
 

 

ABSTRAK 

Indra  Purnama:  PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT KOTA TERHADAP GAYA 

HIDUP (PENELITIAN KOMUNITAS OFFROAD  X-RIDE  BANDUNG) 

Gaya hidup merupakan identitas diri di dalam suatu masyarakat, hal ini meliputi 

bagaimana individu dikenal dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Wujud pengakuan ini 

dapat berupa apresiasi terhadap aspek-aspek simbolik yang melekat pada tubuh individu, oleh 

karena itu gaya hidup merupakan perwujudan seseorang di dalam lingkungannya menjadi alat 

untuk menentukan dari manakah ia berasal. Klub atau komunitas motor berbeda dengan  genk 

motor yang saat ini meresahkan masyarakat. sebuah kelompok yang menunjukkan adanya 

kesamaan kriteria sosial sebagai ciri khas keanggotaannya, misalnya seperti: kesamaan profesi, 

kesamaan tempat tinggal, kesamaan kegemaran dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti ingin 

menjelaskan bahwa perubahan sosial masyarakat kota terhadap gaya hidup (penelitian komunitas 

offroad x-ride Bandung) 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial masyarakat kota 

terhadap gaya hidup, yang di tunjukan kepada kominitas offroad x-ride Bandung. dimana 

komunitas ini  memiliki peran penting terjadinya perubahan sosial masyarakat terutama dalam 

gaya hidup Komunitas tersebut. 

Teori yang digunakan dalam penilitian ini adalah teori parsons (stuktural funsional).  

yang dimana kecocokan teori ini dengan komunitas tersebut dalam gaya hidup, fungsionalisme 

melihat masyarakat adalah sebuah sistem dari beberapa bagian yang berhubungan satu sama 

yang lainya. Jika suatu sistem dalam suatu masyarakat agar tetap bertahan, maka harus ada 

empat fungsi yang mutlak dibutuhkan bagi sistem sosial, yaitu adaptation (A), goal attainment 

(G), intergration (I), dan laten pattern maintenance (L). dan apabila sutu sistem tidak berjalan 

dengan semestinya maka sistemlainya pun tidak akan berfungsi semestinya. 

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dalam bentuk  penelitian deskristif. Dalam 

hal ini peneliti akan memaparkan dan menjelasan bagaima proses terjadinya perubahan sosial 

masyarakat kota dalam komunitas offroad x-ride. Teknik dalam pengumpulan data dengan cara  

observasi wawancara dan studi dokumentasi. analisis data mengunakan reduksi data, penyajian 

data, kesimpulan, dan verivikasi serta kesimpulan akhir. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa komunitas offroad x-ride adalah salah satu wadah 

dalam terbentuknya perubahan sosial masyarakat kota, dimana komunitas offroad x-ride mampu 

merubah pola pikir individu terhadap kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan masyarakat kota, 

dimana masyarakat yang individualis berbah menjadi sosialis pada saat individu tersebut berada 

dalam suatu komunitas tersebut. 
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