
 
ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi atas fenomena sepeda berwarna warni dan kalau dilihat 

secara seksama, kesamaan mereka terletak pada gear dan rem, satu gear dan tanpa menggunakan 
rem, sepeda jenis ini begitu populer sekarang dengan nama fixed gear yang cara 
pengoperasiannya berbeda dari sepeda pada umumnya. Sepeda bukan lagi sebagai alat 
transportasi saja. Dengan sepeda fixed gear bisa menunjukkan eksistensi atau keberadaan suatu 
komunitas dan dengan sepeda fixed gear terdapat trick-trick keren atau bisa disebut jurus. Sepeda 
fixed gear tidak lagi hanya untuk dikayuh dalam hal ini, sepeda juga bisa sebagai alat permainan 
atau berkreasi. Merujuk pada latar belakang tersebut maka penelitian ini menghasilkan dua fokus 
penelitian yang akan dilakukan, yang pertama adalah, apa makna sebuah sepeda fixed gear bagi 
para penggunanya dalam komunitasnya dan bagaimana cara interaksi sosial para pengguna fixed gear 
di dalam komunitasnya  

Peneliti berharap dari penelitian ini memperoleh manfaat dan tujuan yang bisa digunakan 
dan bisa diaplikasikan pada kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat 
mengetahui makna yang ingin disampaikan oleh goweser sekaligus untuk menunjukkan bahwa 
komunitas sepeda fixed gear juga merupakan salah satu kelompok yang berkembang di dalam 
masyarakat saat ini. Teori yang digunakan adalah teori interaksionisme simbolik Herbert 
Blummer. Pada penelitian ini menggunakan paradigma intepretatif dengan tipe penelitian 
kualitatif dan pendekatan deskriptif. Sementara untuk menggali data dilakukan dengan 
wawancara, observasi, dan bantuan data sekunder seperti internet, dan jurnal-jurnal media cetak. 
Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah individu-individu yang memiliki 
karakteristik yang sesuai dengan isu dan judul penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan makna sepeda fixed gear memiliki variasi dari 
tingkatan pemakai, bagi dirinya yang dianggap melakukan gaya-gayaan atau ajang pamer 
dilakukan oleh para goweser pemula. Interaksi dalam komunitas pun turut andil untuk memberi 
wawasan tentang fixed gear ke para goweser. 
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