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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini memang telah berlangsung 

sejak dahulu kala, hanya saja pada jaman sekarang perubahan-perubahan tersebut 

telah berjalan dengan sangat cepat. Bahkan berkat adanya kemajuan yang pesat di 

bidang teknologi informasi dan komunikasi, maka pengaruh-pengaruhnyapun 

telahmenjalar secara cepat ke bagian-bagian dunia lainnya. 

Mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat 

memang sesuatu hal yang rumit namun menantang untuk dilakukan. Lalu apakah 

yang dimaksud dengan perubahan sosial atau perubahan yang terjadi dalam 

masyarakat itu. Gillin dan Gillin sebagaimana yang dikutip Sukanto (1982 : 307) 

mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup 

yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan kondisi geografis, 

kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi 

ataupun penemuanpenemuan baru yang terjadi dalam masyarakat tersebut. 

            Sedangkan seorang sosiolog Indonesia bernama Selo Sumardjan, 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah segala 

perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat 

yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, 

sikapsikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam 

masyarakat.(https://guruips.blogspot.co.id/2015/10/teori-perubahan-sosial-selo-

soemarjan.html)
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Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau 

dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”,suatu kesatuan manusia dapat 

mempunyai prasarana agar warganya saling berinteraksi. Negara modern 

misalnya, merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang 

memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan 

frekuensi yang tinggi (Koejaraningrat, 2009:116).  

Masyrakat perkotaan atau urban community adalah masyarakat kota 

yang tidak tertentu jumlah penduduknya. Tekanan pengertian”kota” terletak 

pada sifat serta cirri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan 

(Soejono Soekanto, 2012:138)  

Dapat di artikan bahwa masyrakat itu terbagi dua kelompok yaitu 

masyrakat kota dan masyrakat desa Antara masyrakat kota dan desa terdapat 

perbedaan yang cukup mencolok khususnya terhadap gaya hidup, masyarakat 

desa yang diutamakan adalah perhatian khusus terhadap keperluan utama 

kehidupan, hubungan-hubungan untuk memperhatikan fungsi pakaian, 

makanan, rumah dan sebagainya.  Hal ini sangat bertolak belakang dengan 

masyarakat kota yang mempunyai pandangan berbeda dalam gaya hidup yang 

dimana masyarakat kota sudah memandang kebutuhan hidup. Dimana 

masyarakat desa hanya mengutamakan kebutuhan biologis sedangkan 

masyarakat kota lebih pada kebutuhan sosial (Soejono Soekanto, 2012:139)  

Konsepsi Parsons tentang system sosial masyrakat kota dimulai dari level 

mikro, yaitu interaksi interaksi antara ego dan alter ego , yang diartikan sebagai 

bentuk dasar dari sistem sosial . Parsons berpendapat bahwa ciri-ciri sistem 
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interaksi ini hadir dalam bentuk yang lebih kompleks yang diciptakan oleh sistem 

sosial . Menurut Parsons , sistem sosial adalah “ Sistem yang terdiri dari beragam 

aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang setidaknya 

memiliki aspek fisik atau lingkungan , aktor yang cederung termotivasi ke arah 

optimisasi kepuasan dan yang hubunganna dengan situasi mereka , termasuk 

hubungan satu sama lain , didefinisikan dan diperantarai dalam bentuk sistem 

simbol yang terstruktur secara kultral dan dimiliki bersama. (Teori Sosiologi, 

George Ritzer , Douglas J. Goodman: 2005 : 259,). 

Menurut Soerjono soekanto, istilah community dapat di terjemahkan 

sebagai “masyarakat setempat”, istilah lain menunjukkan pada warga-warga 

sebuah kota, suku, atau suatu bangsa . Apabila anggota-anggota suatu kelompok 

baik itu kelompok besar atupun kecil, hidup bersama sedemikian rupa sehingga 

mereka merasakan bahwa kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-

kepentingan hidup yang utama, maka kelompok tadi dapat disebut masyarakat 

setempat. Intinya mereka menjalin hubungan sosial ( social relationship ). Dan 

dapat disimulkan bahwa masyarakat setempat (community) adalah suatu wilayah 

kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. 

Dasar-dasar dari masyarakat setempat adalah lokalitas dan perasaan semasyarakat 

setempat ( Efendi,ridwan.2009 ) 

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain 

lebih dari yang seharusnya, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi 

yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest 

atau values  
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Loren O. Osbarn dan Martin H. Neumeyer (1984 : 59) ; “Pada dasarnya 

setiap orang itu lahir dalam suatu keluarga, dan pada mulanya dia tidak 

mengetahui bahwa ia merupakan anggota dari suatu ketetanggaan. Akan tetapi, 

apabila dia mulai dapat berjalan serta bermain, maka dia akan bermain dengan 

anakanak tetangga atau beberapa dari antara mereka.  

Dalam perkembangan selanjutnya, dia akan mengetahui bahwa ia tinggal 

dalam suatu kampung atau suatu desa atau juga dalam suatu kota. Pada tahap 

selanjutnya dia akan mengetahui pula bahwa dia merupakan anggota suatu bangsa 

atau suatu negara”. Deskripsi tersebut di atas menunjukkan bahwa seseorang itu 

dapat merupakan anggota dari beberapa kelompok; dan kecuali keluarga (sebagai 

primary group) kesemuanya mungkin dapat dikategorikan sebagai community 

atau komunitas. 

 Loren O. Osbarn dan Martin H. Neumeyer (1984 : 59) menyatakan bahwa 

komunitas adalah “a group of a people having in a contiguous geographic area, 

having common centers interests and activities, and functioning together in the 

chief concern of life”. Dengan demikian suatu komunitas merupakan suatu 

kelompok sosial yang dapat dinyatakan sebagai “masyarakat setempat”, suatu 

kelompok yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas 

tertentu pula, dimana kelompok itu dapat memenuhi kebutuhan hidup dan 

dilingkupi oleh perasaan kelompok serta interaksi yang lebih besar di antara para 

anggotanya.  

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang 

berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. 14 
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Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki 

maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah 

kondisi lain yang serupa. (Wenger, 2002: 4). Menurut Crow dan Allan, 

Komunitas dapat terbagi menjadi 2 komponen: 1. Berdasarkan Lokasi atau 

Tempat Wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat 

dimana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis 2. 

Berdasarkan Minat Sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena 

mempunyai ketertarikan dan minat yang sama, misalnya agama, pekerjaan, suku, 

ras, maupun berdasarkan kelainan seksual. 

 Jadi dapat disimpulkan komunitas adalah kebutuhan kedua atau rumah 

kedua ketika indivudu melakukan sesuatu hal atau pun hobinya contoh kecil 

komunitas offroad, komunitas offroad adalah komunitas yang melakukann 

kegiatan naik gunung menggunakan kendaraan bermotor dimana komunitas 

offroad adalah kelompok kecil masyrakat kota yang sudah jenuh dengan suasana 

kota. 

 Offroad adalah Pada dasarnya, Offroad itu olahraga otomotif yang 

menggunakan mobil berpenggerak 4 roda (4x4 Four Wheel Drive) dan memiliki 

ban besar, baik jenis Terrain dan All-Terrain. Medan yang dilalui, lebih berat dari 

aspal ato jalan-jalan biasa. Seperti batu, Lumpur, sungai, pasir dan lain-lain. 

Adapun mengguakan mobil disisi lain menggunakan kendaraan bermotor 

pun dinamakan offroad karna sepdah motor yang digunakan adalah sepedah motor 

yang di modifikasi menggunakan ban besar baik terainn dan all-terrain suspense 

yang sangat baik bertujuan untuk melewati medan berat seperti sungai,jalan 
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batu,maupun tebing. (sumber http://sejarahoffroad.blogspot.co.id/2010/03/sejarah-

off-road.html) 

Melihat eksistensi masa kini penulis ingin meneliti tentang Perubahan 

Sosial Masyarakat Terhadap Gaya Hidup (penelitian komunitas offroad X-ride 

Bandungan) kaitanya dengan perubahan sosial masyarakatnya, maka penulis 

tertarik untuk meneliti dan mengkaji. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai 

berikut: 

1. Bahwa telah terjadi perubahan peran atau fungsi offroad dalam masyarakat 

kota. 

2. Bergesernya kebutuhan primer menjadi tersier.  

3. Berubahnya gaya hidup masyarakat kota dalam kebutuhanya. 

4. Adanya akulturasi budaya antara masyrakat kota homogen menjadi 

heterogen saat melakukan offroad. 

5. Adanya komunitas yang merubah pola pikir masyarakat kota. 

6. Proses perubahan gaya hidup saat berada dalam komunitas. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses terbentuknya komunitas offroad xride Bandung? 

2. Apa penyebab perubahan sosial masyarakat kota terhadap gaya hidup di 

komunitas offroad xride Bandung? 
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3. Apa tujuan dibentuknya komunitas offroad xride Bandung? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui proses terbentuknya komunitas offroad xride bandung 

2. Untuk mengetahui penyebab perubahan sosial masyrakat kota terhadap 

gaya hidup di komunitas offroad xride Bandung . 

3. Untuk mengetahui tujuan terbentuknya komunitas Offroad Xride Bandung. 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis 

maupun praktis, dengan mengankat penelitian ini, diantaranya: 

1.5.1 Manfaat Akademis 

1. Untuk mendukung teori-teori yang sudah ada sebelumnya sehubungan 

dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. 

2. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian berikutnya yang sejenis. 

3. Untuk memperkaya khasanah keilmuan terutama pengetahuan tentang 

komunitas offroad xride bandung dan perubahan sosial masyarakat kota. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat dimanfaatkan sebagai masukan 

dan sumbangan pemikiran mengenai Perubahan Sosial Masyarakat kota 

terhadap gaya hidup studi kasus komunitas offroad xride bandung. 

2. Bagi peneliti diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan dan 

memperluas wawasan berdasarkan pengalaman dari apa yang ditemui di 

lapangan. 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau 

dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”,suatukesatuan manusia dapat 

mempunyai prasarana agar warganya saling berinteraksi. Negara modern 

misalnya, merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang 

memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan 

frekuensi yang tinggi (Koejaraningrat, 2009:116).  

Masyrakat perkotaan atau urban community adalah masyarakat kota 

yang tidak tertentu jumlah penduduknya. Tekanan pengertian”kota” terletak 

pada sifat serta cirri kehidupan yang berbeda dengan masyarakat pedesaan 

(soejono soekanto, 2012:138) 

Ditinjau secara sosiologis, kehidupan sosial berlangsung dalam suatu 

wadah yang disebut masyarakat. Dalam konteks pemikiran sistem masyarakat 

akan di pandang sebagai sistem sosial (2004:124).   

Dalam perspektif Parsons  telah menganalogikan perubahan sosial pada 

masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada mahkluk hidup. Disini sebagai 

komponen utama pemikiran Parsons adalah tentang adanya proses diferensiasi, 

yaitu asumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang 

berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi 

masyarakat yang lebih luas. 

Seiring dengan perkembangan waktu secara sosial komunitas offroad xride 

bandung kini nampaknya terjadinya perubahan gaya hidup individu atau 

kelompok dalam bermasyarakat. Perubahan ini diakibatkan oleh perubahan sosial 
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yang terjadi secara evolusi pada masyarakat sendiri sebagai tidakan yang 

mengarah pada perubahan kebiasaan masyrakat kota dalam menjalani 

kehidupanya karena dalam analogi tubuh manusia Parsons konsep “keseimbangan 

dinamis-stasioner. Jika satu bagian tubuh manusia berubah, maka bagian lain akan 

mengikutinya, demikian pula halnya masyarakat. Masyarakat selalu mengalami 

perubahan, tetapi teratur. 

Jika memandang masyarakat sebuah sistem sosial, maka sistem sosial itu 

harus dikonstrusikan terdiri dari beberapa subsistem. Menurut Talcott Parsons, 

ada empat subsistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama di dalam kehidupan 

bermasyarakat, yang sering disingkat dengan AGIL (2004:129), yaitu : 

a. Adaptation 

b. Goal attainment 

c. Integration 

d. Lattent  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
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