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Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti dengan adanya realitas yang ada dimana 
memotret sisi lain dari kehidupan kota besar di Indonesia dimana jalan-jalan raya yang setiap 
harinya dipenuhi sesak mobil dan motor dan Di tengah macetnya Surabaya yang luar biasa, 
kadang-kadang kalau kemanamana itu males. Kalau nggak jalanan macet, cuaca buruk dan 
belum lagi banyak peraturan-peraturan lalu lintas., namun secara dewasa ini tumbuh kesadaran 
dari beberapa komunitas yang menamakan diri sebagai bike to work atau pekerja bersepedah. 
Dari komunitas ini ingin diketahui tentang makna bike to work pada komunitas bersepedah, latar 
belakang para gowesser melakukan bike to work pada lingkungan pesepedah. Untuk menganalisa 
realitas ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma realita sosial 
yang secara khusus menggunakan teori interaksi simbolik yang dikemukakan oleh george Hebert 
mead, yang secara khusus konsep yang digunakan adalah interaksi social secara simbolik.Dalam 
penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat muncul kenyataan obyektif baru, bahwa di dunia 
ini tidak hanya interaksi antara gowesser yang satu ataupun dengan yang lainnya akan tetapi 
diantara mereka dapat saling bertukar pikiran mengenai hal- hal apa saja yang berkaitan dengan 
sepeda yang dilandaskan atas hobi yang sama walaupun hanya sekedar komunitas dalam skala 
pegawai yang bekerja menggunakan alat transportasi yakni sepeda dan yang tergabung dalam 
komunitas bike to work. Proses dialektika di atas (obyektivasi, internalisasi dan eksternalisasi) 
akan terjadi secara terus menerus dan tidak akan mencapai sempurna pada setiap individu yang 
hidup dalam dunia sosialnya dan akan menciptakan makna (stock of knowledge) atas proses dan 
tindakan yang dialami individu tersebut. 
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