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Abstrak 

 

Sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan dan isu lingkungan, beberapa program 

dibawah kebijakan Kota Bandung telah dilakukan. Salah satunya adalah Eco-Transportation 

yang diluncurkan pada tahun 2013, berkolaborasi dengan SMPN 7 Bandung yang memiliki 

tujuan untuk meningkatkan penggunaaan sepeda ke sekolah. Namun, selama pelaksanaannya, 

tidak ditemukan peningkatan yang signifikan berkaitan dengan penggunaan sepeda ke 

sekolah. Penelitian ini dilakukan untuk memahami perilaku untuk menggunakan sepeda ke 

sekolah oleh siswa-siswa SMPN 7 Bandung menggunakan pendekatan reasoned action yang 

dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (2005) dengan harapan dapat dengan lebih baik 

membimbing upaya pengimplementasian program eco-transportation. Dalam pendekatan ini, 

perilaku dijelaskan dalam kerangka intensi dan determinan-determinannya : sikap terhadap 

perilaku, norma subjektif, dan kontrol akan perilaku yang dirasakan individu. Sampel diambil 

melalui teknik non-probability quota sampling dengan jumlah 103 siswa. Kuesioner 

dikonstruksikan dan diadministrasikan kepada siswa-siswa pada jam sekolah. Penelitian ini 

menemukan bahwa intensi adalah merupakan prediktor dan kontributor yang signifikan 

dalam menjelaskan perilaku pergi ke sekolah menggunakan sepeda pada siswa-siswa SMPN 

7 Bandung, namun nilai prediktif dan penjelasannya tidak sebesar daripada faktor lainnnya 

yaitu jenis kelamin dan jarak tempuh antara rumah dan sekolah. Dua faktor ini dibutktikan 

dapat menjadi pertimbangan yang penting untuk dapat menjelaskan dan memahami perilaku 

menggunakan sepeda ke sekolah dengan lebih jauh. Dalam analisis lain di penelitian ini, 

bagaimana siswa-siswa SMPN 7 Bandung menilai kemampuannya untuk dapat menggunakan 

sepeda ke sekolah adalah faktor yang paling penting yang melandasi terbentuknya intensi, 

dimana sikap terhadap perilaku dan tekanan sosial juga berperan dengan signifikan. Manfaat 

kesehatan, jarak tempuh, dan staminan fisik adalah hal yang dapat membantu meningkatkan 

sikap terhadap perilaku dan penilaian akan kemampuan untuk melakukan sepeda ke sekolah 

lebih daripada konsekuensi-konsekuensi yang berkaitan dengan isu lingkungan. Teman 

sebaya dan guru-guru adalah dua kelompok sosial yang memberikan kontribusi signifikan 

untuk dapat meningkatkan penilaian tekanan sosial yang dibutuhkan untuk dapat 

mempengaruhi intensi untuk menggunakan sepeda ke sekolah. 

Kata kunci : intensi, norma subjektif, sikap terhadap perilaku, penilaian kontrol perilaku, 

menggunakan sepeda ke sekolah 

 

 

Pendahuluan 

 

Kota Bandung merupakan salah satu 

wilayah perkotaan terbesar di Indonesia 

yang tentunya tidak lepas dari peningkatan 

kebutuhan mobilitas penduduk setiap 

tahunnya. Hal ini disebabkan oleh 

peningkatan jumlah penduduk Kota 

Bandung baik dari segi angka kelahiran 

maupun perpindahan penduduk. 



Berdasarkan Bandung dalam Angka 

2008/2009, laju pertumbuhan penduduk 

Kota Bandung mencapai 0,88%. Adapun 

kepadatan penduduk mencapai 13.927,48 

jiwa/km2. Adanya moda transportasi 

umum yang disediakan pemerintah 

maupun perusahaan-perusahaan swasta 

tidak diimbangi dengan pemilihan moda 

transportasi masyarakat yang lebih banyak 

memilih moda transportasi pribadi yang 

didukung dengan fakta yang menunjukan 

semakin meningkatnya pengguna 

kendaraan pribadi di Kota Bandung setiap 

tahunnya. Menurut Wali Kota Bandung 

periode 2008-2013, Dada Rosada (dalam 

http://bandung.bisnis.com/ diakses pada 

tanggal 26 Juli 2014), pertumbuhan 

kendaraan di Kota Bandung setiap 

tahunnya dapat mencapai 11%. Dampak 

dari hal ini adalah isu kemacetan dan 

lingkungan.  

Salah satu solusi utama yang 

tengah digiati oleh Pemerintah Kota 

Bandung dalam hal mengatasi 

permasalahan ini adalah penggunaan 

sepeda sebagai moda transportasi. Sekolah 

sebagai lembaga pendidikan dalam hal ini 

juga dapat terlibat sebagai bagian dari 

keseluruhan sistem yang dapat merubah 

perilaku pelajar sebagai bagian dari 

masyarakat di Kota Bandung untuk dapat 

menggunakan sepeda ke sekolah.  Sekolah 

Menengah Pertama Negeri (SMPN) 7 

Bandung merupakan salah satu sekolah di 

Kota Bandung yang telah menerapkan 

program Eco-Transportation yang 

ditujukan untuk  meningkatkan partisipasi 

aktif siswa-siswa sekolah untuk 

mempertimbangkan efek lingkungan 

ketika berpergian ke sekolah. Hal ini dapat 

dilakukan dengan pemilihan moda 

transportasi yang tepat dan ramah 

lingkungan ke sekolah. Salah satu upaya 

yang telah dilakukan oleh program ini di 

SMPN 7 Bandung adalah dengan 

menggerakkan siswa-siswa untuk terbiasa 

menggunakan sepeda ke sekolah. Program 

pendidikan ini sangat berkaitan dengan 

solusi dari permasalahan yang tengah 

dihadapi Kota Bandung selama ini, yaitu 

yang berkaitan dengan polusi udara dan 

kemacetan lalu-lintas. 

Bentuk implementasi dari program 

Eco-Transportation ini adalah dengan 

melakukan himbauan yang diberikan 

kepada warga sekolah untuk menggunakan 

sepeda ke sekolah. Selain itu, pihak SMPN 

7 Bandung sendiri memiliki fasilitas-

fasilitas pendukung yang belum dimiliki 

oleh kebanyakan sekolah-sekolah lainnya, 

dalam hal ini adalah tempat yang dapat 

digunakan untuk parkir sepeda beserta 30 

buah sepeda yang dapat digunakan oleh 

warga sekolah. 

Namun, berdasarkan data yang 

didapatkan dari bidang kesiswaan SMPN 7 

Bandung,  presentase siswa-siswa 

pengguna sepeda di SMPN 7 Bandung 

tidak menunjukan peningkatan yang 

signifikan. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan pada tanggal 20 April 2015 

pukul 6.30-7.00 pagi terhadap keadaan 

lingkungan SMPN 7 terutama yang 

berkaitan dengan penggunaan moda 

transportasi ke sekolah menunjukan bahwa 

kendaraan roda empat mendominasi 

penggunaan lahan parkir di sekitar SMPN 

7 Bandung. Dari hasil observasi yang 

dilakukan, sebanyak lebih dari 50 siswa 

diantar ke sekolah menggunakan moda 

transportasi pribadi dan 7 siswa 

menggunakan sepeda motor roda dua. 

Dihitung berdasarkan jumlah sepeda yang 

berada di tempat parkir khusus sepeda, 

sejumlah 4 siswa menggunakan sepeda ke 

sekolah dan hanya mengisi ± 1/5 kapasitas 

lahan parkir sepeda yang disediakan pihak 

SMPN 7 Bandung. 

http://repository.mb.ipb.ac.id/


Terlepas dari sifat program eco-

transportation sendiri yang memiliki 

tujuan untuk memodifikasi perilaku siswa-

siswa SMPN 7 Bandung dalam pemilihan 

moda transportasi ke sekolah, dalam 

pelaksanaan dan pengembangannya pihak 

sekolah tidak menggunakan dasar 

teoretikal yang berkaitan dengan hal-hal 

yang mendasari perilaku manusia. Untuk 

mempraktikan dan mengelola proyek ini, 

tenaga pendidik dan kepala sekolah SMPN 

7 Bandung hanya berbekal tiga pilar 

pelatihan (kepemimpinan, tata kelola 

sekolah, dan pendidikan pengembangan 

berkelanjutan) yang diberikan kepada 

sekolah mereka sebagai penyandang 

predikat sekolah ahabat bumi.  Padahal 

dalam rangka memodifikasi perilaku, 

merupakan hal yang perlu untuk 

dilakukannya identifikasi terhadap 

variabel-variabel yang mempengaruhi 

perilaku itu sendiri. Beberapa ilmuwan 

psikososial seperti Fishbein dan Ajzen 

(1975), Rokeach (1968), dan Triandis 

(1977) berasumsi bahwa sikap dan intensi 

terhadap perilaku haruslah menjadi fokus 

utama dalam program intervensi 

pendidikan yang dilakukan untuk merubah 

perilaku terntentu (Alain, 1991). Oleh 

karena itu, suatu bentuk program 

intervensi harus juga melihat dan 

mempertimbangkan keyakinan-keyakinan 

yang dapat mengarahkan terbentuknya 

sikap dan intensi. Berkaca dari perspektif 

tersebut, penelitian ini dilakukan untuk 

memahami intensi siswa-siswa SMPN 7 

Bandung untuk menggunakan sepeda ke 

sekolah.  

 

Metode Penelitian 

 

Penelitian ini adalah penelitian non-

ekspermintal dengan pendekatan 

kuantitatid dan metode deskriptif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa-siswi 

SMPN 7 Bandung yang masih aktif. 

Teknik sampling yang dilakukan adalah 

teknik non-probablity proportional quota 

sampling. Sampel diambil berdasarkan 

jumlah yang proporsional dari jumlah 

populasi masing-masing tingkatan kelas 

VII-IX sebanyak 103 orang. Pengambilan 

data dilakukan di Sekolah Mengengah 

Pertama Negeri 7 Bandung, pada bulan 

Mei 2017.  

Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan alat ukur berupa 

kuesioner. Untuk mengukur intensi dan 

masing-masing determinannya  yaitu 

attitude toward behavior, subjective norms, 

dan perceived behavioral control 

digunakan Theory of Planned Behavior 

dari Ajzen dan Fishbein (2005) sebagai 

landasan teoritis.  

 Untuk menguji asumsi dan 

pertanyaan peneltian ini, digunakan uji 

statistik regresi ordinal dan linear berganda. 

Uji Anova dilakukan untuk mengetahui 

signifikansi dari hasil uji yang dilakukan 

dan Uji korelasional untuk mengetahui 

interaksi antara variabel yang diteliti.  

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Intensi yang diartikan sebagai kesiapan 

individu untuk melakukan suatu perilaku 

memiliki nilai prediksi yang signifikan 

terhadap perilaku menggunakan sepeda ke 

sekolah. Intensi dapat menjelaskan kurang 

lebih 17% variasi dari perilaku dan 

sebanyak 83% disumbangkan oleh variabel 

prediktor atau faktor lain. Peluang untuk 

menggunakan sepeda ke sekolah dari tidak 

pernah menggunakan sepeda menjadi 

sesekali menggunakan sepeda atau 

menggunakan sepeda ke sekolah dari 

sesekali menjadi sering bertambah sebesar 

1,554 kali lipat dengan meningkatnya satu 



satuan intensi. Individu dengan intensi 

yang kuat memiliki peluang untuk 

menggunakan sepeda ke sekolah 3,77 lipat 

lebih besar dibandingkan dengan individu 

dengan intensi yang lemah. Atau dalam 

arti kata lain, individu dengan intensi yang 

lemah memiliki peluang untuk 

menggunakan sepeda seperempat (0,26) 

kali dari pada individu dengan intensi yang 

kuat. Jika dibandingkan dengan faktor lain 

yaitu jenis kelamin dan jarak tempuh, nilai 

prediktif intensi menjadi tidak signifikan. 

Namun, hal ini tidak berarti bahwa intensi 

tidak relevan dalam menjelaskan perilaku 

karena intensi memiliki korelasi yang 

cukup kuat (0,417) dan dapat menjelaskan 

17% proporsi variasi dari perilaku dengan 

nilai p-value dibawah 0,05. 

 Dikaitkan dengan jenis kelamin, 

nilai prediktif intensi terhadap perilaku 

menggunakan sepeda adalah signifikan 

untuk laki-laki dan tidak signifikan dengan 

perempuan jika jarak tempuh antara rumah 

dan sekolah telah dipertimbangkan. Jarak 

tempuh lebih memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap munculnya perilaku 

pada siswa-siswa perempuan, sedangkan 

pada siswa-siswa laki-laki intensi dan 

jarak tempuh memiliki pengaruh yang 

sama-sama signifikan terhadap munculnya 

perilaku menggunakan sepeda ke sekolah.  

 Ketiga determinan intensi 

memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap pembentukan intensi untuk 

menggunakan sepeda ke sekolah. 

Ketiganya mampu menjelaskan kurang 

lebih 48,7% variasi dari intensi 

menggunakan sepeda ke sekolah. 

Perceived Behavior control (persepsi 

mengenai mampu atau tidaknya individu 

untuk menggunakan sepeda ke sekolah) 

memberikan kontribusi dan pengaruh yang 

paling besar pada intensi dengan nilai 

koefisien terstandarisasi (β) sebesar 0,389. 

Dalam arti kata lain, determinan ini 

merupakan determinan yang paling 

penting dibandingkan determinan yang 

lain dalam pembentukan intensi. Sikap 

terhadap perilaku (Attitude Toward 

Behavior) merupakan determinan yang 

paling sedikit memberikan kontribusi 

terhadap intensi yaitu dengan nilai 

koefisien regresi terstandarisasi sebesar 

0,228. Dengan nilai korelasi antara sikap 

terhadap perilaku dan intensi sebesar 

0,468, hal ini berarti bahwa terdapat 

korelasi yang cukup tinggi diantara 

keduanya yang memiliki impilasi bahwa 

sikap terhadap perilaku adalah faktor yang 

penting dalam pembentukan intensi walau 

tidak lebih penting daripada kedua 

determinan lainnya yaitu perceived 

behavior control dan subjective norms 

(tekanan sosial yang dirasakan individu 

untuk menggunakan sepeda ke sekolah). 

Didapatkan pula persamaan regresi intensi 

terhadap ketiga determinannya :  

 

INTENSI = -2.385 + 0.059(ATB) + 0.135(SN) + 

0.087(PBC) 

 

 Dikaitkan dengan jenis kelamin, 

Determinan yang paling berperan pada 

pembentukan intensi siswa-siswa laki-laki 

adalah sama dengan siswa-siswa 

perempuan yaitu determinan Perceived 

Behavioral Control. Ditemukan juga 

bahwa pada kedua jenis kelamin, sikap 

terhadap perilaku tidak memiliki 

kontribusi yang signifikan dibandingkan 

tekanan sosial yang dirasakan dan persepsi 

akan kemampuan untuk menggunakan 

sepeda ke sekolah.  

 Dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,674, terdapat hubungan yang 

positif antara sikap terhadap perilaku dan 

kelima kriteria pembentuknya. Kelima 

kriteria tersebut adalah : mengurangi 



kemacetan, memberikan pengaruh yang 

baik pada lingkungan, menjadi lebih sehat, 

menghabiskan lebih banyak energi yang 

dibutuhkan untuk belajar, dan mengurangi 

polusi udara. Kelima kriteria ini 

menyumbang sebesar 45,4% terhadap 

pembentukan sikap terhadap perilaku.  

Kedua kriteria yang berperan secara 

signifikan terhadap pembentukan sikap 

terhadap perilaku adalah keyakinan bahwa 

dengan menggunakan sepeda hal itu akan 

membuat individu menjadi lebih sehat 

beserta evaluasi individu terhadap hal 

tersebut dan juga keyakinan bahwa 

menggunakan sepeda menghabiskan lebih 

banyak energi yang dibutuhkan ke sekolah 

dan evaluasinya terhadap hal tersebut. 

Kedua kriteria ini adalah yang signifikan 

memberikan peran pada pembentukan 

sikap terhadap perilaku sedangkan ketiga 

kriteria lainnya tidak memberikan peran 

yang signifikan terhadap pembentukan 

sikap terhadap perilaku siswa-siswa 

SMPN 7 Bandung. Ketiga kriteria lain, 

yaitu mengurangi kemacetan, memberikan 

pengaruh yang baik pada lingkungan, 

mengurangi polusi udara adalah kriteria 

yang tidak memiliki pengaruh yang 

sesignifikan kedua kriteria sebelumnya. 

Namun demikian, ketiganya masih 

merupakan kriteria yang relevan dalam 

pembentukan sikap terhadap perilaku 

dilihat dari korelasi ketiganya dengan 

intensi yang cukup tinggi (0,356-0,502). 

Dengan nilai koefisien korelasi 

sebesa 6,16, terdapat hubungan yang 

positif antara norma subjektif dengan 

ketiga kriteria pembentuknya. Ketiga 

kriteria tersebut adalah : orang tua, teman-

teman, dan guru. Ketiga kriteria ini 

menymbang sebesar 38% terhadap 

pembentukan norma subjektif. Teman-

teman dan guru merupakan dua kriteria 

yang signifikan dalam pembentukan norma 

subjektif sedangkan orang tua tidak 

memiliki pengaruh yang sesignifikan 

kedua kriteria tersebut. Dalam arti kata 

lain, siswa-siswa SMPN 7 Bandung akan 

cenderung memiliki norma subjektif yang 

kuat bila ia meyakini bahwa teman-

temannya menyukai dan menyetujui bila ia 

menggunakan sepeda ke sekolah diiringi 

keinginan yang kuat untuk megikuti 

harapan teman-temannya tersebut dan ia 

pun meyakini bahwa guru-gurunya 

menganjurkan, mengharapkan, dan 

menyukai ia menggunakan sepeda ke 

sekolah dan diiringi dengan besarnya 

keinginan dia untuk mengikuti harapan 

guru-gurunya tersebut.Dengan korelasi 

sebesar 0,337 antara kriteria orang tua 

dengan norma subjektif, hal ini berarti 

orang tua masih merupakan sumber 

tekanan sosial yang relevan namun nilai 

kontribusinya tidak sesignifikan kedua 

kriteria lainnya yaitu teman-teman dan 

guru.  

Dengan nilai koefisien sebesar 

0,660, terhadap hubungan yang positif 

antara perceived behavioral control dan 

kelima kriteria pembentuknya. Kelima 

kritera tersebut adalah : jarak tempuh, 

energi yang dibutuhkan, kondisi fisik, 

kondisi lalu lintas, dan kepemilikan 

sepeda. kelima kriteria ini menyumbang 

sebesar 43,5% terhadap pembentukan 

persepsi akan kemampuan menggunakan 

sepeda ke sekolah (perceived behavioral 

control). keyakinan bahwa jarak tempuh 

dan energi yang dibutuhkan untuk 

menggunakan sekolah adalah faktor-faktor 

yang secara signifikan mempengaruhi 

perilaku mereka dalam menggunakan 

sepeda ke sekolah atau tidak dan sejauh 

mana keduanya membuat individu merasa 

sulit atau mudah untuk menggunakan 

sepeda ke sekolah. Dalam arti kata lain, 

siswa-siswa SMPN 7 Bandung akan 



cenderung memiliki perceived behavioral 

control yang kuat apabila ia meyakini 

bahwa jarak tempuh antara tempat tinggal 

dan sekolah memfasilitasinya untuk 

menggunakan sepeda ke sekolah dan 

terlepas dari jarak tempuh, ia merasa 

menggunakan sepeda ke sekolah adalah 

hal yang mudah ia lakukan. Perceived 

behavioral control juga cenderung kuat 

bila individu meyakini bahwa energi yang 

dibutuhkan untuk menggunakan sepeda ke 

sekolah adalah faktor yang 

memudahkannya menggunakan sepeda ke 

sekolah dan terlepas dari energi yang 

dibutuhkan tersebut, individu merasa 

menggunakan sepeda ke sekolah adalah 

hal yang mudah untuk dilakukan. Dengan 

korelasi yang berkisar antara 0,370-0,435, 

ketiga kriteria lain yaitu kondisi fisik, 

kondisi lalu lintas, dan kepemilikan sepeda 

yang layak merupakan ketiga kriteria yang 

relevan dalam pembentukan perceived 

behavior control walau ketiganya tidak 

memiliki nilai prediktif atau kontribusi 

yang sesignifikan jarak tempuh dan energi 

yang dibutuhkan untuk menggunakan 

sepeda ke sekolah.  

Ajzen & Fishbein (2010) 

mengemukakan bahwa dilakukannya suatu 

perilaku dan seberapa besar peran intensi 

untuk mampu memprediksi perilaku 

tersebut akan juga bergantung pada faktor-

faktor diluar diri individu yang tidak bisa 

individu kendalikan. Hal ini berkaitan 

dengan faktor voilitional control individu. 

Jarak tempuh antara sekolah dan tempat 

tinggal dapat diartikan sebagai faktor yang 

berkaitan dengan hal ini. Jarak tempuh 

akan berpengaruh pada signifikan atau 

tidaknya intensi sebagai variabel prediktor 

dari perilaku karena jarak tempuh 

langsung berkaitan dengan faktor yang 

berada diluar diri individu yang tidak bisa 

ia kontrol dan mempengaruhi 

keputusannya menggunakan sepeda ke 

sekolah ataau tidak. Baik dari hasil uji 

regresi maupun isu voilitional control ini 

memberikan implikasi bahwa untuk 

merubah perilaku menggunakan sepeda, 

salah satu hal yang harus dipertimbangkan 

adalah meningkatkan frekuensi jarak 

tempuh yang dekat antara tempat tinggal 

dan sekolah. Pemerintah Kota Bandung 

sebenarnya telah melaksanakan program 

PPDB yang mengedepankan isu jarak 

tempuh antara rumah dan sekolah sehingga 

siswa-siswa terdorong untuk memilih 

sekolah yang dekat dengan tempat tinggal 

mereka. Program ini, dari segi upaya 

meningkatkan perilaku menggunakan 

sepeda ke sekolah, adalah baik dan perlu 

dilanjutkan. 

Hal lain yang dapat 

dipertimbangkan untuk menjelaskan 

lemahnya faktor intensi dalam 

menjelaskan perilaku dalam peneltian ini 

adalah isu sequential hurdles (Ajzen, 

2010). Isu ini berkaitan dengan bagaimana 

perilaku seringkali tidak berdiri sendiri, 

melainkan berada ditengah-tengah atau 

diakhir daripada sekumpulan perilaku lain. 

Untuk melakukan perilaku menggunakan 

sepeda ke sekolah misalnya,, terdapat 

perilaku-perilaku lain yang harus 

dilakukan sebelum dan sesudah 

dilakukannya perilaku tersebut dan hal ini 

memberi kesempatan informasi-informasi 

baru untuk diterima individu yang dapat 

merubah intensi mereka untuk melakukan 

perilaku tersebut.  

Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya, jenis kelamin juga memiliki 

lebih nilai prediksi dan kontribusi paling 

besar terhadap munculnya perilaku 

menggunakan sepeda ke sekolah 

dibandingkan faktor intensi ataupun jarak 

tempuh. Hasil penelitian yang sama juga 

ditemukan di studi-studi yang berkaitan 



dengan perilaku berkendara, terutama 

pemilihan sepeda sebagai moda 

transportasi. Salah satu studi tersebut 

adalah studi yang dilakukan oleh Heesch 

dkk (2012) mengenai perbedaan jenis 

kelamin dalam perilaku menggunakan 

sepeda sebagai moda rekreasi dan 

transportasi dan studi yang dilakukan oleh 

Trost, dkk (2001) mengenai perbedaan 

jenis kelamin dan usia dalam melakukan 

aktifitas fisik. Hal ini memiliki impilkasi 

bahwa untuk merubah perilaku 

menggunakan sepeda ke sekolah perlu 

juga dipertimbangkan bagaimana 

perbedaan kedua jenis kelamin terhadap 

variabel-variabel yang digunakan untuk 

menjelaskan perilaku tersebut. Hasil dari 

uji beda ini juga menguatkan implikasi 

yang sebelumnya disebutkan bahwa 

program untuk meningkatkan jumlah 

pengguna sepeda ke sekolah harus 

mempertimbangkan mengenai upaya 

peningkatan frekuensi siswa-siswa dengan 

jarak tempuh yang dekat dengan sekolah. 

Upaya yang sekolah lakukan 

berkenaan dengan isu kontrol berbanding 

terbalik dengan apa yang ditemukan dari 

hasil peneltian, bahwa kepemilikan sepeda 

bukanlah hal yang penting, melainkan 

jarak tempuh dan energi yang dibutuhkan 

untuk menggunakan sepeda ke sekolah. 

Dalam isu sikap terhadap perilaku juga 

ditemukan bahwa upaya yang sekolah 

lakukan tidak sejalan dengan hasil 

penelitian. Keyakinan siswa-siswa dan 

evaluasinya yang berperan penting 

terhadap pembentukan sikap adalah yang 

berhubungan dengan domain personal 

(yang konsekuensinya dapat dialami secara 

langsung oleh individu), dibandingkan 

dengan konsekuensi yang bersifat moral 

atau sosial (yang tidak dialami secara 

langsung oleh individu). Sedangkan dalam 

isu faktor sosial, yaitu faktor tekanan 

sosial yang dirasakan individu untuk 

menggunakan sepeda ke sekolah 

(subjective norms), upaya pihak sekolah 

sejalan dengan hasil penelitian, bahwa 

dengan adanya imbauan yang diberikan 

oleh guru-guru hal tersebut dapat secara 

signifikan memberikan kontribusi terhadap 

tingginya tekanan sosial yang dirasakan 

individu. Namun, kategori sosial lain yang 

berperan penting yaitu teman-teman 

sebaya tidak masuk kedalam pertimbangan 

oleh pihak sekolah sebagai bagian dari 

upaya meningkatkan perilaku 

menggunakan sepeda ke sekolah.  

Faktor teman sebaya juga 

berpengaruh secara signifikan dalam 

pembentukan norma subjektif dan hal ini 

sejalan dengan ditemukannya kaitan antara 

konformitas dan masa remaja. Remaja 

muda pada jenjang sekolah menengah 

pertama memiliki tingkat konformitas 

yang lebih tinggi terhadap standar yang 

dimiliki teman sebayanya daripada anak-

anak. Pada jenjang usia remaja ini, 

konformitas terhadap teman sebaya adalah 

berada pada puncaknya . Selain itu, remaja 

juga cenderung menempatkan nilai yang 

besar pada loyalitas dan rasa percaya 

(trust) dimana teman sebaya merupakan 

kelompok sosial yang berperan penting 

dalam dinamika perilaku remaja (Santrock, 

2010). Adanya kepentingan untuk 

mengarahkan siswa-siwa sekolah pada 

umunya dan siswa-siswa SMPN 7 

Bandung secara khusus kedalam perspektif 

ramah lingkungan dalam berperilaku 

berpergian ke sekolah dapat dilakukan 

dengan mempertimbangkan interaksi 

dengan teman sebaya yang merupakan 

suatu bagian yang sangat penting dari 

stimulasi sosial yang dapat memberikan 

tantangan kepada siswa-siswa sekolah 

untuk merubah orientasi moral mereka dari 

tingkatan satu ke tingkatan lainnya. Hal ini 



terjadi dengan terbukanya peluang yang 

timbul dari adanya timbal balik dalam 

interaksi dengan teman sebaya untuk dapat 

mengambilkan peran yang berbeda dari 

dirinya (Rubin, Bukowski, & Parker 2006, 

dalam Santrock, 2010). 
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