
ABSTRAK 

Kota Surabaya merupkan ko ta y ang memiliki t ingkat ke macetan c ukup 
tinggi, fenomena t ersebut dilihat o leh s ebagian masyarakat  me njadikan 
kemacetan yang ada menjadi peluang ekonomi bagi mereka dengan menjadi Polisi 
Cepek. Penelitian i ni m enggunakan teori Konstruksi sosial P eter L .Berger s erta 
dikaitkan d engan t eori T indakan Sosial dari Max Webber guna melihat t indakan 
sosial apa yang d ilakukan oleh P engendara mobil k etika melewati t itik Jalan 
dimana t erdapat polisi cepek dimana u ntuk lokasi p enelitian S urbaya sendiri 
difokuskan peneliti mengambil wilayah Surabaya Utara , dalam hal ini   Penelitian 
ini t ermasuk tipe pe nelitian deskriptif de ngan pe ndekatan kua litatif. Dan m etode 
pemilihan i nforman m enggunakan teknik purposive. P engumpulan da ta y ang 
digunakan u ntuk mengumpulkan da ta da lam p enelitian ini menggunakan t eknik 
observasi, wawancara, dan interpretasi dokumen. Tahap dalam analisis data yang 
dilalui tiga a lur k egiatan, yaitu r eduksi da ta, penyajian da ta, da n pe narikan 
kesimpulan atau verifikasi. 

Pada akhirnya proses ektsernalisasi terjadi pada saat informan yang dalam 
hal in i pengendara mobil yang sering me lewati Jalan Demak mu lai mendapatkan 
informasi t entang polisi cepek yang d idapat melalui interaksi s osial d engan 
lingkungan sekitar t erdekat, Sementara p roses o bjektivasi berlangsung pada saat 
pengendara m obil y ang sering me lintasi J alan D emak in i mu lai keseringanya 
melewati jalanan t ersebut pada j am-jam mereka ak an melakukan ak tivitas dan  
Proses internalisasi t erjadi mulai pada saat pengendara mobil d i Jalan Demak ini 
mulai mengidentifikasikan d iri dengan berbagai macam s ikap t erkait keberadaan 
polisi cepek , untuk t indakan sosial sendiri d idorong atas tindakan afektual yakni 
perasaan takut, trauma dan merasa terbantu.  
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