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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, karena atas segala rahmat dan limpahan hidayah-Nya, Penulisan 

skripsi yang berjudul Praktik Sosial Komunitas Malang Rabbit Community 

(Studi Deskriptif Praktik Sosiial Anggota Komunitas Malang Rabbit Community 

Dalam Cara Memelihara dan Membudidayakan Kelinci Hias) ini dapat selesai. 

Semoga shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

kepada keluarga dan sahabat serta orang-orang yang mengikuti jalan terang 

mereka dengan baik hingga hari kebangkitan. Penelitian skripsi lebih jauh selain 

disusun sebagai pemenuhan syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh 

gelar sarjana adalah untuk memahami dan mengetahui praktik sosial yang terjadi 

pada anggota komunitas Malang Rabbit Community tentu saja dilihat secara aspek 

sosiologis. 

Penelitian ini dianggap penting karena dalam perkembangannya 

komunitas pecinta hewan khususnya kelinci hias belum diketahui dan dianggap 

tabu oleh masyarakat. Kehadiran komunitas Malang Rabbit Community dan juga 

fenomena baru mengenai kelinci hias belum disadari oleh masyarakat awam 

sepenuhnya. Adanya komunitas Malang Rabbit Community ini sekaligus 

mempertegas dan memperjelas bagaimana kelinci pure yang sebenarnya, bukan 

yang selama ini diketahui oleh khalayak. Selama ini sering diketahui bahwa 

pedagang kelinci ataupun juga peternak kelinci pada umumnya memberikan 

pengetahuan yang salah mengenai kelinci itu sendiri, baik mengenai jenis-jenis 

kelinci hias dan juga cara memelihara dan merawat kelinci dengan baik dan benar. 

Asumsi yang sudah tertanam sekian lama pada masyarakat umumnya ingin 



 

 
 

dipertegas sekaligus dibongkar kebenarannya oleh komunitas Malang Rabbit 

Community ini, bahwa sebenarnya banyak terjadi kebohongan dan juga pendapat-

pendapat yang salah mengenai kelinci khususnya. 

Setelah mengetahui fenomena diatas yang telah terjadi mengenai kelinci 

hias secara garis besar, peneliti ingin melihat lebih dalam lagi mengenai fenomena 

yang terjadi dalam praktik sosial yang dilakukan oleh anggota-anggota komunitas 

Malang Rabbit Community. Bermula dari fenomena yang terjadi mengenai kelinci 

hias, kemudian mereka menjadikan memelihara dan membudidayakan kelinci hias 

sebagai hobi mereka, yang kemudian mampu berpengaruh pula pada perilaku 

keseharian baik dalam lingkup kelompok maupun di luar kelompok itu sendiri 

yang pada akhirnya dapat membentuk suatu praktik dalam memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias itu sendiri. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini belum sepunuhnya sempurna. Untuk 

itu maka penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan laporan 

ini, serta penulis meminta kritik dan juga saran guna bahan acuan pembenahan 

dalam penyusunan skripsi. Harapan terakhir semoga laporan ini bermanfaat untuk 

kita dan semoga niat baik selama menjalankan tugas ini dicatat sebagai amal baik. 

Amin., 

 

Malang, 18 Agustus 2018 
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ABSTRAK 

 

Anda Hendry Aziz. 2018. Jurusan Sosiologi. Bidang Minat Sosiologi Lingkungan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Gaya Hidup 

Anggota Komunitas Malang Rabbit Community (Studi Deskriptif Bentuk 

Pengetahuan Anggota Komunitas Malang Rabbit Community Dalam Cara 

Memelihara dan Membudidayakan Kelinci Hias). Pembimbing Utama : Prof. Dr. 

Ir. Sanggar Kanto, MS. Pembimbing Pendamping : Astrida Fitri Nuryani, S.TP., 

M.Si. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis gaya hidup 

anggota komunitas Malang Rabbit Community. Asumsi awal pada penelitian ini 

terangkum pada rumusan permasalahan, yaitu : Bagaimana bentuk pengetahuan 

anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam cara memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias. 

Penelitian ini menggunakan teori atau konsep yang dikemukakan oleh Pierre 

Bourdieu mengenai habitus dan juga modal. Dimana menurut Bourdieu 

pengetahuan seseorang dibentuk melalui struktur kognitifnya dan kemudian 

membentuk habitus itu sendiri. Selain itu beberapa konsep modal juga menjadi 

faktor dan alasan penting yang mendorong terbentuknya pengetahuan anggota. 

Penellitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami dan 

mendeskripsikan fenomena yang terjadi mengenai kelinci hias dan implikasi nya 

terhadap gaya hidup anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam cara 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terjadi pengelompokan-

pengelompokan anggota dalam cara memelihara dan membudidayakan kelinci 

hias. Pengetahuan anggota yang diadopsi melalui habitus mereka menghasilkan 

gaya hidup yang berbeda. Disini peran habitus memungkinkan dibangunnya teori 

produksi sosial pelaku dan logika tindakan sehingga dapat membentuk suatu 

praktik. Pierre Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai pengkondisian yang 

dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan kelas. Hasilnya terjadi dua 

pengelompokan gaya hidup, yang pertama adalah gaya hidup yang dimunculkan 

dari kelas sosial atas, kelas sosial atas memiliki cara atau treatment yang berbeda 

untuk memaksimalkan kelinci hias yang dimiliki seperti penggunaan pakan dan 

juga teknik breeding. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan kelinci yang 

berkualitas dan juga sesuai dengan standar ARBA. Secara tidak langsung hal 

tersebut juga akan mempertegas keberadaan kelas mereka dan menghasilkan 

prestise di tengah masyarakat yang ia peroleh melalui kejuaraan berbagai kontes, 

berbeda hal nya dengan kelas sosial bawah yang lebih mengutamakan motif 

ekonomi dengan praktik jual beli yang ditunjukan. 

 

 

 

Kata Kunci : Struktur Kognitif, Bentuk Pengetahuan, Kelas Sosial, Breeding, 

Habitus, Gaya Hidup, Malang Rabbit Community, ARBA 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Anda Hendry Aziz. 2018. Departement of Sociology. Study Focus at 

Enviromental Sociology. Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya 

University, Malang. Lifestyle of Malang Rabbit Community Members 

(Descriptive Study, Knowledge of Malang Rabbit Community Members on How 

to Maintain and Cultivate Special Breed Rabbit). Main Advisor : Prof. Dr. Ir. 

Sanggar Kanto, MS. Companion Advisor : Astrida Fitri Nuryani, S.TP., M.Sc. 

 

 

The purpose of this study was to understand and analyze the lifestyle of Malang 

Rabbit Community members. The initial assumptions in this study are 

summarized in the formulation of the problem, namely: How is the knowledge of 

the Malang Rabbit Community member on how to maintain and cultivate special 

breed rabbits. 

 

This study uses the theory or concept proposed by Pierre Bourdieu regarding 

habitus and capital. According to Bourdieu one’s knowledge is formed through its 

cognitive structure and then forms the habitus itself. Besides that, some capital 

concepts are also important reasons and factors that shape the member knowledge. 

This research uses descriptive qualitative methods to understand and describe the 

phenomena that occur regarding special breed rabbits and their implications for 

the lifestyle of the Malang Rabbit Community member in how to maintain and 

cultivate special breed rabbits. 

 

The results of this study show that there are groupings of members in how to 

maintain and cultivate special breed rabbits. Members knowledge adopted 

throught their habitus results in a different lifestyle. The role of habitus allows the 

development of the actor’s social production theory and the logic of action so that 

it can form an action. Pierre Bourdieu defines habitus as the conditioning that is 

associated with the conditions of class existence. As a result there were two 

lifestyle groupings, the first was the lifestyle that emerged from the upper social 

class, the upper social class had different ways or treatments to maximize the 

growth of the special breed rabbits owned such as the use of feed and breeding 

techniques. This is done to produce quality rabbits and also in accordance with 

ARBA standards. Indirectly it will also reinforce the existence of their class and 

produce prestige in the midst of the community that they obtained through 

competing various contests, different from the lower social class which prioritizes 

economic motives with the practice of buying and selling that is shown. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Cognitive Structure, Knowledge Form, Social Class, Breeding, 

Habitus, Lifestyle, Malang Rabbit Community, ARBA 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelinci merupakan hewan mamalia dari famili Leporide (pemakan 

tumbuhan hijau), yang dapat ditemukan di berbagai negara. Dahulu, hewan ini 

adalah jenis hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Mulai 

dikembangkan pada tahun 1912, di Indonesia banyak terdapat kelinci lokal, yakni 

jenis kelinci Jawa (Lepus negricollis) dan kelinci Sumatera (Nesolagus 

netseherischigel). Kelinci Jawa diperkirakan masih ada di hutan-hutan sekitar 

wilayah Jawa Barat, warna bulunya cokelat perunggu kehitaman, ekornya 

berwarna jingga dengan ujungnya yang hitam. Berat kelinci jawa dewasa bisa 

mencapai 4kg. Sedangkan kelinci Sumatera, merupakan satu-satunya ras kelinci 

asli Indonesia. Habitatnya adalah hutan-hutan di pegunungan Pulau Sumatera. 

Panjang badannya bisa mencapai 40cm. Warna bulunya kelabu cokelat 

kekuningan (Priyatna, 2011, 9). 

 Di kota Malang saat ini sering kali kita menjumpai komunitas-komunitas 

penghobi seperti contoh komunitas pecinta hewan. Bukan hal baru lagi bahwa kita 

sering menjumpai sejumlah orang yang sedang melakukan aktifitas-aktifitas pada 

suatu tempat tertentu yang tergabung dalam suatu wadah komunitas. Malang 

Rabbit Community adalah salah satu komunitas pecinta hewan khusunya pecinta 

kelinci hias di Kota Malang. Komunitas Malang Rabbit Community atau yang 

sering disebut juga MRC ini sering kita jumpai di event Car Free Day  di jalan 

ijen Kota Malang. Komunitas ini berfokus pada perkembangan kelinci terutama di
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kota Malang. Mereka hadir untuk mensosialisasikan dan mengaspirasikan hobi 

mereka terhadap kelinci hias untuk masyarakat sekitar melalui banyak sosialisasi 

dan event pameran. Sosialiasi mengenai cara-cara memelihara kelinci dengan 

benar dan mengetahui jenis-jenis kelinci secara tidak langsung membuat 

perubahan sosial yang ada disekitar masyarakat dan juga anggota-anggoota di 

dalam kelompok itu sendiri dalam cara pandang memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias. 

Komunitas Malang Rabbit Community ini terbentuk umumnya karena ada 

ketertarikan terhadap hal yang sama yaitu memelihara dan membudidayakan 

kelinci hias. Komunitas ini dapat tercipta karena adanya kebutuhan, kebersamaan, 

dan kecintaan terhadap hewan peliharaan yang sama yaitu kelinci hias. Motivasi 

awalnya, MRC ingin masyarakat di Kota Malang mengenal kelinci lebih jauh 

karena selama ini banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami 

jenis-jenis kelinci yang pure atau asli (Happy Yanuar, dalam wawancara, 15 

Oktober, 2015). Selain itu kelompok ini juga mensosialisasikan bagaimana kelinci 

yang ras murni dan ras yang tidak murni atau silang, dan bagaimana cara 

memelihara dan mengurangi kotoran kelinci yang dikenal bau. Tidak hanya itu 

MRC juga banyak mensosialisasikan tentang pembuatan makan ternak yang baik 

dikonsumsi dan tidak, dan bagaimana pemanfaatan kotoran kelinci untuk dibuat 

pupuk atau pestisida yang tentu saja berdampak signifikan terhadap pelestarian 

lingkungan (Bogi Adi, dalam wawancara, Oktober, 2014). 

Komunitas Malang Rabbit Community terdiri dari beberapa orang dan dari 

beberapa kalangan mulai dari mahasiswa hingga orang tua. Tujuan mereka 

membentuk komunitas ini karena bagi mereka para penghobi, melindungi ras 
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kelinci di Indonesia terutama di kota Malang sangatlah penting. Mereka disini 

mengacu kepada standard ARBA (American Rabbit Breeder Association). ARBA 

adalah badan induk organisasi yang secara garis besar menangani permasalahan 

dan persoalan tentang kelinci hias diseluruh pelosok dunia. ARBA setiap tahun 

mengadakan kontes atau perlombaan 2x di Indonesia tentu saja kontes ini bukan 

kontes abal-abal dan ARBA sendiri memiliki tujuan untuk menilai perkembangan 

kelinci di Indonesia. Salah satu buku yang menjadi rujukan ARBA adalah buku 

yang berjudul “Standard of Perfection” dan “Registar’s Study Guide”. Buku 

Standard of Perfection adalah buku yang berisi tentang standar-standar tentang 

kualitas kelinci. Umumnya para juri kontes kelinci mengambil parameter standar 

penilaian dari rujukan ARBA ini. Parameter-parameter itu mencakup berat, warna 

bulu, dimensi, kondisi kuku dan lain sebagainya. 

Dalam standard of perfection (SOP) ARBA dikenal istilah Show Quality 

(SQ), Brood Quality (BQ), Pet Quality (PQ). Hal ini untuk mengklasifikasi 

standard kualitas kelinci mulai dari yang baik untuk dikonteskan dan yang kurang 

baik untuk dikonteskan. Kelinci jenis ras-ras tertentu ditentukan apakah itu show 

quality, brood quality, pet quality sejalan dengan standard of perfection (SOP) 

ARBA. Hal itu ditentukan melalui parameter yang mencakup SOP ARBA seperti 

contoh head mount, body type, dan ear set. Misalnya jika kelinci ras Holland Lop 

dijual sebagai show quality maka hampir seluruh komponen kelinci tersebut 

memenuhi standard SOP ARBA. Bilamana kelinci ras holland lop tersebut dijual 

dengan kategori brood quality artinya kelinci tersebut memiliki sifat yaitu bagus 

untuk dibudidayakan (breeding program) akan tetapi tidak memenuhi beberapa 

kualifikasi mengikuti untuk kontes (show) juga memiliki beberapa kesalahan 
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(fault). Kemudian jika pet quality maka hampir seluruh komponen tidak 

mencakup standart of perfection ARBA itu sendiri. 

Sebenarnya di Indonesia siapakah yang menentukan atau mengeluarkan 

sertifikat kualitas kelinci di Indonesia, tentu saja tidak ada. Orang awam atau 

peternak dan juga penjual kelinci seringkali memiliki asumsi mereka masing-

masing mengenai kualitas kelinci yang baik seperti apa. Peternak atau penjual 

kelinci yang selama ini dilihat komunitas Malang Rabbit Community ini hanya 

mengaburkan jenis kelinci sebenarnya dan yang penting mereka mendapatkan 

keuntungan tanpa memikirkan segi negatif dari pada buyer atau konsumen mereka 

yang mulai kecewa dan mulai putus asa dengan memelihara kelinci yang dikenal 

tidak cukup tahan lama dan hanya sesaat saja. Tentu saja hal ini membuat kelinci 

tidak marak dan tidak terlalu disukai oleh kebanyakan orang, lain hal nya seperti 

anjing atau kucing. Malang Rabbit Community melihat bahwa banyak terjadi 

kesalahan merawat dan memelihara kelinci sejauh ini, mereka menganggap perlu 

ada sosialiasi lebih dalam mengenai kelinci pada saat ini selain mengenalkan ras 

murni dan memberitahu cara merawat kelinci yang selama ini dianggap kurang 

baik.  

Kebanyakan peternak atau penjual kelinci tidak mengerti kualitas 

sebenarnya dan hanya membohongi konsumen mereka. Padahal mengenalkan 

kualitas tentu saja penting agar masyarakat mengerti dan mengenal lebih jauh 

tentang kelinci. Arti kualitas yang dimaknai para peternak dan juga penjual kelinci 

tentu saja berbeda dengan arti kualitas yang dimaknai para anggota komunitas 

MRC ini. Penjual menggunakan kata kualitas untuk menarik pembeli agar 

dagangannya laku tentunya, sedangkan di sisi penghobi makna kualitas ini sangat 
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mendalam karena menyangkut parameter-parameter deskriptif standard SOP 

sebenarnya, yang dikeluarkan oleh ARBA itu sendiri. 

Seperti diketahui di atas, peneliti sudah menjelaskan dan mengenalkan 

sedikit gambaran tentang komunitas Malang Rabbit Community (MRC) mengapa 

mereka hadir dan tujuan apa yang ingin mereka capai. Setelah mengetahui 

komunitas MRC ini terdiri dari beberapa anggota, peneliti melihat bahwa terjadi 

perbedaan pandangan, cara, atau praktik yang dilakukan oleh anggota tersebut 

dalam menyikapi fenomena kelinci hias. Peneliti ingin meninjau secara sosiologis 

fenomena kelinci hias terhadap dampak yang terjadi pada tiap-tiap anggota 

komunitas Malang Rabbit Community. Seperti peneliti ketahui, komunitas ini 

terdiri dari berbagai macam kalangan tentu saja dari kelas sosial yang berbeda-

beda. Peneliti ingin menggeneralisir satu per satu dari anggota apakah ada 

persamaan atau perbedaan pandangan yang terjadi dalam komunitas ini dalam 

menyikapi fenomena kelinci hias itu sendiri. Tujuan mereka sama yaitu untuk 

membudidayakan dan mengembangkan kelinci hias, tetapi dibalik itu semua 

apakah ada perbedaan praktik atau cara dalam memelihara dan membuddidayakan 

kelinci hias tentu saja dilihat dari sisi sosiologis, mengapa mereka melakukannya, 

dan apakah yang mereka lakukan bermakna bagi dirinya maupun orang lain.  

Peneliti menganggap fenomena yang terjadi pada komunitas ini penting 

karena peneliti melihat bahwa terjadi pengelompokan-pengelompokan dalam cara 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias. Padahal seperti diketahui, mereka 

terbentuk melalui habitus dan budaya selera yang sama, tetapi aspek-aspek apa 

saja dibalik gaya hidup mereka sehingga mereka dapat membentuk tindakan atau 

praktik dalam cara memelihara dan membudidayakan kelinci hias. Yang menarik, 
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kelinci disini bukanlah kelinci biasa yang sering kita jumpai di pasaran. 

Melainkan kelinci disini adalah kelinci yang masih memiliki ras murni dan sangat 

jarang sekali dimiliki khalayak.  

Peneliti menggunakan teori praktik dan juga habitus milik Pierre Bourdieu 

sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana praktik sosial yang dilakukan oleh 

anggota-anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias. Teori Habitus sendiri bukanlah teori murni dari 

Pierre Bourdieu, teori-teori tentang habitus itu keluar di dalam karya-karya filsuf 

terkenal lainnya, yaitu Aristoteles, Norbert Elias, Max Weber, dan Edmund 

Husserl. Teori Habitus menjelaskan tentang sebuah gaya hidup, kecenderungan, 

pola pikir (mind set), rutinitas, kelakuan yang berakar, selera, fungsi praktis, atau 

kebiasaan yang didapat oleh manusia (individu maupun kelompok) di dalam 

pengalaman hidup mereka masing-masing sehingga membentuk kebiasaan-

kebiasaan atau bahkan membentuk suatu kebudayaan baru. Habitus sendiri 

mempunyai sifat yang “tersembunyi”. Sifat ini bekerja di alam bawah sadar kita, 

karena pada dasarnya teori ini berdasar pada kenyataan bahwa tindakan kita 

berdasar pada kebiasaan kita itu sendiri. Jadi bermula dari habitus memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias yang dilakukan oleh anggota komunitas MRC, 

peneliti disini ingin melihat lebih dalam lagi dan bagaimana praktik sosial yang 

dilakukan oleh anggota-anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias itu sendiri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik sebuah 

rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini. 
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Bagaimana praktik sosial yang dilakukan oleh anggota komunitas Malang 

Rabbit Community dalam memelihara dan membudidayakan kelinci hias? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti bertujuan agar dapat 

memberikan gambaran tentang bagaimana praktik sosial yang dilakukan oleh 

anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis, 

berikut uraiannya : 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan 

untuk memperkaya informasi dan wawasan yang dapat dijadikan sebagai data 

dasar mengenal ras kelinci hias lebih jauh dan memberikan pemahaman tentang 

bagaimana praktik sosial yang dilakukan oleh anggota komunitas Malang Rabbit 

Community dalam memelihara dan membudidayakan kelinci hias. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan kajian sosiologi 

mengenai komunitas Malang Rabbit Community dan sebagai tambahan referensi 

pengembangan keilmuan serta untuk mengasah dan menambah wawasan 

pengetahuan peneliti, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat luas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Devon Ariell Yulianto (2012) 

mengenai “Hubungan Sosial Dalam Transaksi Ekonomi Pada Komunitas Virtual 

Pecinta Ikan Hias”. Studi deskriptif tentang proses pengembangan kepercayaan 

antar anggota dalam proses transaksi jual beli ikan hias pada komunitas virtual 

pecinta ikan O-Fish Forum. Penelitian ini melihat bagaimana hubungan sosial 

yang terjadi diantara anggota komunitas pecinta ikan hias O-Fish Forum sehingga 

terbentuk modal sosial, dan bagaimanakah proses modal sosial terbentuk dalam 

pengembangan kepercayaan antar anggota komunitas virtual pecinta ikan hias O-

Fish Forum untuk melakukan transaksi jual beli. Metode penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori 

modal sosial (social capital) dan hubungan sosial (social relationship). 

Hasil penelitian menunjukan proses pengembangan kepercayaan ditinjau 

dari sudut pandang modal sosial dimana terdiri dari 5 komponen sosial. Pertama, 

komponen kepercayaan atau trust. Pada komponen ini responden memiliki faktor 

dominan dan yang mempengaruhi kepercayaan dalam proses pengembangan 

kepercayaan dalam melakukan transaksi jual beli. Kedua, komponen partisipasi 

aktif. Responden pada komponen ini telah mengimplementasikan prinsip-prinsip 

yang ada pada partisipasi aktif dalam hubungan sosial dalam komunitas dengan 

harapan responden dari partisipasi aktif, membantu anggota yang kesulitan, dan
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bentuk partisipasi aktif yang dilakukan responden. Ketiga, reprocity 

ataupertukaran. Responden dalam pengembangan kepercayaan menggunakan 

prinsip alturism yaitu pertukaran dilakukan karena adanya semangat membantu 

sesama. Keempat, komponen norma atau aturan. Responden memliki pandangan 

aturan atau norma sebagai batasan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

atau lebih tepatnya etika. Kelima, komponen nilai-nilai dalam berinteraksi sosial. 

Tipe modal sosial yang terbentuk dalam hubungan sosial dan transaksi ekonomi 

pada komunitas pecinta ikan hias menunjukan bahwa kecenderungan responden 

pada tipe sosial yang menjembatani (bridging social capital) bukan tipe modal 

sosial yang terikat (bonding social capital). 

Perbedaan penelitian Devon Ariell Yulianto dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah pada obyek penelitian dan teori yang digunakan. Devon Ariell 

Yulianto meneliti tentang bagaimana modal sosial menggerakan suatu komunitas 

pecinta ikan hias. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan 

teori praktik dan juga habitus yang menekankan bagaimana praktik dan 

pengalaman-pengalaman individu bisa terbentuk sehingga menciptakan tindakan 

atau praktik tertentu dalam memelihara dan membudidayakan kelinci hias. 

Penelitian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arif Tomy Wijaya 

(2016) mengenai “Pemaknaan Simbol Burung Kenari, Perawatan dan Atribut 

Sebagai Identitas Pada Kelompok Canary Nganjuk Community”. Penelitian ini 

menggunakan teori atau konsep yang dikemukakan oleh George Herbert Mead 

mengenai interaksionisme simbolik Mind, Self, Society yang berkaitan dengan 

hubungan simbol di masyarakat dan makna sebuah simbol. Dimana terdapat 

pembentukan dan pemaknaan simbol pada diri individu dalam menggunakan 



10 
 

pesan dan menerima respon sebuah simbol. Penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transedental.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ada makna yang muncul 

sebagai anggota Canary Nganjuk Community dengan adanya simbol verbal yaitu 

logo dan simbol non verbal berupa perilaku jentikan jemari, tepukan tangan, serta 

interaksi didalamnya sebagai identitas mampu mempengaruhi adanya eksistensi, 

prestasi, rasa bangga dan keuntungan jual beli kenari. Sehingga pada akhirnya 

adanya interaksi simbolik berupa simbol burung kenari, perawatan dan atribut 

yang ditunjukan sebagai identitas tersebut berpengaruh pada makna yang didapat 

oleh individu,dan mampu menjadi identitas diri maupun kelompok. 

Perbedaan penelitian Arif Tomy Wijaya dengan penelitian yang akan 

peneliti lakukan adalah terletak pada obyek kajian penelitian dan fokus penelitian. 

Yaitu Arif Tomy Wijaya meneliti bagaimana pemaknaan simbol sehingga 

menjadi sebuah identitas komunitas Canary Nganjuk Community, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah mengetahui bagaimana praktik 

sosial yang dilakukan oleh anggota-anggota dalam komunitas MRC dalam 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias. Persamaan penelitian Arif Tomy 

Wijaya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji 

tentang bagaimana individu-individu atau anggota kelompok memaknai hobi 

mereka yaitu dalam suatu kelompok atau komunitas pecinta hewan tersebut. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini adalah 

penelitian yang mengkaji tentang praktik sosial anggota di dalam komunitas 

Malang Rabbit Community. Dimana penulis bertujuan ingin melihat bagaimana 

praktik sosial yang dilakukan oleh anggota komunitas Malang Rabbit Community 
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dalam memelihara dan membudidayakan kelinci hias. Komunitas Malang Rabbit 

Community ini diketahui memiliki beraneka ragam anggota jika dilihat dari latar 

belakang dan kelas sosial mereka. Memelihara dan budidaya kelinci ras dengan 

baik dan benar sangatlah penting bagi mereka. Seperti yang diketahui komunitas 

ini adalah komunitas hobi atau lebih khusunya komunitas pecinta kelinci hias. 

Ditulis di atas bahwa peneliti ingin melihat bagaimana praktik sosial yang 

dilakukan oleh anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam memelihara 

dan membudidayakan kelinci hias tentu saja dilihat dari sudut pandang sosiologis. 

Komunitas Malang Rabbit Community terdiri dari beberapa kalangan. 

Bahwa orang-orang yang ada di komunitas ini adalah orang-orang dari kelas 

sosial atas maupun kelas sosial menengah kebawah, tetapi mereka memiliki salah 

satu kesamaan atau selera terhadap sesuatu hal yang sama dan itu yang dikatakan 

Bourdieu sebagai bagian dari modal budaya. Modal budaya sendiri dibentuk dan 

lahir berdasarkan habitus dan pengetahuan yang dalam hal ini adalah memelihara 

dan membudidayakan kelinci hias. Orang-orang dalam Malang Rabbit 

Community ini menekankan bahwa kelinci yang bisa dikatakan kelinci sebenarnya 

adalah kelinci ras, yang dimaksud kelinci ras ini adalah kelinci yang pure atau 

murni bukan hasil dari persilangan.  

Pengetahuan yang sudah terbentuk dalam komunitas ini menjadikan 

komunitas Malang Rabbit Community ini berbeda dengan komunitas-komunitas 

atau paguyuban dan peternak kelinci pada umumnya. Asal-usul mental individual 

yang membentuk habitus menurut Bourdieu tidak bisa dipisahkan dari analisis 

struktur sosial itu sendiri tampak pada individu dalam diri anggota komunitas 

MRC yang melihat struktur objektif atau fenomena memelihara kelinci hias dalam 
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hal ini bebas dari kesadaran dan kemauan agen, yang mampu membimbing dan 

mengendalikan praktik mereka atau representasi mereka. Disini peneliti ingin 

melihat lebih dalam lagi bagaimana praktik sosial yang dilakukan oleh anggota 

komunitas Malang Rabbit Community dalam memelihara dan membudidayakan 

kelinci hias. Apakah ada perbedaan ataupun persamaan pandangan dalam hal 

melakukan praktik-praktik tentang memelihara dan budidaya kelinci hias sehingga 

berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan sosial mereka lainnya baik di dalam 

maupun di luar komunitas itu sendiri. Adapun tabel dari penelitian terdahulu yang 

digunakan peneliti adalah sebagai berikut. 

Tabel 2. 1. Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

Nama Defon Ariell 

Yulianto (2012) 

Arif Tomy 

Wijaya (2016) 

Anda Hendry 

Aziz (2017) 

Judul Penelitian Hubungan sosial 

anggota dalam 

transaksi ekonomi 

pada Komunitas 

Pecinta Ikan Hias 

Pemaknaan simbol 

burung kenari, 

perawatan dan 

atribut sebagai 

identitas pada 

kelompok Canary 

Nganjuk 

Comunity 

Praktik sosial  

anggota 

komunitas 

Malang Rabbit 

Community 

dalam 

memelihara dan 

membudidayaka

n kelinci hias 

Fokus Penelitian Mengetahui 

bagaimana modal 

sosial terbentuk 

melalui anggota 

dalam 

pengembangan 

kepercayaan antar 

anggota komunitas 

peinta ikan hias 

Mengetahui 

makna simbol 

burung kenari, 

perawatan, dan 

atribut pada 

kelompok Canary 

Nganjuk 

Community 

Mengetahui 

praktik sosial 

yang dilakukan 

oleh individu 

dalam 

komunitas 

Malang Rabbit 

Community 

tentang praktik 

memelihara dan 

membudidayaka

n kelinci hias 

Metode 

Penelitian 

Kualitatif 

deskriptif 

Kualitatif, 

fenomenologi 

Kualitatif 

deskriptif 
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Teori Modal sosial Interaksionisme 

simbolik, Mead 

Habitus dan 

praktik, Pierre 

Boudieu 

Hasil Penelitian Hasil penelitian 

menunjukan 

proses 

pengembangan 

kepercayaan 

ditinjau dari sudut 

pandang modal 

sosial dimana 

terdiri dari 

kepercayaan, 

partisipasi aktif, 

pertukaran, norma 

dan aturan serta 

komponen nilai-

nilai dalam 

berinteraksi. Tipe 

modal sosial yang 

terbentuk dalam 

hubungan anggota 

disini menunjukan 

tipe modal sosial 

yang 

menjembatani 

(bridging). 

Hasil penelitian 

menunjukan 

simbol verbal 

pada kelompok 

Canary Nganjuk 

Community 

berupa logo 

burung di kaos 

dan kerudung 

sangkar, ring dan 

ID card. Simbol 

non verbal 

jentikan jari, 

siulan dan tepukan 

tangan. Kedua 

simbol ini 

merupakan makna 

sebagai sebuah 

identitas yang 

melekat dan 

memberikan 

keuntungan seperti 

eksistensi, 

prestasi, 

keuntungan jual 

beli. 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa terjadi 

pengelompokan

anggota dalam 

praktik 

memelihara dan 

membudidayaka

n kelinci hias. 

Pengelompokan 

ini dibagi 

menjadi dua, 

Yaitu pertama 

praktik sosial 

oleh kelas sosial 

atas bahwa 

terdapat modal-

modal seperti 

modal ekonomi 

dan modal 

simbolik yang 

mempengaruhi 

praktik mereka 

dalam hal 

treatment 

kelinci hias 

untuk mengikuti 

kontes ARBA 

yang secara 

tidak langsung 

mempengaruhi 

prestise mereka 

di dalam 

masyarakat. 

Berbeda hal nya 

dengan kelas 

sosial bawah 

yang lebih 

mengutamakan 

motif ekonomi 

dari segi praktik 

jual beli 

Sumeber: Olahan Peneliti (2017) 
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2.2 Definisi Konseptual 

2.2.1 Komunitas 

Manusia merupakan mahkluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya 

individu lain dalam hidupnya. Manusia sangat memerlukan manusia lainnya untuk 

menjalin sebuah relasi. Semenjak manusia lahir ke dunia, manusia telah memiliki 

hasrat untuk menjadi satu dengan manusia lain dan juga dengan suasana alam di 

sekitarnya (Soekanto, 2003). Sebagai konsekuensi akan hasrat tersebut, manusia 

kemudian melakukan interaksi dengan manusia lainnya dengan membentuk 

jaringan yang terbentuk ke dalam kelompok-kelompok sosial. Sebagai sebuah 

bagian dari kelompok sosial, individu yang terikat didalamnya haruslah memiliki 

kesadaran untuk saling tolong menolong serta memiliki hubungan timbal balik 

dengan individu lainnya. Di dalam sebuah masyarakat, terdapat bermacam-macam 

kelompok sosial yang selalu berkembang dan mengalami perubahan bentuk 

sehingga masing-masing dari kelompok sosial tersebut memiliki karakteristik 

serta fungsi sosial yang berbeda (Soekanto, 2003). 

Menurut Soerjono Soekanto definisi komunitas adalah sebuah bagian dari 

masyarakat yang bermukim pada suatu wilayah yang memiliki batas-batas 

tertentu. Faktor utama terbentuknya sebuah komunitas sendiri adalah adanya 

interaksi yang lebih besar yang terjalin diantara para anggotanya. Hubungan 

interaksi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan individu lain yang berada di 

luar batasan wilayah tersebut. 

Sebagai perbandingan mengenai definisi komunitas diatas, 

Koentjaraningrat (2009) juga memberikan definisi tersendiri mengenai komunitas. 

Komunitas dalam pandangan Koentjaraningrat didefinisikan sebagai sebuah 
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kesatuan hidup manusia yang berdomisili pada sebuah wilayah yang sama. 

Individu disini yang terlibat di dalam komunitas saling berinteraksi dengan 

adanya sebuah sistem adat istiadat dan juga memiliki rasa persatuan sebagai 

sebuah komunitas itu sendiri (Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi. 

Jakarta: Rineka Cipta). 

Dari beberapa definisi diatas bisa kita lihat bahwa kedua definisi mengenai 

komunitas hampir memiliki kesamaan arti. Dalam pandangan berbeda mengenai 

konsep komunitas dan masyarakat dalam perspektif sosiologi lebih tepatnya, 

komunitas merupakan suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam 

kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (communities of common 

interest) baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai territorial. Dalam 

perspektif sosiologi komunitas dapat dibedakan dari masyarakat lebih luas 

(society) melalui kedalaman perhatian bersama (a community of interest) atau oleh 

tingkat interaksi yang tinggi (an attachment community). Para anggota komunitas 

mempunyai kebutuhan bersama (common needs). 

Dari pemaknaan diatas bisa kita lihat bahwa individu yang terikat dalam 

suatu kelompok sosial yaitu komunitas didasarkan atas adanya kesamaan minat 

akan suatu hal yang menarik baginya. Di dalam masyarakat pada saat ini banyak 

sekali komunitas yang terbentuk berdasarkan kesamaan minat baik itu hobi, 

ideologi, pandangan politik yang mana dari kesamaan tersebut akan melahirkan 

sebuah identitas bersama sebagai sebuah kesatuan komunitas. Malang Rabbit 

Community (MRC) ini sendiri adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang 

hobi. Mereka menyalurkan hobi mereka ke dalam wadah komunitas untuk 

berinteraksi, bersosialisasi dan bekerja sama dalam memajukan kualiatas kelinci 
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dengan aspek-aspek yang telah mereka pelajari. Sama halnya dengan karakteristik 

komunitas pada umumnya, mereka tergabung ke dalam komunitas karena 

kesamaan hobi dan selera mereka yang tercatat sebagai suatu habitus yang 

melekat terhadap sesuatu hal yang sama. 

2.2.2 Gaya Hidup 

Menurut Chaney, gaya hidup merupakan pola-pola tindakan yang 

membedakan antara individu satu dengan individu lainnya. Gaya hidup dalam 

sudut pandang individu maupun kolektif memberikan arti bahwa gaya hidup 

merupakan cara hidup yang menjelaskan sekumpulan kebiasaan, pandangan dan 

pola-pola respon terhadap hidup, serta perlengkapan untuk hidup. David Chaney 

(1996) mengemukakan meskipun kelas-kelas sosial dalam dunia modern 

dilukiskan dan dilembagakan, kontur-kontur pembedaan menjadi kabur dan rumit 

itulah yang dikatakan Chaney dan DiMaggio (1994) bahwa perbedaan kelas sosial 

tetap mendasari perbedaan dalam sikap, perilaku, dan citarasa dala gaya hidup. 

Pemilahan pengelompokan tersebut dikenali baik oleh mereka sendiri maupun 

orang lain melalui ciri-ciri gaya budaya dan sensibilitas yang sesungguhnya 

karena faktor-faktor material. 

Sedangkan menurut Piliang (2014), gaya hidup atau life style diartikan 

sebagai cara hidup yang diidentifikasikan bagaimana orang menghabiskan waktu 

(beraktifitas), apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya 

(ketertarikan), dan apa yang mereka pikirkan mengenai diri mereka dan juga 

dunia sekitarnya (pendapat). Pada prinsip nya gaya hidup sendiri adalah 

bagaimana orang menghabiskan waktu dan uangnya. Dan juga bagaimana pola 

kebiasaan dan gaya kelompok sosial dalam melakukan praktik sosial sehari-hari di 
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dalam ruang dan waktu. Sifat umum gaya hidup sendiri menurut Yasraf ada 

beberapa yaitu: (1) Gaya hidup sebagai sebuah pola, yaitu sesuatu yang dilakukan 

atau tampil secara berulang-ulang, (2) yang mempunyai massa atau pengikut 

sehingga tidak ada gaya hidup yang sifatnya hanya sendirian atau personal, (3) 

dan mempunyai daur hidup (life cycle) artinya ada masa kelahiran, pertumbuhan, 

puncak, surut, dan mati. 

Kesimpulannya adalah gaya hidup merupakan sesuatu yang diciptakan, 

diubah, dikembangkan sebagai hasil dari interaksi antara disposisi habitus dengan 

batas serta berbagai kemungkinan realitas. Melalui gaya hidup individu menjaga 

tindakan-tindakannya dalam batas dan kemungkinan tertentu. Berdasarkan 

pengalamannya yang dibandingkan melalui realitas sosial, individu memilih 

rangkaian tindakan ataupun juga praktik dan tampilan yang dianggapnya sesuai 

dan mana yang tidak sesuai untuk ditampilkan dalam ruang sosial. Dalam 

penelitian kali ini peneliti melihat bahwa terjadi pengelompokan-pengelompokan 

anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam hubungannya mengenai 

praktik sosial mereka dalam memelihara dan membudidayakan kelinci hias. 

2.3 Landasan Teori 

2.3.1 Teori Praktik dan Habitus Pierre Bourdieu 

Melihat konteks Komunitas Malang Rabbit Community (MRC) yang akan 

diteliti maka perlu kiranya kerangka teori untuk menganalisis bagaimana kondisi 

individu atau kelompok yang terikat dalam komunitas ini. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan teori praktik dan habitus milik Pierre Bourdieu untuk melihat 

bagaimana individu merumuskan dunia sosial sebagai sebuah sistem disposisi-

disposisi yang sedang dijalankan melalui kegiatan atau hobi yang bersangkutan. 
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  Secara dialektis, habitus adalah produk dari internalisasi struktur dunia 

sosial. Sebenarnya kita dapat menganggap habitus sebagai akal sehat (common 

sense) dan juga kebiasaan sehari-hari mana yang harus dilakukan dan mana yang 

tidak dipilih untuk dilakukan. Dalam konteks Malang Rabbit Community habitus 

bisa jadi fenomena kolektif karena habitus memungkinkan orang menciptakan 

dunia sosial atau dunia sosial yang menciptakan individu, namun keberadaan 

berbagai habitus berarti bahwa dunia sosial dan strukturnya tidak menancapkan 

dirinya secara seragam pada setiap aktor atau individu karena pada setiap individu 

berbeda-beda. Peneliti melihat apa yang terjadi pada anggota komunitas Malang 

Rabbit Community ini dapat dikelompokan karena mereka amat beragam. Yang 

dimaksud beragam adalah mereka datang dari berbagai kelas sosial yang berbeda 

yang tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan dalam menyikapi habitus mereka 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias. Secara sadar mereka yang 

tergabung dalam komunitas MRC dibedakan dari golongan-golongan kelas dan 

itu berpengaruh terhadap cara pandang mereka melakukan praktik-praktik atau 

tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dalam kegiatan dalam komunitas 

ataupun di luar komunitas itu sendiri pada umumnya.  

 Menurut Bourdieu pilihan konsumsi dan praktik dalam gaya hidup 

berkaitan dengan pekerjaan dan fraksi kelas tertentu. Di dalam komunitas MRC 

ini terdiri dari beberapa golongan kelas tertentu, mulai dari mahasiswa hingga 

pekerja kantoran seperti arsitektur dan lain sebagainya. Tentu saja ada persamaan 

ataupun perbedaan anggota-anggota dalam habitus mereka memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias. Cara pandang menurut Bourdieu dapat 

mengklasifikasian tindakan-tindakan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan 
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sesuai dengan nilai-nilai yang ingin diperoleh. Bourdieu memperkenalkan istilah 

habitus untuk mendefinisikan sebuah sistem disposisi, yang mengatur kapasitas 

individu untuk bertindak. Habitus tampak jelas dalam pilihan individu tentang 

kepantasan dan keabsahan seleranya dalam memiih kelinci hias bukan kelinci 

lokal seperti pada umumnya. Menurut Bourdieu ini semua dibentuk melalui 

pengetahuan dan pengalaman-pengalaman dengan internalisasi seperangkat 

kondisi material tertentu. Dengan cara pandang Bourdieu, habitus individu 

dibentuk serta dikaitkan pada keluarga, kelompok dan pada kasus ini adalah 

komunitas Malang Rabbit Community. 

Bourdieu juga menyatakan bahwa habitus secara erat berhubungan dengan 

modal (kapital), karena sebagian habitus tersebut berperan sebagai pengganda 

berbagai jenis modal yakni modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan 

modal simbolik. Fauzi Fashri juga mencatat, mereka yang menguasai keempat 

modal tersebut dalam jumlah yang besar akan menguasai kekuasaan yang besar 

pula dalam ranahnya. Dengan demikian, modal harus ada di dalam sebuah ranah 

(arena) agar ranah memiliki daya-daya yang memberikan arti. Karakteristik modal 

dihubungkan dengan skema habitus sebagai pedoman tindakan dan klasifikasi 

ranah selaku tempat beroperasi modal, yang nantinya dalam hal ini akan 

berpengaruh terhadap praktik yang dipilih oleh anggota komunitas Malang Rabbit 

Community. 

Pada intinya, pokok pembahasan dari teori sosiologi kultural Bourdieu 

adalah “teori tentang praktik manusia” yang memadukan teori yang berpusat pada 

agen atau aktor (agent centred) dengan penjelasan objektivisme dalam hal ini 

yaitu budidaya memelihara kelinci hias. Habitus disini beroperasi berdasarkan 
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sebuah logika praktek yang diatur berdasar sistem klasifikasi bawah sadar. 

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam bentuk konsumsi budaya dikenal sebagai 

selera. Dalam penelitian ini peneliti melihat bahwa selera yang kelihatannya 

sekedar praktik individu sebetulnya diatur oleh logika praktek dan selalu 

merupakan bagian praktik kelas. Habitus sendiri tidak bisa dilepaskan oleh 

praktik. Praktik merupakan suatu produk dari relasi antara habitus sebagai produk 

sejarah dan ranah yang juga merupakan produk sejarah (George Ritzer, 2011, 14). 

Dengan kata lain, praktik adalah hasil akhir dari habitus dan ranah dimana antara 

keduanya saling berhubungan satu sama lain. Praktik dan habitus juga dapat 

dipahami sebagai tindakan yang dilakukan setiap individu atau kelompok yang 

saling mempengaruhi dalam budidaya kelinci hias dalam komunitas tersebut. 
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2.4 Alur Berfikir 
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Kerangka berpikir digunakan untuk membatasi dan mendefinisikan 

pemikiran dari peneliti tentang laporan penelitian yang dibuatnya. Dari tabel di 

atas peneliti berusaha melihat dan merumuskan bahwa walaupun dipersatukan 

melalui habitus dan budaya selera yang sama namun komunitas Malang Rabbit 

Community (MRC) ini terlihat heterogen. Ini ditunjukan dari tindakan-tindakan 

anggota mereka yang dilihat peneliti sebagai sesuatu yang menarik dan layak 

untuk diteliti. Peneliti disini melihat bahwa terjadi pengelompokan-

pengelompokan yang dimunculkan oleh anggota komunitas ini melalui praktik 

sosial atau tindakan yang dilakukan dalam memelihara dan membudidayakan 

kelincihias. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Pada penelitian ini peneliti berupaya melihat, mendeskripsikan dan memahami 

tentang bagaimana praktik sosial yang dilakukan oleh  anggota komunitas Malang 

Rabbit Community dalam praktik memelihara dan membudidayakan kelinci hias 

di Kota Malang. 

 Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai suatu proses yang mencoba 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada 

dalam interaksi manusia (Sarwono, 2006:193). Dalam penelitian kualitatif peneliti 

tidak mengambil jarak dengan yang diteliti sebagaimana penelitian kuantitatif 

yang membedakan antar peneliti sebagai subyek dan yang diteltii sebagai obyek 

(Sarwono,2006:193-194). Penelitian ini menggunakan kualitatif karena yang akan 

menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang praktik individu yang terjadi 

pada anggota Malang Rabbit Community. Untuk melihat bagaimana praktik yang 

terjadi pada anggota MRC maka peneliti harus memahami fenomena yang ada 

pada komunitas atau kelompok tersebut. Dalam memahami praktik yang 

dimunculkan seseorang mengapa orang tersebut memiliki dan memilih tindakan
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atau praktik tertentu maka peneliti harus berbaur menjadi satu dengan obyek yang 

diteliti agar dapat memahami fenomena dari sudut pandang yang diteliti. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Nawawi 

(2012: 59) peneliti menetapkan deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian dan 

pendekatan yang ditetapkan. Data yang sudah dikumpulkan diolah, dan kemudian 

menjadi sebuah hasil yang akan memberikan gambaran pada fenomena yang akan 

diteliti. Deskriptif dapat diartikan mendeskripsikan fakta-fakta yang bertujuan 

untuk melihat gejala yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya (fact 

finding). Dapat pula dikatakan deskriptif sebagai langkah-langkah melakukan 

representasi obyektif penelitian tentang fenomena-fenomena yang terjadi di dalam 

penelitian. 

Maka peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk 

menguraikan, menggambarkan, dan menginterpretasikan lalu mengambil 

kesimpulan dalam bentuk tulisan sistematis. Alasan peneliti menggunakan 

kualitatif deskriptif karena peneliti membutuhkan informasi mengenai suatu 

fenomena sosial sesuai dengan rumusan masalah bagaimana praktik sosial yang 

dilakukan oleh anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam memelihara 

dan membudidayakan kelinci hias. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Peneliti mengambil lokasi di Malang sebagai tempat untuk melaksanakan 

penelitian ini. 

1. Peneliti memilih lokasi ini karena Malang merupakan tempat asal komunitas 

Malang Rabbit Community. 
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2. Peneliti memilih komunitas Malang Rabbit Community karena merupakan 

kelompok pecinta kelinci hias atau kelinci ras dan merupakan komunitas 

pecinta kelinci hias satu-satunya di kota Malang. 

3. Komunitas Malang Rabbit Community merupakan kelompok yang aktif 

mengikuti kontes baik secara lokal maupun interlokal. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan. Penentapan fokus penelitian sebagai pusat 

perhatian penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap fenomena atau 

permasalahan yang ada, serta mencegah terjadinya pembiasan dalam 

mempersepsikan dan membahas masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan agar 

penelitian yang dilakukan lebih terarah, tidak meluas, serta relevan dengan obyek 

penelitian dan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan (Ardionio, 2011: 46). 

Dalam penelitian ini yang berusaha dikaji oleh peneliti adalah fokus 

penelitian yang berusaha menitik beratkan pada permaslahan bagaimana praktik 

sosial yang dilakukan oleh anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias sesuai dengan standar ARBA 

(American Rabbit Breeder Association). Apakah terjadi pengelompokan-

pengelompokan anggota dilihat dari praktik sosial nya sehari-hari dalam 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias di dalam komunitas Malang Rabbit 

Community. 

3.4 Teknik Penentuan Informan  

Dalam memilih sampel penelitian kualitatif menggunakan teknik non 

probabilitas, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan pada 
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rumusan statistik tetapi lebih pada pertimbangan subyektif peneliti dengan 

didasarkan pada jangkauan dan kedalaman yang ditelitinya. Pada penelitian 

kualitatif pemilihan sampel tidak begantung pada kuantitas tetapi lebih pada 

kualitas orang yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Banyak sedikit 

orang yang akan digunakan menjadi informan tergantung pada cakupan penelitian 

yang akan dilakukan (Sarwono, 2006: 205). 

Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive yaitu 

memilih unit analisis dengan cara yang dianggap sesuai oleh peneliti (Sarwono, 

2006: 206). Teknik penentuan informan secara purposive dilakukan dengan 

mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik 

yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya orang yang mempunyai tingkat 

pendidikan tertentu, jabatan tertentu, mempunyai usia tertentu yang pernah aktif 

dalam kegiatan masyarakat tertentu (Nasution, 2007: 98). Dalam penelitian ini 

peneliti memilih informan dari beberapa anggota maupun pengurus pada 

komunitas Malang Rabbit Community yang benar-benar memahami informasi 

terkait dengan penelitian ini. Menurut Spraldey (dalam Sugiono, 2010) 

mengatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Mereka yang benar-benar menguasai dan memahami suatu proses 

enkulturasi, sehingga sesuatu tersebut bukan hanya diketahui tetapi 

juga dihayati. 

2. Mereka yang masih aktif atau terlibat pada kegiatan yang tengah 

diteliti. 



27 
 

3. Mereka yang bisa meluangkan watu untuk memberikan informasi 

terkait yang diteliti. 

4. Mereka yang tidak cenderung mengarang informasi tersebut. 

5. Mereka yang dekat untuk mengeksplorasi segala pengalaman yang 

dimiliki terkait informasi yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, penliti mengelompokan informan sebagai pendukung 

keakuratan data dalam dua tipe: 

1. Informan utama, adalah informan yang terlibat secara langsung dengan 

fenomena yang diteliti dan nantinya informasi tersebut dapat 

digunakan sebagai analisis sehingga kemudian dapat memberikan data 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan pada penelitian kali ini adalah 

anggota yang memenuhi kriteria seperti ketua, wakil, dan anggota-

anggota yang sudah dipilih dari komunitas Malang Rabbit Community. 

2. Informan tambahan, adalah mereka yang dapat menunjang informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini adalah anggota-

anggota lain yang berhubungan dengan adanya komunitas Malang 

Rabbit Community. 

Berdasarkan kriteria diatas, maka karakteristik orang-orang yang dipilih 

dan dapat mewakili fokus dalam penelitian yang dilakukan yaitu, peneliti 

memperoleh Dodiek Benny Yuniarto sebagai informan yang merupakan ketua 

dari Malang Rabbit Community dan juga salah satunya Bogi Adi sebagai anggota 

komunitas Malang Rabbit Community sebagai informan kunci karena mengetahui 

dan memiliki berbagai informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti serta 

mampu mengarahkan terkait terjawabnya rumusan masalah penelitian. 
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Sedangkan untuk informan utama, peneliti memilih Happy Yanuar, Fadjar, 

Taufiq Warnadharma dan Rahadian Tino karena terlibat langsung dengan 

fenomena yang diteliti. Selanjutnya adalah informan tambahan, adalah mereka 

anggota-anggota komunitas Malang Rabbit Community yang masih aktif dan 

berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam komunitas Malang 

Rabbit Community. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara 

diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi, observasi dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke 

lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas-aktivitas individu di lokasi 

penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara 

terstruktur maupun semi terstruktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan yang ingin digali oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi 

penelitian (Creswell, 2009:267).  

Pada observasi awal, peneliti melakukan pengamatan langsung di 

lapangan yaitu mendatangi tempat berkumpulnya komunitas Malang Rabbit 

Community di CFD (Car Free Day) Ijen kota Malang. Peneliti memiliki beberapa 

informan yang sudah dikenal seperi Bogi Adi. Selain Happy Yanuar, Bogi Adi 

merupakan salah satu anggota komunitas MRC yang memiliki aspirasi dan 

pemikiran yang cukup banyak dalam pelaksanaan-pelaksaan kegiatan komunitas 

MRC. Proses observasi yang dilakukan peneliti ini adalah untuk mengetahui 

dengan jelas fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini. 
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2. Wawancara, peneliti melakukan face-to-face interview (wawancara 

berhadapan) dengan partisipan, dalam wawancara yang dilakukan memerlukan 

pertanyaan-petanyaan secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang 

dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan 

(Creswell,2009:267). Pada wawancara yang dilakukan peneliti melakukan 

wawancara berhadapan langsung dengan anggota serta memberikan pertanyaan 

yang umum supaya benar-benar mendapat informasi sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan. 

3. Dokumentasi, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi meliputi 

materi audio dan visual. Data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, videotape, 

atau segala jenis suara/bunyi (Creswell,2009:270) yang di dapat melalui anggota 

komunitas Malang Rabbit Community. Pada proses dokumentasi peneliti juga bisa 

mendapatkan informasi melalui artikel atau jurnal ilmiah yang membahas tentang 

praktik dan juga habitus Pierre Bourdieu dan juga pemahaman mengenai Malang 

Rabbit Community melalui web-nya. 

3.6 Sumber dan Jenis Data 

Dalam penelitian kualitatif sumber dan jenis data dibedakan menjadi dua, 

yaitu  data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer : dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh 

sebagai sumber informasi utama yang diamati. Data ini berupa teks wawancara 

dan diperoleh memalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan 

sampel dalam penelitian (Sarwono,2006:209). Data primer yang diperoleh dalam 

penelitian ini akan berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 
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informan yaitu para anggota dan pengurus aktif dalam komunitas Malang Rabbit 

Community. 

2. Data sekunder : dalam penelitian ini data sekunder berupa data-data yang 

sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat 

atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah 

oleh peneliti sebelumnya, termasuk data bentuk teks (dokumen, pengumuman, 

surat-surat, spanduk), data bentuk gambar (foto) data bentuk suara (hasil rekaman 

kaset) (Sarwono,2006:209-210). Data sekunder dalam penelitian ini berupa berita 

maupun artikel tentang perlombaan atau kontes yang diikuti oleh komunitas 

Malang Rabbit Community dan juga data SOP ARBA (American Rabbit Breeder 

Association). 

3.7 Teknik Analisis Data 

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengelah dan menganalisis 

data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur, dan 

mempunyai makna (Sarwono, 2006: 239). 

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih 

mudah diintrepetasikan. Data yang diperoleh dari lapangan diolah menjadi lebih 

sederhana agar mudah dipahami dalam menganalisis rumusan masalah atau untuk 

menggambarkan suatu kondisi dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan 

dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Qualitatif Data 

Analysis: An Expended Sourcebook yang meliputi kondensasi data, penyajian 

data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. 
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1. Data Condensation (kondensasi data) 

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, fokus, 

menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan 

lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah 

didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, 

atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang 

dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, 

sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang. Pada penelitian kali ini 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung pada 

anggota komunitas Malang Rabbit Community mengenai praktik sosial yang 

dilakukan dalam memelihara dan membudidayakan kelinci hias. 

2. Data Display (penyajian data) 

Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Data yang disajikan telah 

melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis 

lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan 

dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Pada umumnya penyajian data 

merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan 

sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan 

bagan, uraian singkat, skema dan lain-lain. Setelah mengumpulkan data terkait 

praktik sosial yang dilakukan oleh anggota komunitas Malang Rabbit Community 

dalam memelihara dan membudidayakan kelinci hias, maka langkah selanjutnya 

peneliti mengelompokan hasil observasi dan wawancara untuk disajikan dan 

dibahas secara detail. 
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3. Conclusion drawing/ verification (pengambilan kesimpulan) 

Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah 

terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan 

merupakan suatu proses dimana peneliti menginterpretasikan data dari awal 

pengumpulan disertai pembuatan pola dan uraian atau penjelasan. Pengambilan 

kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan. Setelah 

menyajikan data terkait dengan praktik sosial yang dilakukan oleh anggota 

komunitas Malang Rabbit Coumminity dalam cara memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias maka peneliti setelah itu melakukan penarikan 

kesimpulan terkait rumusan permasalahan penelitian. 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan uji validitas data dilakukan dengan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2010:330). 

Denzin (dalam Moleong,2010:330) membedakan empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik keabsahan 

data triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dengan teknik triangulasi 

sumber yang digunakan, peneliti membandingkan hasil wawancara yang 

diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian yaitu para anggota 
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dan pengurus dalam komunitas Malang Rabbit Community sebagai pembanding 

untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Sejarah Perkembangan Kelinci di Indonesia 

 Peternakan kelinci sudah dikembangkan di Indonesia sejak tahun 1837 

yang konon dibawa oleh orang-orang Belanda sebagai kelinci hias. Kelinci pada 

awalnya merupakan hewan kesayangan yang dimiliki oleh tuan tanah. Program 

pengembangan kelinci ditujukan untuk mengurangi rawan gizi telah dilakukan 

pemerintah pada tahun 1980, selanjutnya pada tahun 1990 pemerintah sudah 

menerbitkan pedoman teknis perusahaan peternakan kelinci sebagai upaya 

mendorong perkembangan budidaya kelinci di masyarakat. Namun sampai saat ini 

perkembangannya mengalami hambatan karena perbedaan tujuan produksi dalam 

pengembangannya. 

Kelinci dikenal dengan tingginya tingkat reproduksi, kualitas daging yang 

baik dan sehat (kholesterol rendah, protein tinggi dan rendah garam) mendorong 

peternak membudidayakan kelinci sebagai usahanya. Perkembangan kelinci 

cukup berkembang pesat dengan meningkatnya populasi kelinci yang diaporkan 

oleh kelompok-kelompok peternak di daerah Jawa Barat ( Lembang dan 

sekitarnya), Jawa Tengah (Kab. Semarang dan Kab. Magelang), Jawa Timur ( 

Batu, Blitar, dan Malang). 

Perkembangan peternak kelinci ini mengakibatkan kekurangan dalam 

penyediaan bibit kelinci berkualitas mengingat pembibitan kelinci belum 

berkembang di tingkat peternak. Perkawinan (breeding) yang tidak terkontrol oleh 

peternak, ketiadaan pencatatan individu dan pekawinan serta adanya
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kecenderungan peternak untuk menyilangkan mengakibatkan terjadinya 

penurunan kualitas kelinci yang rendah. 

Menurut sistem Binominal, bangsa kelinci diklasifikasikan sebagai 

berikut, Ordo (Lagomorpha), Famili (Leporidae), Sub Famili (Leporine), Genus 

(Lepus, Orictolagus), Spesies (Lepus spp., Orictolagus spp). Jenis yang umum 

diternakan adalah American Chincilla, Angora, Belgian, Californian, Dutch, 

English Spot, Flemish Giant, Havana, Himalayan, New Zealand, dan Rex. 

Sedangkan kelinci lokal yang ada sebenarnya berasal dari eropa yang telah 

bercampur dengan jenis lain sehingga sulit dikenali lagi.  

Beberapa jenis kelinci diantara nya adalah : 

1. Kelinci Angora 

Tabel 4.1 Kelinci Angora 

Gambar Karakteristik 

 

Angora merupakan bangsa kelinci tertua 

yang didomestikasi berasal dari Ankara, 

Turki.  Kelinci Angora dikembangkan 

sebagai penghasil wool.  Dikenal lima 

jenis kelinci Angora, yaitu English angora: 

2.3-3.2 kgs, French angora: 3.4-4.8 kg, 

Giant Angora: lebih dari 3.9 kg, Satin 

Angora: 3.0-4.3 kg, German Angora: 3.0-

4.0 kg. 

Warna rambut : Agouti, Broken, Pointed 

White, Self, Shaded, Ticked, Wide Band 

Sumber: http://www.kelincihias.com/index.php/ras-kelinci/english-angora 

 

http://www.kelincihias.com/index.php/ras-kelinci/english-angora
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2. Kelinci Flemish Giant 

Tabel 4.2 Kelinci Flemish Giant 

Gambar Karakteristik 

 

Kelinci ini dikenal sebagai kelinci terbesar 

dan banyak dijadikan sebagai kelinci 

pedaging dengan materi persilangan.  

Bobot dewasa mencapai 5.9 kg dan lebih.  

Warna bulu yang populer adalah black, 

blue, fawn, light grey, sandy, steel grey, 

white. Kelinci ini bertubuh panjang, telinga 

lebar dan panjang dan bobot badan yang 

berat. 

Sumber: https://perkelincian.wordpress.com/2010/01/14/budidaya-kelinci-

flemish-giant/ 

3. Kelinci Rex 

Tabel 4.3 Kelinci Rex 

Gambar Karakteristik 

 

Kelinci Rex mempunyai rambut yang 

halus, tebal, panjangnya seragam yaitu 

antara (1.27–1.59 cm), tekstur bulu 

memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan 

tidak mudah runtuh. Kelinci rex sering 

disebut sebagai kelinci karpet karena bulu 

nya yang unik dan tampak sangat menarik.  

Bobot kelinci Rex dewasa bisa mencapai 

2.7 – 3.6 kg.  Warna yang populer 

adalah black,blue, broken group, castor, 

chinchilla, sable. 

Sumber: http://www.kelincihias.com/index.php/ras-kelinci/rex 

https://perkelincian.wordpress.com/2010/01/14/budidaya-kelinci-flemish-giant/
https://perkelincian.wordpress.com/2010/01/14/budidaya-kelinci-flemish-giant/
http://www.kelincihias.com/index.php/ras-kelinci/rex


37 
 

 

4. Kelinci Satin 

Tabel 4.4 Kelinci Satin 

Gambar Karakteristik 

 

Satin adalah jenis kelinci yang berasal dari 

Amerika Serikat yang ditemukan pada tahun 

1930. Bobot satin jantan antara 3,8 – 4,3 kg, 

sedangkan satin betina lebih besar rata-rata 

4,2 – 5 kg. Kelinci satin relatif jinak dan 

penurut, terutama betina. Kelici satin 

memiliki bulu yang tebal. Rata-rata induk 

satin bisa melahirkan 7-10 ekor.  

Kelinci yang menarik karena adanya gen 

satin ini memiliki tekstur bulu yang indah, 

berkilauan dan transparan bentuknya.  Hal 

ini berpengaruh pada warna karena 

banyaknya konsentrasi sel pigmen warna 

atau granule. 

Sumber: http://www.infopeternakan.com/mengenal-jenis-kelinci-satin-yang-

memiliki-banyak-varietas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infopeternakan.com/mengenal-jenis-kelinci-satin-yang-memiliki-banyak-varietas.html
http://www.infopeternakan.com/mengenal-jenis-kelinci-satin-yang-memiliki-banyak-varietas.html
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5. Kelinci New Zealand White 

Tabel 4 5 Kelinci New Zealand White 

Gambar Karakteristik 

 

New zealand dikembangkan di Amerika 

pada awal 1900-an. Kemudian kelinci new 

zealand white (NZW) hadir tidak lama 

setelah itu dan dikembangkan oleh W.S. 

Preshaw dari California. Kelinci ini 

merupakan kelinci albino, tidak mempunyai 

bulu yang mengandung pigmen.  Memiliki 

bulu yang putih bersih, padat, tebal dan 

sedikit kasar kalau diraba, dan juga memiliki 

mata yang merah. Hamipir sama dengan 

kelinci komersil lainnya NZW sering 

dijadikan sebagai kelinci pedaging 

ketimbang hias. Bobot dewasa NZW dapat 

mencapai 4.1-5.5 kg. Karena bobotnya 

tergolong besar new zealand white terkenal 

dengan proudusen daging terbaik 

Sumber: http://www.indokelinci.com/2018/01/mengenai-kelinci-new-zealand-nz-

lengkap.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.indokelinci.com/2018/01/mengenai-kelinci-new-zealand-nz-lengkap.html
http://www.indokelinci.com/2018/01/mengenai-kelinci-new-zealand-nz-lengkap.html
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6. Kelinci Lion Head 

Tabel 4 6. Kelinci New Zealand White 

Gambar Karakteristik 

 

Kelinci Lionhead adalah salah satu ras yang 

baru dari kelinci domestik di Amerika 

Serikat dan sudah diakui oleh ARBA. 

Lionhead sendiri awal mula berasal dari 

peternakan di Belgia yang berusaha untuk 

mengembangkan kelinci kerdil panjang 

dilapisi dengan menyerupai sebuah miniatur  

Swiss Fox dan Netherland Dwarf. 

Sesungguhnya lion head adalah jenis kelinci 

angora inggris yang tidak jadi dikarenakan 

kupingnya yang terbilang pendek, wajahnya 

pun dipenuhi bulu-bulu panjang, mirip 

seperti lion (singa) sehingga kelinci ini 

disebut sebagai lion head. Lion head di 

Indonesia adalah kelinci yang langka dan 

jarang dimiliki para breeder, karena lion 

head merupakan jenis kelinci hias dengan 

kategori yang mahal. Perawatannya pun 

terbilang susah dikarenakan lion head 

merupakan jenis kelinci hias bulu panjang. 

Sumber: http://www.kelincihias.com/index.php/ras-kelinci/lionhead 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kelincihias.com/index.php/ras-kelinci/lionhead
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7. Kelinci American Chinchilla 

Tabel 4 7 Kelinci American Chinchilla 

Gambar Karakteristik 

 

Kelinci ras ini dibedakan menjadi tiga tipe, 

yaitu standar (bobot dewasa 2.5-3 kg), besar 

(bobot dewasa 4.5-5 kg), giant (bobot 

dewasa 6-7 kg). 

Kelinci ini dikembangkan sebagai ternak 

dwiguma yaitu produksi fur dan daging. 

Kelinci American Chinchilla tipe standar 

diimpor dari Perancis oleh AS pada tahun 

1919 dengan ciri kelinci warna abu-abu 

(chinchilla).  

Sumber: Kelinci potong dan hias – B.Sarwono 

 

8. Kelinci Dutch 

Tabel 4 8 Kelinci Dutch 

Gambar Karakteristik 

 

Ras dutch (Belanda) sangat terkenal di 

seluruh dunia sebagai hewan hias peliharaan. 

bobot dewasa jantan dan betina antara 1.5-

2,5 kg. Betina memiliki fertilitas yang tinggi. 

Warna bulunya yang khas dan simetris. 

Dutch memiliki warna hitam,cokelat dan 

juga abu-abu. Ada pula yang memilki 3 

macam warna sekaligus yang sering di sebut 

Tricolored Dutch 

Sumber: http://www.kelincihias.com/index.php/ras-kelinci/dutch 

 

http://www.kelincihias.com/index.php/ras-kelinci/dutch
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9. Kelinci English Spot 

Tabel 4 9. Kelinci English Spot 

Gambar Karakteristik 

 

Kelinci ini berasal dari Inggris dengan ciri-

ciri badan besar dan bulu dasar putih dengan 

totol hitam, coklat, abu-abu, atau kehijauan 

di sekitar tubuh. English spot memiliki bulu 

yang halus memanjang dan berat badan 

dewasa antara 2,5 – 3,9 kg dengan umur 

rata-rata 5-8 tahun. 

Produktifitas English Spot antara 5,5 bulan 

samapi dengan 3 tahun. Induk dapat 

melahirkan antara 3-5, terkadang 6-8 

tergantung dari tingkat kesuburan. 

Sumber: http://www.istanahewan.com/2017/05/kelinci-english-spot.html 

 

10. Kelinci Himalayan 

Tabel 4. 10. Kelinci Himalayan 

Gambar Karakteristik 

 

Himalayan adalah salah satu jenis kelinci 

yang termasuk mahal dan jarang di 

Indonesia. Salah satu penyebabnya karena 

produktifitasnya yang rendah. Kelinci ini 

memiliki bobot kisaran 0,8 -1,3 kg hampir 

sama dengan jenis kelinci mini lainnya.  

Banyak yang meyakini asal usul kelinci 

himalayan ini adalah dari Cina sebab 

banyaknya populasi di sana. 

Sumber: buku kelinci – Fainz Mansyur 

http://www.istanahewan.com/2017/05/kelinci-english-spot.html
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4.2 Praktik Sosial Anggota Komunitas Malang Rabbit Community 

Peneliti melihat fenomena yang terjadi pada anggota Malang Rabbit 

Community ini sebagai salah satu akar “sktrukturalisme genetis”, yaitu pemaduan 

analisis struktur objektif dengan asal-usul mental individual, yang menurut 

Bourdieu tidak bisa dipisahkan dari analisis asal-usul struktur sosial itu sendiri. 

Tampak bahwa struktur objektif sebagai bebas dari kesadaran dan kemauan 

individu untuk mengendalikan praktik mereka dan representasi mereka yaitu 

dalam praktik memelihara dan membudidayakan kelinci hias. Struktur subjektif 

Bourdieu ini tampak pada periliaku maupun cara pandang anggota komunitas 

MRC yang menurut peneliti mampu berimprovisasi secara teratur, meski 

dihasilkan tanpa sengaja. Unsur-unsur subjektif itu sendiri seperti mental 

individual, pengalaman, struktur kognitif itu sendiri yang ada dalam diri anggota 

komunitas Malang Rabbit Community. Dan dalam relasi dialektika “struktur 

subjektif” dan “objektif” tersebut muncul lah suatu konsep habitus itu sendiri. 

Habitus yang mengacu pada “apa yang dimiliki oleh agen atau individu”, 

Intinya apa yang dimiliki oleh individu tersebut dan kemauan yang dimiliki 

individu tersebut datang dari struktur kognitif mereka yang didukung oleh 

pengalaman-pengalaman serta modal-modal lainnya. Dalam penelitian ini habitus 

yang sedang diperbincangkan adalah habitus memelihara kelinci hias yang 

hubungannya mengenai praktik individu atau anggota itu sendiri dalam menyikapi 

habitus mereka yaitu memelihara dan membudidayakan kelinci hias. Pertemuan 

habitus dalam arena yaitu di dalam komunitas itu sendiri nantinya akan 

memunculkan modal (kapital), diantaranya modal sosial, ekonomi, kultural dan 

simbolik. Inilah salah satu faktor yang dapat menentukan peneliti untuk 
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mengelompokan anggota-anggota komunitas Malang Rabbit Community ke dalam 

kelas sosial mereka sesuai dengan modal ekonomi, sosial, kultural, simbolik yang 

dimilikinya. 

Menyikapi fenomena yang tengah diteliti, peneliti menggunakan teori 

habitus Bourdieu untuk mengetahui dan menganalisis asal-usul individu serta 

bagaimana praktik sosial yang dilakukan oleh anggota komunitas Malang Rabbit 

Community dalam fenomena ruang lingkup sosial mereka. Bourdieu dapat 

memahami bagaimana individu berelasi sehingga membentuk praktik yaitu 

melalui struktur kognitif yang sudah dibawa sejak lahir. Bourdieu meramu 

pemikiran yang menekankan peran aktor atau subjektivitas yakni yang dikenal 

dengan metode strukturalisme – konstruktif. Inti teori ini adalah “teori tentang 

praktik manusia” yang memadukan agen atau aktor dengan penjelasan 

objektivisme dan menekankan dimensi stuktur dalam membentuk kehidupan 

sosial. 

Teori yang dikembangkan Bourdieu berorientasi pada hubungan dialetik 

antara struktur objektif dan fenomena subjektif dalam melihat realitas sosial. 

Itulah mengapa peneliti menggunakan teori ini, Bourdieu mengintegrasikan 

objektivisme (yang mengedepankan peran struktur objektif dalam praktik sosial) 

dan subjektivisme (yang mengedepankan peran agen dalam praktik sosial). 

Dari wawancara dengan pak Happy Yanuar (42 tahun) beliau mengatakan 

bahwa, kelinci hias merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dipertahankan. 

Mengawinkan kelinci harus pure/asli dan sesama jenis. Perkawinan tidak boleh 

disilangkan karena dapat merusak jenis kelinci dan gen itu sendiri. Pak Happy 

sendiri selalu mengikuti kontes baik kontes lokal maupun ARBA show. Beliau 
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juga tidak memungkiri sering melakukan jual-beli kelinci hias tetapi dengan 

standar harga yang tinggi, agar kelinci hias tersebut bisa dibedakan dengan kelinci 

lokal pada umumnya (pembicaraan pribadi, 12 Januari 2017). 

Pernyataan pak Happy Yanuar diatas menjelakan bahwa beliau adalah 

salah satu anggota yang menekankan tentang penting nya membudidayakan 

kelinci ras sesuai dengan jenis nya dan sesuai dengan nilai dan norma yang 

ditanam oleh komunitas Malang Rabbit Community. Pak Happy Yanuar 

digolongkan oleh peneliti ke dalam kelas sosial menengah ke atas sesuai dengan 

latar belakang sosial yang dimilikinya. Dalam praktiknya mengenai memelihara 

dan budidaya kelinci hias, Pak Happy Yanuar membenarkan tentang adanya jual-

beli kelinci hias yang ia lakukan. Ia bahkan sudah dikenal sebagi breeder spesialis 

English Angora yang cukup profesional. 

Kemudian wawancara oleh Bogi Adi (28 tahun) anggota komunitas 

Malang Rabbit Community beliau mengatakan bahwa, “kelinci pure dan cross 

jelas bedo regane. Biasane kelinci cross tak dol 150-200an, lek HL yo 500 ke 

atas. Mesti payu kok, lumayan juga rego sakmono. Lek wong splindit biasane nge 

dol HL yo larang, soale ga gelem rugi kan entuk e yo ga murah pisan. Lek kelinci-

kelinci cross ngene dikei SP ae wes cukup, gausah larang-larang”. (pembicaraan 

pribadi, Januari 2017). 

Pernyataan Bogi Adi yang merupakan lulusan mahasiswa ITN 2 Malang 

menunjukan ia sangat memperhatikan keuntungan dalam budidaya kelinci hias. 

Terlepas dari pemahaman ia mengenai pengetahuan mengenai kelinci hias yang 

baik untuk dilakukan, ia juga tidak memungkiri bahwa fenomena kelinci hias ini 
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dapat dijadikan sebagai pemasukan perekonomian sembari budidaya kelinci hias 

yang benar-benar sesuai dengan SOP ARBA yang diinginkan. 

Dan yang terakhir pernyataan dari Dodiek Benny Yuniarto (36 tahun) 

yang merupakan ketua dari komunitas Malang Rabbit Community, beliau 

mengatakan bahwa sebenarnya kelinci hias memiliki keunggulan dari segi yang 

menarik dan masyarakat sendiri belum bisa menilai menarik nya dari segi apa, 

yang jelas Dodiek menyatakan bahwa kelinci hias berbeda dengan kelinci-kelinci 

lokal yang sering ditemui. Dodiek juga mengatakan, kelinci hias tidak boleh 

sembarang diperjual-belikan apalagi ke peternak sembarangan. “saya tidak 

pernah menjual kelinci saya apalagi yang “show” kelinci di kandang saya 

kebanyakan impor semua dan saya membreeding dengan susah payah untuk 

menghasilkan anakan yang prospek. Kelinci saya pernah ditawar oleh Darmawan 

seorang dokter gigi di Surabaya dengan harga 20 juta, kemudian saya balik 

sindir walaupun ditukar dengan Honda Jazz saya pun tidak mau. Kelinci yang pet 

juga begitu, dari pada saya jual mending saya sate aja lumayan perbaikan gizi.” 

(pembicaraan pribadi, Februari 2017)  

Berbagai bentuk pengetahuan dan juga praktik sosial yang dilakukan 

diatas hampir memiliki persamaan arti dan makna bagi mereka anggota 

Komunitas Malang Rabbit Community. Mereka memiliki nilai dan norma untuk 

menjaga jenis kelinci hias dan meningkatkan kualitas kelinci terutama di Kota 

Malang. Namun meskipun habitus memelihara dan membudidayakan kelinci hias 

mereka sama, tetapi praktik sosial yang mereka lakukan berbeda-beda. Hal ini 

dikarenakan praktik yang sebenarnya dimunculkan oleh setiap individu memiliki 

beberapa faktor seperti modal-modal di dalamnya. Bourdieu mengatakan praktik 
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sosial sangat berkaitan sekali dengan modal-modal dan kelas sosial yang didapat 

individu di dalam masyarakat. 

Jadi bagi mereka anggota komunitas Malang Rabbit Community 

keberadaan kelinci hias bisa saja dianggap sakral bagi mereka. Mereka 

mempunyai nilai dan norma yang dijunjung dalam komunitas pecinta kelinci hias 

ini. Tentu saja hal-hal, alasan, serta aturan yang ada di dalam komunitas itu 

sendiri tidak lepas dari strukturalisme genetis masing-masing individu dan 

kemudian membentuk praktik itu sendiri di dalam diri anggota tersebut. Dari 

ungkapan dan pernyataan anggota diatas kemudian peneliti melihat lebih dalam 

lagi mengenai praktik sosial yang dibentuk oleh anggota-anggota komunitas 

Malang Rabbit Community dalam memelihara dan membudidayakan kelinci hias 

dilihat dari gaya hidup mereka, mengapa mereka melakukan praktik tersebut dan 

faktor-faktor pendorong apa saja yang membuat mereka memilih atau melakukan 

praktik tertentu. 

4.3 Sejarah Komunitas Malang Rabbit Community 

Komunitas Malang Rabbit Community (MRC) merupakan komunitas atau 

kelompok pecinta kelinci hias di Kota Malang. Kelompok ini terbentuk tepatnya 

pada tahun 2009. Berawal dari adanya kesamaan hobi dan kegiatan nongkrong 

bersama akhirnya terbentuklah komunitas Malang Rabbit Community ini. 

Komunitas pecinta kelinci hias ini terbuka untuk masyarakat umum khususnya 

pecinta kelinci. Awal mula berdirinya kelompok ini adalah adanya inisiatif dari 

para anggota terdahulu yang sering memamerkan kelinci nya di Car Free Day Ijen 

kota Malang. Berawal dari hanya memamerkan secara individu dari situ mereka 

merintis dengan membuat grub Facebook pada saat itu yang digagas oleh Dodiek 
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Benny Yuniarto. Akhirnya dari beliau kemudian mengajak rekan-rekan yang ada 

untuk bergabung dan membentuk suatu kelompok pecinta kelinci hias di Kota 

Malang. 

Seiring berjalannya waktu komunitas MRC ini mempunyai cukup banyak 

anggota, tetapi komunitas ini mengalami pasang surut dalam pemikiran antar 

individu atau anggota yang terkesan sudah tidak sejalan. Banyak hal yang terjadi 

pada waktu itu ada beberapa anggota yang melakukan jual beli kelinci hias yang 

dianggap tidak fair dan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ditanam 

komunitas ini sejak awal. Bahkan setelah itu anggota disini seolah berdiri sendiri-

sendiri seperti dalam hal mengikuti kontes ARBA di Jakarta dan lain sebagainya. 

Namun kelompok ini mampu bertahan dan tetap memiliki satu tujuan yaitu 

membudidayakan dan mempertahankan jenis kelinci hias dan tentu saja yang 

paling utama tujuan komunitas MRC ini adalah untuk mengenalkan kelinci hias 

kepada masyarakat pada umumnya. 

Komunitas Malang Rabbit Community ini mengikuti kegiatan rutin Car 

Free Day (CFD) di Ijen kota Malang pada setiap minggunya. Selain itu ada juga 

kopdar-kopdar di kediaman anggota ataupun pengurus komunitas MRC ini setiap 

bulan nya. Yang mereka lakukan ketika CFD adalah melakukan penyuluhan dan 

sosialisasi seperti cara merawat kelinci yang baik dan benar dan juga pakan apa 

yang baik untuk dikonsumsi kelinci agar terhindar dari penyakit. Tentu saja 

banyak masyarakat awam yang penasaran dan mengikuti dengan betul apa yang 

disampaikan komunitas ini pada saat event Car Free Day. Kemudian jika yang 

mereka lakukan pada saat kopdar biasanya adalah membahas tentang kegiatan 

seputar kontes baik kontes lokal maupun kontes ber-skala besar yaitu ARBA. 
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Selain itu yang tak kalah penting dalam kesempatan kumpul ataupun kopdar 

tersebut mereka memanfaatkan semaksimalkan mungkin untuk menambah 

pengetahuan mereka terkait dengan kelinci hias. Selain kebiasaan kumpul atau 

nongkrong komunitas ini juga rutin melakukan kegiatan seperti bagi takjil pada 

saat bulan Ramadhan, terkadang takjil tersebut adalah daging kelinci lokal yang 

sudah siap saji.  

Tujuan dari lahirnya komunitas kelinci hias Malang Rabbit Community ini 

kemudian adalah untuk sarana tukar-menukar informasi baik dari kegiatan itu 

sendiri atau event kontes. Dengan dibentuknya kelompok ini, setiap anggotanya 

bisa saling tukar-menukar pikiran serta mengembangkan hobi yang positif di 

dalam budidaya kelinci dengan berbagai ilmu dan pengalaman dalam merawat, 

memelihara, menjuarai kontes. Banyak ide-ide yang sudah direalisasikan anggota-

anggota komunitas ini seperti cara mengurangi bau kotoran kelinci dan juga 

pembuatan pakan kelinci berstandar internasional, treatment-treatment mengenai 

kelinci hias dan lain sebagainya. 

4.3.1 Organisasi dan Keanggotaan Komunitas Malang Rabbit Community 

Sebagai kelompok pecinta kelinci hias, komunitas Malang Rabbit 

Community bisa berkembang seperti saat ini karena digerakan dan diatur dengan 

pengelolaan yang baik seperti halnya organisasi. Sebab tanpa dikelola dengan 

baik dan benar organisasi tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. 

Keorganisasian merupakan lebih dari sekedar keikutsertaan individu dalam 

kelompok ini selain sebagai sarana atau wadah hobi, menambah pengetahuan 

mengenai dunia kelinci dan tentu nya menambah kerabat-kerabat baru. 

Pengelolaan pada komunitas pecinta kelinci hias ini menjadi hal penting setelah 
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rasa persatuan. Sebab tanpa pengelolaan komunitas pecinta kelinci hias ini tidak 

bisa disebut kelompok melainkan hanya sekumpulan manusia tanpa kejelasan 

arah, maksud, dan tujuan.  

Malang Rabbit Community (MRC) memiliki anggota yang jelas 

identitasnya dan jelas pula tujuannya. Dalam perkembangannya, komunitas ini 

didirikan bukan saja untuk kepentingan para pendiri, pengurus, ataupun anggota, 

melainkan sekaligus untuk kepentingan sosial. Setiap anggota kelompok 

berkumpul atas dasar rasa persatuan, persaudaraan, dan kecintaan terhadap hewan 

yang mereka suka. Komunitas ini juga selanjutnya berfungsi sebagai wadah untuk 

menggunakan dan mengembangkan bakatnya, setiap anggota harus mampu 

membatasi sisi egois nya dengan cara berkarya bersama-sama, menghasilkan 

karya barang ataupun jasa yang berguna bagi semua anggota khususnya dan juga 

masyarakat awam pada umumnya. Secara garis besar terkait dengan 

keorganisasian komunitas pecinta kelinci hias ini sangat terbuka dan bersifat 

kekeluargaan, tidak kaku seperti organisasi pemerintahan atau kemasyarakatan 

pada umumnya. 

Dalam suatu organisasi pasti memiliki struktur kepengurusan yang jelas, 

yang berfungsi untuk mengawal dan menunjukan arah kemana kelompok ini akan 

dibawa. Komunitas Malang Rabbit Community ini memiliki struktur pengurus 

mulai dari ketua sampai bagian bidang-bidang yang ditentukan. Jabatan mereka 

dipilih dan ditentukan bersama sesuai kebutuhan kelompok, bukan berdasarkan 

kepentingan individu. Sehingga struktur disini bisa berjalan dengan baik sesuai 

dengan visi-misi dan tujuannya. 
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Tabel 4 11. Struktur Keanggotaan 

No. Jabatan Nama 

1. Ketua Dodiek Benny Yuniarto 

2. Wakil Happy yanuar  

Fadjar 

3. Sie Kegiatan Bogi Adi 

Randa Pramasha 

Rahadian Tino 

Taufiq Warnadharma 

4. Anggota Rangga Herwanda 

Cicip 

Bu Firly 

Agus Nadim 

Gigs Sebastian 

Herwanto 

Lukman Agung 

Agus Suroto 

Angelina Sherly 

Andhika Rizka Kurniawan 

Ardya Toni 

Abu Muhammad Fayyadh 

Wian Saputra 

 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

 

4.4 Gambaran Informan Penelitian 

Salah satu hal penting dalam penelitian adalah adanya informan yang 

menjadi sumber kunci data di lapangan. Informan dapat diartikan sebagai orang 

yang memberikan informasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

oleh peneliti. Informan dalam penelitian ini sebagaimana disebutkan dalam bab 

sebelumnya terkait dengan kriteria-kriteria informan yang dapat memberikan 

informasi yang akurat untuk membantu menjawab rumusan masalah terkait 

dengan fenomena yang terjadi pada penelitian ini. Beberapa informan yang 

mengetahui banyak tentang fenomena dalam komunitas ini terkait dengan 

rumusan masalah penelitan adalah: 
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1. Dodiek Benny Yuniarto   

Orang yang sering dikenal sebagai pak DBY ini merupakan tokoh yang 

paling berpengaruh di dalam komunitas MRC karena ia merupakan ketua dari 

komunitas tersebut. Peran Dodiek dalam komunitas ini sangatlah penting karena 

ia merupakan penggagas dalam segala hal yang berkaitan dengan kegiatan di 

dalam komunitas dan ia juga adalah orang yang mengganggas terbentuknya 

komunitas MRC ini. Selain menjabat sebagai ketua MRC, beliau juga sering 

menjadi juri lokal ketika ada kontes kelinci di daerah-daerah tertentu. 

Pengetahuan Dodiek mengenai kelinci hias sangatlah mempuni karena ia sering 

dibekali oleh Bu Ari yang merupakan juri utama ketika adanya kontes di 

Indonesia. Bu ari sendiri merupakan juri dari Indonesia yang memiliki sertifikat 

dan sudah dilantik oleh ARBA. Dodiek beberapa kali diundang menjadi juri 

ketika ada event kontes lokal ataupun sosialisasi mengenai kelinci hias. 

Gambar 4. 1 Dodiek Ketika Menjadi Juri Event Kontes 

 

Sumber: Dokumen Dodiek 

Dodiek memiliki jenis-jenis kelinci hias yang pernah ia pelihara. Mulai 

dari Rex, Anggora, Netherland Dwarf, hingga Holland Lop. Namun saat ini beliau 

hanya fokus breeding Holland Lop karena diantara jenis-jenis kelinci hias, beliau 
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lebih tertarik pada jenis Holland Lop (HL). Berikut adalah pernyataan dari 

Dodiek, “dikandang saya sebagian besar yang saya pelihara adalah HL. Dulu 

ada beberapa kelinci seperti anggora, rex, dll. Hl adalah jenis kelinci hias yang 

sering diminati oleh teman-teman juga karena merupakan jenis yang paling lucu 

menurut kami. Beberapa Hl saya datangkan impor baik dari luar kota maupun 

luar negeri. Saya mencari line yang sempurna dan indukan dari sang juara yang 

nanti nya akan saya breeding sampai menghasilkan anakan yang prospek.” 

(pembicaraan pribadi, 28 Juli 2017). 

Sebelum sering menjadi juri belakangan ini dan juga panitia dalam 

beberapa kontes termasuk ARBA. Dodiek sering kali mengikuti kontes sebagai 

peserta dan beberpa kali menjadi juara. Namun di akhir tahun 2016-2017 ini 

Dodiek lebih memberikan kesempatan kepada kontestan-kontestan lain untuk 

mengikuti kontes. Selain itu minimnya jumlah juri lokal di Indonesia membuat 

Dodiek mau tidak mau terjun ke dalam bidang tersebut. Beliau menyatakan bahwa 

pengalaman-pengalaman selama ia mengikuti ARBA sudah melekat dalam 

dirinya dan siap ia aplikasikan kepada teman-teman yang ingin belajar breeding, 

kontes, dan lain sebagainya. 

Gambar 4. 2 Dodiek ketika menjuarai ARBA show 2015 

 

Sumber: Dokumen Dodiek 
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Latar belakang Dodiek sehari-hari adalah ia bekerja sebagai Arsitek. 

Kegiatan beliau seperti menjadi juri kontes ataupun sebagai breeder kelinci hias 

sudah menjadi hobi dan bukan kegiatan sampingan semata. Beliau sangat 

memperhatikan kelinci miliknya maupun teman-teman dari komunitas nya. 

Dodiek merupakan pribadi yang fokus dalam membreeding kelinci agar kelinci 

tersebut sesuai dengan apa yang ia inginkan. Selain merupakan ketua dari 

komunitas MRC, beliau juga dikenal sebagai pribadi yang disegani dan tegas 

dalam komunitas MRC. Beliau sangat melarang dengan tegas jika adanya 

anggota atau melihat orang lain mengawinkan kelinci dengan cara silang (cross), 

menurut beliau itu hanya merusak jenis-jenis keinci dan perkembangan kelinci di 

Indonesia. 

Dari pernyataan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan informan 

tersebut, peneliti berhasil memilah dan mengidentifikasi bahwa peneliti 

menggolongkan Dodiek ke dalam kategori kelas sosial menengah ke atas, hal ini 

diperkuat dengan latar belakang Dodiek sebagai arsitek dan gaya hidup Dodiek 

yang terbilang cukup mewah. Dari pernyataan di atas, Dodiek menunjukan 

bahwa dia sangat melarang sekali adanya praktik jual beli kelinci hias terutama 

praktik jual-beli yang tidak wajar seperti mengenai harga kelinci hias yang miring 

dan juga kebohongan-kebohongan mengenai kualitas kelinci itu sendiri. Dodiek 

merupakan orang yang memproyeksikan kelinci di kandang nya untuk 

dikonteskan, tidak untuk mencari keuntungan melalui jual-beli kelinci hias. Oleh 

karena itu peneliti melihat bahwa Dodiek memiliki praktik sosial yaitu praktik 

memelihara dan budidaya kelinci hias sesuai dengan standar ARBA agar kelinci 

tersebut memenuhi spesifikasi untuk dikonteskan. 
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2. Happy Yanuar         

 Beliau merupakan anggota tetap Malang Rabbit Community. Happy 

Yanuar merupakan salah satu tokoh penting dalam perkekmbangan kelinci hias di 

kota Malang karena beliau sering menjadi pembicara jika ada sosialisasi baik di 

Malang maupun luar kota. Happy sendiri merupakan kolektor kelinci hias 

spesialis bulu panjang (long hair) seperti english angora (EA), jersey wooly (JW), 

fuzzy lop (FL), dan jenis bulu panjang lainnya. Happy merupakan anggota yang 

aktif dalam kegiatan Car Free Day, kopdar, dan kegiatan lainnya dalam 

komunitas ini. Dia juga sering sebagai aktor yang menentukan jadwal dan tempat 

jika ada kopdar. Dimana ada kumpul atau kopdar pasti ada Happy Yanuar. Jadi 

dia bisa dikatakan salah satu orang yang mengetahui kondisi atau keutuhan 

kelompok dalam aktifitas kegiatan kelompok MRC.  

Selain sebagai wakil dan juga anggota dalam komunitas Malang Rabbit 

Community, Happy juga dikenal sebagai penyalur inspirasi karena ia sering 

berkumpul dengan orang-orang di luar Malang dan juga sebagai orang yang 

menjembatani antara komunitas MRC dengan komunitas atau paguyuban kelinci 

lainnya. Berikut adalah potongan wawancara peneliti dengan Happy Yanuar, 

“rata-rata kelinci di kandang saya adalah jenis bulu panjang seperti EA, JW, 

Lion Head. Enak ga enak memelihara jenis tersebut. Enak sebab kelinci jenis 

panjang adalah kelinci yang lucu dan disukai banyak orang. Ga enak nya kita 

harus benar-benar punya banyak waktu karena jenis-jenis seperti EA,LH,JW,FL 

perlu perawatan hampir setiap hari seperti grooming. Karena kalo tidak 

digrooming bulu kelinci akan gerumpel dan tidak enak dilihat. Karena pada 

kontes jenis bulu panjang juga, tekstur bulu merupakan point utama dalam 
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penilaian. Jadi kalo memelihara jenis ini setidaknya harus lebih intens bukan 

sekedar ngasi makan bersihin kandang aja.” (Pembicaraan pribadi, Februari 

2017) 

Gambar 4. 3 Happy Ketika Menjuarai ARBA Show 

 

Sumber: Dokumen Happy 

Selain sebagai orang yang mencintai kelinci hias. Happy Yanuar juga 

berprofesi sebagai salah satu EO di perusahaan PT. Sampoerna. Ia memiliki latar 

belakang ekonomi yang dibilang cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Walaupun 

terkadang ditengah kesibukan dalam pekerjaannya namun tidak menghalangi 

bapak dari dua anak ini untuk fokus dalam menggeluti hobi nya tersebut, ini 

dibuktikan karena beliau amat sangat aktif dengan kegiatan yang berhubungan 

dengan kelinci hias baik kegiatan dalam kelompok maupun di luar kelompok 

seperti kontes dan lain sebagainya. 
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Gambar 4. 4 Happy Ketika Mengikuti Kegiatan Bersama Kelompok 

Paguyuban Peternak Kelinci Jawa Timur 

 

Sumber: Dokumen Happy 

Gambar di atas merupakan kegiatan Happy Yanuar ketika menjadi 

pembicara saat event paguyuban kelinci Malang. Happy sangat mendukung 

kegiatan yang berhubungan langsung dengan kelinci. Menurut Happy baik 

kelinci hias maupun kelinci pedaging sama-sama memiliki estetika bagi para 

pemilik. Happy diundang menjadi pembicara karena ia dianggap mengetahui dan 

menguasai soal kualitas kelinci dan berbagai pengetahuan mengenai kelinci 

termasuk beragam kelinci hias dan spesifikasi yang paling baik untuk kontes 

ataupun juga untuk peliharaan di rumah. Sosok Happy dari berbagai 

pengalamannya di MRC sangat dibutuhkan oleh kelompok-kelompok kecil 

seperti paguyuban peternak kelinci Malang untuk mendukung perkembangan 

dalam mencapai tujuan mengenai beternak ataupun juga mengenalkan jenis-jenis 

kelinci yang spesifik dan lain sebagainya. 

Dari pernyataan wawancara peneliti dengan Happy Yanuar, peneliti 

menyimpulkan Happy Yanuar memiliki praktik sosial yang cukup andil dan 

cukup berpengaruh terhadap perkembangan kelinci hias. Ini ia tunjukan dengan 
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berbagai kegiatannya baik di dalam komunitas maupun di luar komunitas itu 

sendiri. praktik sosial yang dimiliki Happy seakan berpengaruh terhadap orang 

lain yaitu melalui penyuluhan-penyuluhan beliau yang tidak jarang dilakukan 

oleh anggota lain dalam komunitas MRC. Praktik sosial yang dibentuk tersebut 

berupa cara memelihara dan budidaya kelinci hias dengan benar dan sesuai 

dengan standar SOP ARBA, tidak hanya itu praktik sosial yang dilakukan Happy 

juga berdampak besar pada komunitas kelinci lokal seperti paguyuban itu sendiri. 

Happy mengemukakan bahwa peternak atau pedagang harus memiliki nilai dan 

estetika sendiri agar kelinci lokal berkembang, tidak dengan tanpa tujuan dan 

tanpa standar. 

3. Fadjar           

Fadjar merupakan salah satu orang yang penting dalam berkembangnya 

komunitas Malang Rabbit Community. Ia sangat aktif pada setiap minggu ketika 

event CFD berlangsung. Beliau merupakan anggota yang cukup lama berada di 

komunitas Malang Rabbit Community. Fadjar terkenal dengan kelinci Holland 

Lop nya yang sering menjuarai kontes ARBA. Fadjar sendiri adalah breeder 

dengan spesialis kelinci Holland Lop (HL), namanya sudah banyak dikenal di 

Malang dan di daerah-daerah luar kota lainnya. Menurut Fadjar, konsisten dalam 

breeding tidaklah mudah karena harus melewati fase-fase sulit dan menjemuhkan. 

Karena menurut beliau ada kala dimana kelinci akan susah kawin, gagal hamil, 

sakit, kematian dan lain sebagainya. Fadjar beberapa kali memenangkan ARBA 

Show dengan kategori jenis Holland Lop. Beliau bisa dibilang merupakan “bapak 

HL” di Malang Raya karena Fadjar sudah amat dikenal dengan kelinci hias jenis 

holland lop nya yang berkualitas. 
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Gambar 4. 5 Fadjar Menjadi Langganan Juara ARBA Show 

 

Sumber: Dokumen Fadjar 

Selain sebagai breeder kelinci hias, Fadjar juga bekerja di Kota Gresik 

tepatnya di suatu perusahaan pabrik gas. Dalam kondisi ekonomi beliau bisa 

dibilang sangat berkecukupan dan dalam hobi nya yaitu budidaya kelinci hias 

beliau sangat amat total. Itu ditunjukan karena ia mengeluarkan modal atau uang 

yang tidak sedikit untuk men-treatment kelinci nya seperti menggunakan pakan 

yang berkulitas dan kepentingan-kepentingan lainnya yang menyangkut tentang 

kelinci hias yang ia pelihara. Beliau juga menyempatkan waktu setiap weekend 

sabtu dan minggu untuk pulang ke Malang bertemu dengan keluarga nya dan 

tentu saja melihat perkembangan kelinci di kandang nya. Ketika Fadjar tidak ada 

di rumah, maka otomatis keluarga nya lah yang merewat kelinci tersebut. 

Di dalam komunitas MRC pun Fadjar terkenal dengan pribadi yang 

humble, penuh canda, dan ramah dengan orang. Beliau juga dikenal sebagai 

orang yang jor-jor an untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena seperti 

diketahui oleh peneliti di lapangan Fadjar merupakan orang yang sangat 

memprioritaskan kelinci Holland Lop nya untuk dikonteskan. Dari hasil 

wawancara peneliti bersama Fadjar, peneliti cukup mendapatkan banyak 
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informasi karena Fadjar merupakan orang yang terbuka ketika diajak bicara. 

Penelti menggolongkan Fadjar ke dalam kelas sosial menengah ke atas sesuai 

dengan latar balakang yang diketahui. Peneliti melihat Fadjar sebagai sesorang 

yang memiliki praktik sosial berprioritas kepada kontes dalam budidaya kelinci 

hias. Fadjar sangat mengutamakan kualitas kelinci di kandangnya, tanpa 

memperhitungkan kualitas kelinci nantinya akan perjual-belikan. Hal yang paling 

utama di tanam dari wawancara peneliti dengan Fadjar, beliau ingin kelinci hias 

di Malang semakin banyak dikenal melalui adanya komunitas Malang Rabbit 

Community ini. 

4. Bogi Adi 

Informan berikutnya adalah Bogi Adi. Mahasiswa lulusan Universitas 

ITN-2 Malang ini bertempat tinggal tidak jauh dari tempat tinggal peneliti yaitu di 

perum Griya Permata Alam Karangploso Malang. Bogi Adi yang merupakan 

anggota komunitas Malang Rabbit Community sejak 2011 ini terkenal dengan 

cara berpikir dan inovasi-inovasi nya seperti pembuatan kandang, pembuatan 

pakan yang baik untuk kelinci dengan harga yang relatif terjangkau, dan masih 

banyak ide-ide lainnya. Awal nya Bogi adalah seorang fotografer, itu dibuktikan 

dengan prestasi nya di UKM tempat ia kuliah. Mahasiswa teknik informatika ini 

kemudian tertarik untuk mengambil gambar seputar perkelincian terutama kelinci 

hias. Seiring berjalan nya waktu, Bogi dan teman perempuan nya mendatangkan 

kelinci hias yaitu jenis Holland Lop dari breeder kelinci di daerah Lembang. Ia 

menyatakan bahwa ia sangat ingin memiliki kelinci jenis holland lop ketika ia 

pertama kali melihat, tetapi pada saat itu ia belum mengetahui bahwa ada 

komunitas kelinci hias di Kota Malang.  
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Gambar 4. 6 Pembuatan Pakan Kelinci Hias Home Made milik Bogi 

 

Sumber: Diolah Peneliti (diambil tanggal 12 Februari 2017) 

Gambar 4. 7 Pembuatan Kandang Kelinci Hias Home Made Bogi 

 

Sumber: Dioalah Peneliti (diambil tanggal 12 februari 2017) 

Peneliti dengan informan kali ini cukup mendapatkan banyak informasi, 

karena informan ini dianggap peneliti menjadi salah satu informan kunci untuk 

melihat karakteristik-karakteristik dan dinamika yang terjadi dalam komunitas 

Malang Rabbit Community ini. Peneliti menanyakan berbagai informasi mengenai 

kelinci hias dan juga alasan mengapa menyukai dan memilih kelinci hias. Berikut 

adalah potongan wawancara dengan Bogi Adi, “sulit menemukan kelinci pure 
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atau asli. Kelinci kebanyakan adalah kelinci cross. kelinci cross sendiri adalah 

kelinci silang. Cross disini didapatkan dengan mengawinkan kelinci Holland Lop 

dan Fuzzy Lop (seperti ini contohnya). Jadi nya agak aneh, bentuk kepala seperti 

HL, tapi badan dan bulu nya agak panjang hampir seperti FL. Lumayan biasanya 

bisa dijual 75rb-100rb per ekor ke splindid atau cfd, uang nya bisa dibuat beli 

NOVA untuk HL saya. Sebenarnya tidak diperbolehkan mengawinkan beda jenis 

kayak gini soalnya bisa merusak jenis, tetapi banyak teman juga yang penasaran 

termasuk saya dengan hasil nya dan lumayan juga bisa dijual karena kelinci jenis 

pure biasanya mahal.” (pembicaraan pribadi, Januari 2017). 

 Jadi berdasarkan potongan wawancara dengan Bogi Adi di atas, 

sebenarnya ia memiliki pandangan yang sama mengenai kelinci hias. Tetapi 

karena berbagai faktor kebutuhan dan rasa ingin tahu akhirnya ia pun 

bereksperimen dengan coba mengawinkan silang. Apa yang dilakukan Bogi tentu 

saja di luar dari komunitas itu sendiri dan hanya sebagian orang yang mengetahui 

hal tersebut. Ia menyatakan yang penting tidak merusak harga jual kelinci hias 

karena itu sangat tidak diperbolehkan dan dapat merusak harga pasar. Hal yang 

diungkapkan diatas mengindikasi bahwa Bogi memiliki beberapa praktik yang 

dilakukan dalam hal budidaya kelinci hias. Selain itu Bogi juga sering  

mendapatkan project kandang. Ia membuat kandang kelinci sendiri melalui bahan 

kawat galvalum, ia sering mendapat pesanan baik itu secara langsung maupun 

secara online. Selain membuat kandang, akhir-akhir ini ia juga membuat rumusan 

soal pembuatan pakan ternak. Ia melakukan hal tersebut karena pakan kelinci hias 

dianggap terlalu mahal. 
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5. Taufiq Warnadharma 

Taufiq merupakan anggota yang cukup lama berada di dalam komunitas 

Malang Rabbit Community. Taufiq yang merupakan pengepul pakan kelinci hias 

di kota Malang ini memiliki beberapa jenis-jenis kelinci hias untuk di-breeding 

seperti netherland dwarf, mini rex, fuzzy lop dan juga holland lop. Taufik juga 

menjual berbagai pakan kelinci hias, umumnya para breeder kelinci terutama 

kelinci hias di Malang membeli pakan tersebut di Taufiq. Taufiq juga merupakan 

satu-satu nya orang dari komunitas MRC yang menjual perlengkapan kelinci hias, 

seperti pakan, kandang, dan perlengkapan aksesoris lainnya. Menjual berbagai 

perlengkapan kelinci sekaligus breeding kelinci hias adalah pekerjaan sampingan 

yang merupakan hobi dari setiap anggota MRC. Selain breeding kelinci hias milik 

sendiri, taufiq juga sering melakukan jual-beli kelinci hias yang nanti nya juga 

kelinci tersebut dijual kembali oleh Taufiq, ia mengatakan bahwa kelinci yang ia 

sukai akan ia beli dan di-keep di kandang nya, dan ketika bosan kelinci tersebut 

dapat ia jual. 

Gambar 4. 8 Taufiq Menjual Perlengkapan dan Kebutuhan Kelinci Hias 

         

Sumber : Olahan Peneliti (diambil tanggal 18 Maret 2017) 

 Berikut adalah potongan wawancara dengan Taufiq, ia menyatakan “ada 

berbagai pakan kelinci seperti guyofeed, skr 12, skr 14, nova, royal rabbit, dsb. 
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Selain itu juga ada hay atau rumput kering. Hay tersebut merupkan salah satu 

kebutuhan pakan kelinci untuk menunjang kontes karena sangat penuh nutrisi di 

dalamnya dan berdampak pada tekstur bulu dan bobot kelinci. Selain itu ada 

banyak lagi seperti kandang, footrest, nestbox, dan juga obat-obatan untuk 

kelinci. Kelinci di kandang tidak terlalu banyak karena ketika breeding dan 

menghasilkan anak tidak lama kemudian saya jual. Biasanya lepas sapih atau 

sudah tidak menyusui lagi sekitar 2 bulan-an.” (Pembicaraan pribadi, 18 Maret 

2017). 

Gambar 4. 9.Taufiq menjuarai kontes ARBA 

 

Sumber: Olahan Peneliti (diambil tanggal 18 Maret 2017) 

 Taufiq pernah menjuarai kontes kelinci dengan kategori BOB (best of 

breed) dalam kategori kelinci jenis mini rex. Namun ia mengaku bahwa kelinci 

yang menjuarai kontes tersebut adalah kelinci bukan hasil dari breeding sendiri 

melainkan ia mendatangkan langsung dari breeder di Yogyakarta yang tidak lama 

kemudian ia sertakan pada kontes ARBA karena ia menganggap pantas dan 

memiliki kualitas show. Lain seperti anggota komunitas MRC lainnya, Taufiq 

membreeding beberapa jenis kelinci hias yang cukup beragam seperti netetherland 

dwarf, mini rex, english angora, himalayan, holland lop, dan fuzzy lop. Ia 

merupakan salah satu anggota yang all varian atau menyukai banyak jenis kelinci 
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hias. Kelinci tersebut pada umumnya ketika bosan akan ia jual baik ke teman-

teman MRC yang membutuhkan ataupun ke masyarakat awam. Dalam hal jual-

beli kelinci Taufiq tidak terlalu sulit dalam melakukan jual beli tersebut, karena 

selain membreeding kelinci sendiri ia juga dikenal sebagai pengepul pakan kelinci 

hias di Malang. 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti. Peneliti melihat 

bahwa Taufiq merupakan anggota yang melakukan praktik dibidang jual-beli baik 

itu kelinci hias maupun juga perlengkapan-perlengkapan yang menunjang 

kegiatan kelinci hias itu sendiri, ketimbang melakukan praktik seperti kontes. Hal 

ini ditunjukan dengan usaha Taufiq yang serius berjualan pakan, kandang, serta 

kebutuhan lainnnya guna menunjang kebutuhan anggota dan masyarakat awam 

lainnya dalam melakukan budidaya kelinci hias. Taufiq melakukan hal tersebut 

tidak lain karena ia memiliki motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya 

sehari. 

6. Rahadian Tino 

Informan terakhir yang diambil oleh peneliti adalah Rahadian Tino. 

Rahadian Tino merupakan anggota yang tergolong muda di dalam komunitas 

Malang Rabbit Community, ia merupakan seorang mahasiswa di salah satu 

Universitas swasta di Kota Malang. Meskipun ia merupakan anggota yang muda, 

tetapi ia sudah lama berada di dalam komunitas ini dan juga ikut mengikuti 

perkembangan yang terjadi di dalam nya. Pengalaman nya dalam menilai dan 

breeding soal kelinci tidak kalah dengan senior-senior nya di dalam komunitas 

MRC, ini dibuktikan karena ia sering kali mengikuti kontes ARBA dan sempat 

juga mendapatkan juara ke-2 dan juga ke-3.  
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Rahadian Tino atau juga yang sering disebut Mastin ini dikenal sebagai 

seseorang yang ambisius dan fokus terutama terhadap breeding kelinci hias untuk 

menghasilkan bibit yang memuaskan. Kelinci yang dianggap kurang memenuhi 

standarisasi atau di luar ekspektasi akan dijual oleh Tino. Ia sering kali melakukan 

jual beli dengan masyarakat awam yang ingin memelihara kelinci hias, tentu nya 

ia menjual dengan harga yang tidak murah. Beberapa kelinci seperti holland lop 

yang digemari oleh kebanyakan penghobi maupun masyarakat awam dijual 

dengan harga yang cukup mahal oleh Tino untuk meningkatkan standar dan 

kualitas kelinci sendiri pada umumnya. 

Tino mengungkapkan dalam wawancara, “masa harga kucing 2jt wajar 

harga kelinci 2jt tidak wajar? Padahal sama-sama hewan pengerat yang lucu dan 

sama-sama pure juga. Makanya perlu ada perbaikan mutu dari segi standar 

kualitas dan harga itu sendiri agar masyarakat paham kelinci juga ada yang 

mahal. Biasanya kisaran kelinci hias yang saya jual adalah 500rb-2jt, dan itu 

juga laku keras kok. Bahkan emang sudah banyak yang mengetahui kalau harga 

kelinci hias ya segitu.” (Pembicaraan pribadi, Januari 2017). 

Gambar 4. 10. Rahadian Tino Bersama Happy Yanuar Saat ARBA Show 

 

Sumber: Dokumen Tino 
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Tino merupakan salah satu anggota MRC dalam kategori usia yang muda 

dibandingkan dengan senior-senior lainnya yang sering mengikuti kontes kelinci 

hias. Pengetahuan dan pengalaman Tino mengenai kelinci hias pun  sering 

didengar dan ditampung oleh teman-teman nya di dalam komunitas MRC. Hampir 

sama dengan Taufiq, Tino juga sering melakukan praktik jual-beli kelinci hias dan 

sering juga mendatangkan kelinci yang berkualitas dari teman-teman di berbagai 

daerah. Ini dilakukan Tino karena selain untuk meraih keuntungan dari segi 

finansial juga untuk memperbaiki kualitas kelinci di kandang nya agar bisa 

bersaing dengan breeder-breeder kelas atas. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Habitus Bourdieu dan Praktik Sosial Dalam Anggota Komunitas Malang 

Rabbit Community 

Komunitas Malang Rabbit Community (MRC) terbentuk berdasarkan hobi 

yang sama. Sekelompok orang di dalam komunitas tersebut mempunyai kegiatan 

dan aktifitas berupa interaksi satu sama lain yaitu sebagai penghobi kelinci hias. 

Mereka mengawali debutnya tidak serta merta muncul begitu saja melainkan 

adanya kesamaan hobi, pola pikir, cara pandang dan sebagainya yang kemudian 

membentuk suatu identitas sendiri dan melahirkan suatu komunitas yang 

merupakan wadah untuk menampung aspirasi mereka. Komunitas MRC ini terdiri 

dari beraneka ragam anggota mulai dari dewasa hingga orang tua. Kesamaan 

habitus memelihara dan membudidayakan kelinci hias merupakan tujuan utama 

dan latar belakang lahirnya komunitas ini.  

Setiap anggota dalam komunitas Malang Rabbit Community memiliki cara 

atau praktik yang berbeda-beda dalam memelihara dan membudidayakan kelinci 

hias. Secara tidak sadar memelihara dan membudidayakan kelinci hias tersebut 

kemudian menciptakan beberapa prioritas ataupun juga kepentingan. Tentu saja 

setiap anggota MRC mempunyai cara pandang dan praktik yang berbeda dalam 

melakukan budidaya kelinci hias tersebut. 

Menurut Bourdieu praktik sendiri dalam kehidupan sosial tidak lepas dari 

background seseorang yang tercemin dari suatu kebiasaan atau rutinitas yang 

dijalani dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukannya. Salah satu pemikir besar
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 sosiolog ini memang khusus perhatiannya untuk melihat budaya, seni, dan juga 

selera itu sendiri. Pierre Bourdieu menyatakan habitus dipahami sebagai hasil 

ciptaan atau produksi sejarah dan budaya dari praktik individu atau bahkan 

kolektif yang berlangsung dengan waktu yang relatif panjang. Ini tergambar dari 

apa yang dilakukan anggota-anggota MRC di dalamnya, bahwa dalam menekuni 

budidaya kelinci ini mereka harus mempelajari dengan benar untuk mengikuti 

standarisasi internasional yang telah ada. Jelas bukan waktu yang singkat untuk 

benar-benar memahami standarisasi yang dibuat, perlu adanya waktu untuk dapat 

budidaya kelinci hias tersebut sekaligus treatment untuk benar-benar terpenuhi 

kelinci apa yang sebenarnya diinginkan oleh ARBA. Di sisi lain habitus memandu 

individu untuk menciptakan praktik produksi baru dalam lingkungannya dengan 

rentang waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan pengaruh pada individu 

itu sendiri dalam melakukan praktik yang akan dilakukan. Praktik produksi baru 

yang dimaksud merupakan rangkaian pemikiran yang dilalui individu dalam hal 

budidaya kelinci hias nantinya. 

Ada dua hal menurut Bourdieu yang terlibat dan berkaitan dalam situasi 

tentang selera, yaitu hubungan kelas dan juga kultur. Hobi memelihara kelinci 

hias dari pada kelinci lokal merupakan selera yang menegaskan posisi seseorang 

tersebut dalam ranah. Bourdieu menghubungkan selera dengan habitus, karena 

selera dibentuk oleh habitus yang berlangsung lama bukan dibentuk oleh opini 

dangkal dan retorika. Preferensi individu ataupun juga anggota komunitas Malang 

Rabbit Community terhadap selera mereka yaitu memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias ditentukan dan dibentuk oleh habitus. Bahkan 

habitus ini cenderung menempa kesatuan kelas tanpa sengaja. Di dalam 
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komunitas MRC ini peneliti menemukan beberapa anggota yang bisa 

dikelompokan ke dalam kelas kelas tertentu. Mulai dari kelas sosial menengah ke 

bawah hingga kelas sosial menengah ke atas. Mereka secara tidak sadar ada di 

dalam ranah yang sama dikarenakan selera mereka, tetapi habitus mereka pun 

berbeda-beda karena setiap anggota pasti mempunyai habitus nya masing-masing. 

Oleh karena itu output yang dihasilkan nantinya berupa keberanekaragaman 

pengetahuan serta praktik-praktik melalui habitus mereka yang akan mengarahkan 

seperti apa tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota dalam memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias.  

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut menurut Bourdieu 

tidak lepas dari modal sosial, modal ekonomi dan juga budaya. Oleh karena itu 

habitus dipandang dan dilihat sebagai sebuah pengondisian yang dikaitkan dengan 

syarat-syarat keberadaan modal sosial, modal ekonomi, dan juga budaya atau 

selera (Nanang, 37:2012).  

Hasilnya muncul sebuah disposisi-disposisi atau pembedaan-pembedaan 

pengetahuan nantinya yang ada di dalam komunitas MRC, artinya habitus 

menjadi prinsip penggerak sekaligus pengatur praktik-praktik dan representasi-

representasi yang disesuaikan dengan tujuan tanpa mengandaikan pengarahan 

tujuan secara sadar dalam diri anggota-anggota komunitas Malang Rabbit 

Community. Bahwa sebenarnya walaupun mereka disatukan melalui budaya selera 

yang sama, tetapi mereka mempunyai habitus yang berbeda-beda pula karena 

dalam komunitas MRC tersebut terdiri dari beberapa anggota yang tentu saja 

berbeda-beda juga habitus mereka. Habitus sendiri nantinya akan mengarahkan 

anggota-anggota tersebut ke dalam gaya hidup mereka masing-masing. 
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5.2 Pengelompokan-Pengelompokan Anggota Komunitas MRC Sesuai Fraksi 

Kelas 

Bourdieu dalam buku nya yang berjudul A Social Critique of the 

Judgement of Taste (1979) merumuskan konsep pembedaan (distinction). Dalam 

buku nya tersebut Bourdieu menjelaskan bagaimana selera dibentuk secara sosial 

dan sekaligus menjadi “pembeda” status sosial.  Secara singkat, pembedaan 

berarti tindakan membedakan diri yang dilakukan oleh seseorang untuk 

menunjukan kelasnya dalam masyarakat. Biasanya, pembedaan dilakukan oleh 

kelas menengah ekonomi ke atas untuk menunjukan status kelas sosialnya 

dibandingkan dengan  kelas ekonomi yang lebih rendah.  

Menurut Bourdieu ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

pengelompokan-pengelompokan seseorang dalam membentuk atau menciptakan 

praktik itu sendiri sendiri pada umumnya khususnya dalam kasus ini individu-

individu yang terlibat dalam komunitas Malang Rabbit Community, yaitu: 

1. Modal Sosial 

Modal ini mengenai jaringan sosial yang lebih bersifat kultural antara 

anggota-anggota komunitas MRC. Dalam konteks ini modal sosial yang dimiliki 

oleh para anggota kelas sosial menengah ke bawah dan kelas sosial menengah ke 

atas sedikit berbeda. Modal sosial yang dimiliki kelas menengah ke bawah adalah 

masih berbasis kultur dan sangat lemah. Pengetahuan yang kurang serta berbagai 

hegemoni soal kelinci masih dipertanyakan karena lemahnya jenis kelinci hias 

pada saat itu di kota Malang.  

Kemudian setelah munculnya komunitas Malang Rabbit Community, hal 

ini memudahkan bagi anggota kelas sosial menengah ke bawah untuk membentuk 
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pengetahuan mereka mengenai kelinci hias dan secara tidak langsung membangun 

juga suatu hubungan sosial diantara anggota-anggota di dalamnya. Modal sosial 

kelas menengah ke bawah sebenarnya masih kalah dengan kelas sosial menengah 

ke atas baik secara pengetahuan maupun praktik yang dilakukan. Hal itu karena 

modal sosial kelas menengah ke atas memiliki jaringan yang lebih luas karena 

sudah lama mengenyang pengetahuan soal kelinci hias baik di dalam komunitas 

maupun di luar komunitas seperti kontes ARBA, karena di dalam kontes ARBA 

yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun itu orang yang memiliki modal sosial 

terlebih dahulu adalah orang yang mengetahui dan mengikuti kontes pada saat itu.  

Seperti Dodiek Benny Yuniarto, ia memiliki modal sosial yang kuat 

karena ia sudah lama mengikuti kontes ARBA dan sudah mempunyai akreditasi 

menjadi juri saat kontes lokal. Setiap kontes Dodiek bertemu dengan orang-orang 

baru dari luar daerah dan berbagi pengetahuan dan juga pengalaman dalam 

persoalan kelinci hias. 

Selain Dodiek Benny Yuniarto yang dianggap memiliki modal sosial yang 

paling kuat, adapun juga Happy Yanuar dan Fadjar yang sudah lama bergelut 

dalam persoalan kelinci hias baik soal breeding maupun kontes. Fadjar dan Happy 

Yanuar tercatat hampir setiap tahun mengikuti kontes ARBA dan memenangkan 

kategori-kategori kelinci hias yang dikonteskan terutama Holland Lop dan 

Angora. Bertemu dengan kontestan lainnya di ARBA secara tidak langsung 

meningkatkan modal sosial yang dimiliki, karena mereka melakukan banyak 

sekali sosialisasi dan tukar pengalaman soal baik dan buruk dalam memelihara 

dan membudidayakan kelinci hias.  
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Selain dalam konteks kontes ARBA, Happy adalah orang yang aktif dalam 

kegiatan seperti selalu mengikuti event-event seminar paguyuban peternak kelinci 

dan juga mengikuti kegiatan sseperti “sobo kandang” alias main dari kandang 

satu ke kandang lainnya dari kota ke kota. Lain dengan Fadjar, orang yang aktif 

dalam kegiatan Car Free Day ini selalu tidak pernah absen dalam event CFD 

tersebut, ia membawa kelinci hias andalannya untuk dipamerkan dalam event 

CFD sekaligus melakukan sosialisasi terutama soal jenis-jenis kelinci hias dan 

cara perawatan. Fadjar sudah dikenal banyak orang di Malang karena ia dikenal 

sebagai bredeer Holland Lop yang proffesional. 

Jadi di dalam komunitas Malang Rabbit Community ini salah satu hal yang 

dapat membedakan seseorang dalam membentuk pengetahuan dan juga praktik 

nantinya dalam budidaya kelinci hias adalah melalui modal sosial yang dimiliki 

oleh anggota tersebut. Modal sosial yang dimiliki kelas sosial menengah ke atas 

tentu lebih besar dan derajat nya pun secara tidak langsung lebih tinggi dari pada 

kelas sosial menengah ke bawah. Hal ini sesuai dengan konsepsi Bourdieu yang 

menyatakan bahwa muatan modal sosial yang dimiliki seseorang tergantung dari 

ukuran jaringan koneksi-koneksi yang dimobilasisi oleh pengetahuan mereka dan 

juga pengalaman dalam jaringan mereka. Hal ini nantinya akan berpengaruh juga 

terhadap praktik sosial yang akan dipilih dan dilakukan oleh individu tersebut 

dalam melakukan budidaya kelinci hias. 

2. Modal Ekonomi 

Modal ekonomi adalah modal yang penting dan tidak bisa dilepaskan dari 

diri individu baik diluar komunitas maupun di dalam komunitas itu sendiri untuk 

mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan dalam budidaya kelinci hias. Modal 
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ekonomi tidak lain dan tidak bukan merupakan uang atau pendapatan. Modal 

ekonomi tersebut tentu diperoleh melalui latar belakang individu seperti 

pekerjaan, keturunan, dan lain-lain. Dalam hal ini individu yang mempunyai 

modal ekonomi lebih tentu lebih memiliki dominasi dan strata di dalam 

lingkungan atau komunitas itu sendiri. Beberapa anggota yang memiliki modal 

ekonomi lebih secara langsung digolongkan dalam kategori kelas sosial menengah 

ke atas, sebaliknya beberapa anggota yang modal ekonomi nya kurang 

digolongkan dalam kategori kelas sosial menengah ke bawah.  

Modal ekonomi yang dimiliki kelas sosial menengah ke atas dan juga 

kelas sosial menengah ke bawah jelas saja berbeda. Kelas sosial menengah ke atas 

tentu memiliki modal ekonomi yang lebih besar dari pada kelas sosial menengah 

ke bawah. Dalam kasus ini segala hal yang berhubungan dengan kegiatan 

mengenai kelinci hias seperti memenuhi kebutuhan pakan, kandang, maupun jual-

beli kelinci hias itu sendiri, anggota yang memiliki modal sosial lebih tentu 

memiliki protect yang besar dalam treatment terhadap kelinci nya. Karena 

semakin baik treatment maka semakin besar pula kelinci tersebut memiliki 

kesempatan besar mengikuti kontes atau juga menjuarai kontes tersebut. Tentu 

saja treatment tersebut salah satu nya seperti pakan kelinci yang membutuhkan 

modal ekonomi yang lebih. Kemudian anggota-anggota yang memiliki modal 

ekonomi lebih biasanya mendatangkan kelinci yang prospek atau yang berkualitas 

untuk dijadikan bibit agar menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai lebih instan 

dan lebih besar kesempatan untuk bersaing di dalam breeding kelinci hias. 
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3. Modal Budaya 

Selain modal sosial dan modal ekonomi yang dimiliki para subjek atau 

individu, ada satu modal lagi yang penting untuk menentukan posisi subjek dalam 

suatu arena yaitu modal kultural. Modal kultural atau modal budaya disini berarti 

modal pengetehauan, bagi subjek yang merupakan anggota lama dalam komunitas 

Malang Rabbit Community secara otomatis memiliki modal kultural yang lebih 

besar dari pada anggota yang masih baru. Modal kultural yang dimiliki, menurut 

subjek adalah pengetahuan mereka dan pengalaman mereka selama berada di 

dalam komunitas maupun di luar komunitas mengenai persoalan tentang kelinci 

hias. Inilah yang disebut Bourdieu bahwa modal kultural sebagai suatu bentuk 

pengetahuan, suatu kode internal atau suatu akuisisi kognitif yang melengkapi 

agen sosial untuk melakukan kegiatan, melakukan apresiasi, kompetisi dan juga 

relasi-relasi dengan aspek-aspek yang berkaitan.  

Melakukan relasi dengan aspek-aspek yang berkaitan dalam hal ini seperti 

relasi antar breeder-breeder pada saat kontes, jual beli kelinci hias dan lain sebagai 

nya. Biasanya modal sosial juga terdiri dari aset sosial seseorang seperti 

pendidikan, kecerdasan, gaya bicara, pakaian dan lain-lain. Orang yang memiliki 

modal budaya atau juga modal kultural memiliki pengetahuan dan pengalaman 

lebih karena dianggap sebagai orang yang berpengalaman atau senior yang lebih 

dulu mengetahui segala sesuatu tentang kelinci hias. Dalam komunitas MRC 

peneliti menggolongkan beberapa orang seperti Dodiek, Happy, dan Fadjar yang 

memiliki modal budaya lebih dari pada anggota-anggota lainnya karena diukur 

dari derajat pendidikan mereka dan strata mereka di dalam komunitas MRC itu 



75 
 

sendiri, dan juga pengalaman mereka dalam breeding kelinci hias dan mengikuti 

kontes kelinci hias. 

4. Modal Simbolik 

Modal simbolik yang dimaksud disini adalah modal yang berupa simbol-

simbol yang dimiliki oleh anggota komunitas Malang Rabbit Community (MRC). 

Simbol-simbol yang dimaksud dalam hal ini adalah jenis-jenis kelinci hias atau 

bahkan pakan apa yang dikonsumsi oleh kelinci tersebut. Anggota kelas sosial 

menengah ke atas memiliki atribut-atribut tertentu dalam menunjang kelinci hias, 

seperti pakan yang berkualitas, treatment yang lebih baik dan juga standar kualitas 

kelinci itu sendiri. Selain itu modal simbolik yang penting dalam kelompok ini 

adalah jenis-jenis kelinci hias tersebut. Beberapa jenis-jenis kelinci hias 

dikategorikan ke dalam jenis-jenis kelinci dengan harga yang relatif mahal. Tetapi 

di dalam komunitas MRC ini bukan berarti kelinci mahal hanya dimiliki oleh 

kelas sosial menengah ke atas, kelas sosial menengah ke bawah pun memiliki 

jenis kelinci tersebut hanya saja yang membandingkan adalah kualitas dari kelinci 

hias itu sendiri.  

Selain modal simbolik yang didapat dari kelinci yang dipelihara dan 

dibreeding tersebut, subjek atau individu secara tidak langsung mendapatkan 

modal simbolik terutama mereka yang sudah lama di dalam komunitas dan bolak-

balik mengikuti kontes, mereka yang lebih senior dan mempunyai prestasi juga 

termasuk dalam modal simbolik karena modal simbolik sendiri bisa didapat dan 

melekat pada diri seseorang karena sudah dikenal oleh banyak orang melalui 

prestise-prestise dalam dunia nya tersebut. Dengan kata lain subjek akan bangga 

karena memiliki modal simbolik yang kuat yaitu melalui jenis kelinci yang 
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dipelihara dan prestise-prestise yang didapat melalui hobi tersebut seperti pernah 

menjuarai kontes dan lain sebagainya. Inilah yang menurut Bourdieu modal 

simbolis yang mengacu kepada derajat akumulasi prestise, ketersohoran, 

konsekrasi atau kehormatan, yang dibangun diatas dialektika pengetahuan 

(connaissance) dan pengenalan (reconnaissance). 

5.3 Praktik Sosial dan Hubungannya Dengan Kegiatan-Kegiatan Dalam 

Komunitas Malang Rabbit Community  

Kontribusi Bourdieu terhadap ilmu-ilmu sosial menyangkut upaya nya 

membangun sebuah teori umum tentang praktik. Bourdieu bermaksud mengatasi 

oposisi antara dua konsepsi pengetahuan ilmiah yaitu perspektif objektivisme dan 

subjektivisme yang tidak bisa didamaikan, dan mengubahnya menjadi sebuah 

hubungan dialektis antara struktur dan agensi. Dengan menggunakan pendekatan 

strukturalisme genetif sebagai kerangka teori dan metode, Bourdieu 

mendeskripsikan suatu cara berpikir bagaimana individu tersebut dapat 

menciptakan suatu praktik atau kegiatan tertentu. “The genetic structuralism I 

propose is designed to understand both the genesis of social structure –in the 

literary field- and the genesis of the disposition of the habitus of the agents who 

are involved in these strcuctures.” (Bourdieu: 1993). Dalam pernyataan tersebut, 

Bourdieu mengatakan strukturalisme genetif yang ia maksud dirancang untuk 

memahami asal-usul struktur-struktur sosial dan asal-usul disposisi agen dalam 

strukur-struktur yang ada. 

Melalui strukturalisme genetif tersebut Bourdieu mendeskripsikan, 

menganalisis dan memperhitungkan asal-usul seseorang, asal-usul berbagai 

struktur serta kelompok sosial, sebagai relasi dialektis antara struktur dan agensi 
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dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan strukturalisme genetif, Bourdieu 

berargumen bahwa realitas sosial itu bersifat kompleks dan bahwa ilmu sosial 

(antropologi, sosiologi, ilmu pendidikan dan sejarah) harus menciptakan konsep 

dan metode untuk merefleksikan dan memahami realitas semacam itu. Dalam 

komunitas Malang Rabbit Community, yaitu pengembangan budidaya kelinci hias 

perlu adanya upaya untuk memberikan output ataupun hasil dari apa saja yang 

selama ini dikembangkan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang 

menunjang dan berhubungan pada tujuan dalam komunitas tersebut. 

Sebuah kelompok ataupun juga komunitas dalam melakukan visi-misi nya 

terdapat berbagai kegiatan-kegiatan ataupun juga praktik yang sejalan dengan 

budidaya kelinci hias. Kegiatan dilakukan untuk mendukung tujuan utama dan 

sebagai sarana untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar anggota di dalamnya. 

Kelompok pecinta kelinci hias atau sering disebut komunitas Malang Rabbit 

Community ini memiliki kegiatan untuk menjaga keberadaan kelompok dan 

mencapai suatu tujuan di dalam kelompok. Mereka memiliki kegiatan seperti 

event pameran dan sosialisasi setiap minggu nya di Car Free Day, kopdar, dan 

juga kegiatan lain diluar komunitas itu sendiri seperti kontes dan juga jual-beli 

kelinci hias. 

5.3.1 Event Pameran dan Sosalisasi Kelinci Hias 

Kegiatan ini ada setiap minggu nya pada saat event Car Free Day di 

Malang tepatnya di sepanjang jalan Ijen pusat Kota Malang. Setiap anggota 

komunitas MRC membawa kelinci hias nya masing-masing sesuai dengan jeniszz 

yang dipelihara dan dibreeding oleh nya. Pada saat kegiatan ini, komunitas MRC 

memberikan penyuluhan langsung melalui berbagai sosialisasi pada masyarakat 
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awam tentang bagaimana cara memelihara dan merawat kelinci hias. Dan tidak 

hanya itu, komunitas MRC juga memberikan sosialisasi mengenai jenis-jenis 

kelinci hias yang selama ini dianggap tabu dalam masyarakat awam.  

Happy Yanuar dalam wawancaranya menyatakan,“setiap minggu kita ada 

disini. Banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu kelinci hias dan 

bagaimana kelinci sebenarnya. Kita memberitahu kepada masyarakat seperti apa 

kelinci yang pure. Yang selama ini mereka ketahui adalah kebanyakan kelinci 

hasil persilangan atau kelinci lokal.” (Pembicaraan pribadi, Februari 2017) 

Pernyataan yang diungkapkan Happy Yanuar yang merupakan wakil dari 

komunitas MRC ini adalah ungkapan keresahan dan Happy mengatakan perlu ada 

terobosan baru melalui evaluasi-evaluasi yang dilakukan selama mereka di 

lapangan. Menurutnya akan sulit sekali membudidayakan kelinci hias, karena 

kelinci lokal selama ini sudah sangat kuat dan merupakan kebutuhan utama dalam 

hal kelinci pedaging. Tetapi dibalik itu semua, seiring berjalan nya waktu 

masyarakat awam pada umumnya harus mengetahui bagaimana kelinci hias itu 

sendiri, dan pelan-pelan mulai mengetahui apa yang terjadi selama ini bahwa 

masyarakat sering dibohongi soal jenis-jenis kelinci oleh pedagang atau penjual 

kelinci di pasaran, ungkap Happy Yanuar. 

Gambar 5. 1. Kegiatan komunitas MRC di CFD Ijen 

 

Sumber: Gambar diambil oleh peneliti (5 Februari 2017) 



79 
 

Gambar 5. 2.Kegiatan komunitas MRC di alun-alun Kota Malang 

 

Sumber: Gambar diambil oleh peneliti (12 Februari 2017) 

Selain di Car Free Day Ijen, komunitas Malang Rabbit Community juga 

sering melakukan event pameran dan sosialisasi di Alun-alun Kota Malang pada 

lain waktu dan lain kesempatan. Ini dikarenakan Alun-alun Malang merupakan 

pusat kota dan banyak perjumpaan disana yang dianggap pas untuk melakukan 

sosialisasi kelinci hias oleh komunitas MRC. Alun-alun yang merupakan tempat 

ramai pengunjung dan tidak sedikit orang disana merupakan tempat yang 

menyenangkan dengan pemandangan taman dan suasana yang rindang adalah 

momen yang pas untuk melakukan sosialisasi mengenai kelinci hias secara umum. 

5.3.2 Kopdar dan Bakti Sosial 

Kopdar atau kopi darat yang berarti kumpul-kumpul dilakukan oleh 

anggota komunitas Malang Rabbit Community. Kopdar MRC terbagi menjadi 

beberapa kegiatan. Yang pertama adalah agenda rapat sebulan sekali yaitu di 

kediaman salah satu anggota maupun pengurus. Kopdar ini biasanya membahas 

dan mengevaluasi soal perkembangan selama dalam komunitas dan juga 

persiapan kontes ARBA. 
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Gambar 5. 3. Peneliti Mengikuti Kegiatan Kopdar Komunitas MRC 

 

Sumber: Gambar diambil oleh Peneliti (2 Maret 2107) 

Dengan adanya kopdar secara rutin setiap bulan ini, para anggota bisa 

lebih meningkatkan solidaritas, perbedaan pandangan, serta tukar pikiran dari 

pendapat dan juga pengalaman-pengalaman dan tidak lupa mengevaluasi kegiatan 

dalam komunitas selama ini. Selain itu adanya kopdar rutin bisa mengetahui 

permasalahan yang sedang dihadapi mengenai kelinci hias, dan bisa saling 

membantu atau saling support. Biasanya para senior mempunyai ide sebagai 

pemecah masalah dari pengalaman maupun jam terbang  yang telah ia dapat. 

Itulah penting nya modal sosial, dan juga modal kultural pada saat itu. Hal ini 

sangat membantu para anggota-anggota yang belum mempunyai banyak 

pengalaman dalam mengatasi permasalahan mengenai kelinci hias. 

Selain itu ada juga kegiatan bakti sosial. Bakti sosial yang dilakukan oleh 

komunitas Malang Rabbit Community yaitu berupa kegiatan seperti bagi-bagi 

takjil gratis pada warga ketika bulan ramadhan. Kegiatan bagi takjil tersebut 

merupakan inisiatif dari beberapa anggota komunitas MRC. Kegiatan bagi takjil 

dilakukan kepada pengendara lalu lalang di sepanjang jalan Ijen yaitu tempat yang 

identik dengan perkumpulan komunitas MRC ini. Pembagian takjil tersebut selain 
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untuk memberikan makanan bagi orang berpuasa supaya mendapat rahmat dan 

pahala juga untuk mengenalkan pada masyarakat umum tentang keberadaan 

komunitas Malang Rabbit Commnity itu sendiri. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diharap dapat memberikan pengetahuan 

tentang kelinci hias maupun keberadaan Malang Rabbit Community di dalam 

masyarakat. Bourdieu berargumen bahwa ranah sosial merupakan relasi-relasi 

individu satu dengaan individu-individu lainnya untuk menggambarkan kondisi 

masyarakat yang terstruktur dan dinamis. Ruang sosial dapat dikonsepsi sebagai 

terdiri dari beragam ranah yang memiliki sejumlah hubungan terhadap satu sama 

lain serta sejumlah titik kontak. Dalam ruang sosial, individu dengan habitus-nya 

berhubungan dengan individu lain dan berbagai realitas sosial yang menghasilkan 

tindakan-tindakan sesuai dengan ranah dan modal yang dimilikinya. Adapun juga 

kegiatan di luar komunitas Malang Rabbit Community yang penting untuk dikaji 

karena dapat melihat karakteristik-karakteristik individu dan juga lebih kepada 

praktik sosial yang dilakukan. Kegiatan atau praktik tersebut diantara lain, 

5.3.3 Event Kontes ARBA Show  

Pada kegiatan kali ini Malang Rabbit Community (MRC) bukanlah 

sebagai subjek yang menjadi penyelenggara, melainkan menjadi partisipan pada 

acara kontes tersebut. ARBA Show merupakan ajang kontes kelinci berstandar 

internasional nomer satu di dunia sampai saat ini. ARBA menjadi ajang 

pertunjukan kelinci hias dan juga pertarungan bagi breeder-breeder seluruh 

pelosok daerah. Umumnya kelinci yang dikonteskan adalah kelinci yang memiliki 

kualitas dan sesuai dengan SOP (Standard Of Perfection) ARBA. ARBA show 

sendiri pertama kali diadakan dan dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2012. 
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Target dari ARBA show sendiri adalah menilai kualitas dari setiap kelinci dan 

memilih yang terbaik untuk diapresiasi dengan tujuan terus dikembangkan dan 

dibudidayakan. 

ARBA (American Rabbit Breeder Associaton) sendiri adalah organisasi 

yang didedikasikan untuk promosi, pengembangan, dan peningkatan kelinci dan 

cavy domestik. ARBA yang sudah ada sejak tahun 1910 pada saat ini mempunyai 

23.000 anggota di seluruh dunia. Di Indonesia ada beberapa nama diantara lain 

Ibu Ari Wardhani yang resmi dan memiliki sertifikat kelulusan ARBA, bu Ari 

Wardhana sendiri sering ditunjuk menjadi juri ketika kontes ARBA di Indonesia 

maupun kontes lokal di daerah-daerah tertentu. ARBA yang dilaksanakan di 

Indonesia tidak lebih dari dua kali dalam setahun ini memang secara langsung 

menilai dan mengapresiasi perkembangan kelinci di Indonesia. Berbagai breeder 

dari beberapa daerah termasuk Malang juga ikut berpartisipasi pada saat ada 

kontes berstandar internasional tersebut. 

Sayangnya pada saat event ARBA show, peneliti melihat bahwa anggota-

anggota dalam Komunitas MRC ini bergerak secara independent. Maksudnya 

adalah ketika ada ajang kontes kelinci hias tersebut, para anggota mengikuti 

kontes dengan membawa nama farm nya sendiri-sendiri bukan atas dasar nama 

komunitas. Hal ini menimbulkan adanya persaingan internal baik dalam 

komunitas maupun eksternal yaitu di luar komunitas dengan breeder-breeder luar 

daerah. Namun persaingan tersebut adalah persaingan yang sehat dan hanya di 

ranah kontes dan tidak sampai menimbulkan konflik sekecilpun. 

Adapun beberpa spesifikasi mengenai penilaian dalam kontes ARBA show 

ini salah satu nya adalah jenis holland lop sesuai dengan SOP ARBA adalah: 
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Gambar 5. 4. . SOP ARBA Kategori Holland Lop 1 

 

Sumber: Facebook Indonenesian Rabbit Association (IRA) 

Gambar diatas merupakan salah satu pedoman dalam penilaian pada saat 

kontes ARBA. Indonesian Rabbit Association dengan sengaja menterjemahan 

SOP asli ARBA ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh sebagian 

breeder dan juga kontestan. Kelinci yang tidak memenuhi spesifikasi diatas akan 

di DQ (disscualification) dan kelinci yang memenuhi spesifikasi akan dinilai dan 

dijuri langsung sesuai dengan standar penilaian SOP tersebut. 
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Dalam ranah sosial yaitu dalam konteks kegiatan pada saat event ARBA 

show ada pertaruhan, kekuatan-kekuatan dan simbol-simbol yang dilakukan 

individu-individu tersebut. Simbol-simbol yang dimaksud adalah bahwa dari tiap-

tiap individu ataupun juga kelas sosial memiliki jenis-jenis kelinci hias tertentu 

yang diandalkan pada saat kontes tersebut. Memang yang terjadi di lapangan 

bahwa dominasi simbolik ini yaitu beberapa jenis kelinci hias yang relatif mahal 

seperti holland lop, lion head, netherland dwarf, jersey wooly dan lain-lain tidak 

dirasakan sebagai penindasan terhadap kelas-kelas sosial namun ini sangat mudah 

sekali untuk diidentikan sebagai pembeda atau distinction dalam ranah kontes 

tersebut.  

5.3.4 Jual Beli Kelinci Hias oleh Anggota Komunitas MRC 

Kegiatan jual-beli kelinci hias ini merupakan kegiatan yang berada di luar 

Komunitas Malang Rabbit Community. Artinya kegiatan ini lebih dilakukan 

secara sendiri-sendiri tanpa ada aturan yang mengatur kegiatan jual beli tersebut.  

Peneliti secara terbuka mencari informasi dari beberapa anggota komunitas MRC 

agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong sehingga mereka 

melakukan jual-beli kelinci hias tersebut. 

Umumnya para penjual dan pembeli kelinci hias bebas menjual dan 

membeli kelinci yang diinginkan tersebut sesuai dengan harga, kualitas dan juga 

kebutuhan mereka. Beberapa anggota komunitas MRC yang sering melakukan 

jual beli kelinci hias diantaranya seperti Taufiq Warnadharma, Bogi Adi, 

Rahadian Tino, Randa Pramasha dan masih banyak anggota lainnya. Mereka 

umumnya melakukan jual-beli kelinci hias karena ada beberapa faktor yang 

mendorong yaitu seperti kebutuhan ekonomi. Mereka menjual kelinci mereka ke 
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breeder ataupun juga masyarakat awam untuk meraih keuntungan dari segi 

ekonomi. Dan juga beberapa orang seperti Happy Yanuar, Dodiek, dan Fadjar 

mereka lebih sering melakukan sebaliknya yaitu membeli kelinci. Tentu saja 

kelinci yang dibeli merupakan kelinci yang berkualitas dan memang diutamakan 

untuk perbaikan kelinci di kandang nya.  

Hal yang perlu diketahui dalam penelitian ini adalah perbedaan pola pikir 

dan cara pandang anggota komunitas MRC dalam memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias termasuk dalam jual beli kelinci hias. Secara tidak 

langsung beberapa kelas sosial yang sudah dikelompokan oleh peneliti memiliki 

cara pandang yang berbeda karena berbagai faktor seperti diantaranya modal 

sosial, modal budaya, modal ekonomi di dalamnya. Peneliti mengelompokan 

beberapa anggota ke dalam kelompok-kelompok kelas sesuai dengan 

karakteristik-karakteristik dari gaya hidup yang dimunculkan dan praktik sosial 

yang mereka lakukan di atas. 

5.4. Identifikasi Habitus dan Gaya Hidup Terhadap Praktik Yang Dilakukan 

oleh Anggota Komunitas MRC Dalam Memelihara dan Membudidayakan 

Kelinci Hias 

 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kegiatan yang berkaitan 

dengan hobi dan juga praktik-praktik di dalamnya dalam kehidupan sosial tidak 

lepas dari background atau latar belakang seseorang yang dilihat dari kebiasaan 

dan rutinitas yang dijalani dalam kegiatan sehari-hari nya. Malang Rabbit 

Community merupakan bentuk dari represntasi-representasi munculnya sistem-

sistem disposisi yang kemudian menjadi struktur yang membentuk dari kebiasaan 

atau habitus individu-individu tertentu. Konsep habitus Bourdieu berusaha 
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memahami kemampuan kreatif dan aktif dalam menciptakan sesuatu hal yang bisa 

dikatakan semacam alam bawah sadar, selanjutnya habitus mendorong individu-

individu dalam bertindak dan juga berfikir untuk menciptakan suatu tatanan di 

dalam ruang sosial yang ada.  

Hal tersebut menyebabkan kebiasaan yang melekat pada diri seseorang 

dalam bentuk disposisi abadi, atau kapasitas terlatih dan kecenderungan 

terstruktur untuk berpikir. Sedangkan menurut Ayub Sektiyanto habitus 

merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak selalu 

disadari) dan diterjemahkan menjadi kemampuan yang terlihat alamiah. Individu-

individu di dalam komunitas MRC pada umumnya ditempatkan melalui habitus 

yang berbeda-beda, namun memiliki selera yang sama. Selera yang terbentuk 

berusaha menciptakan praktik yang membantu memberikan individu maupun 

orang lain mengenai pemahaman posisi nya dalam tatanan sosial. Melalui 

penerapan habitus dan selera kita dapat mengkategorikan orang melalui selera 

yang mereka wujudkan menurut preferensi mereka terhadap hobi yang lebih 

spesifi yaitu mengenai kelinci hias tersebut. 

Bourdieu di dalam buku nya juga mengatakan bahwa habitus bukanlah 

hasil dari kehendak bebas, atau ditentukan oleh struktur, tapi diciptakan oleh 

semacam interaksi antar waktu. Itu yang dikatakan bahwa disposisi juga dibentuk 

oleh peristiwa masa lalu dan juga struktur. The habitus is not only a structuring 

structure, which organized practices ad the perception of practices, but also a 

structured structure,the principle of division into logical classes which organized 

the perception of the social world is itself the products of internalization of the 

division into social classes (Bourdieu, 1984. Hal : 170). 
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Penelitian ini mengkaji bagaimana sebenarnya struktur yang dibentuk 

melalui pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan atas dasar habitus mereka 

yaitu melalui alam bawah sadar dari dalam diri individu-individu anggota 

komunitas Malang Rabbit Community. Implikasi nya adalah berbagai 

pengetahuan individu yang dibawa melalui struktur kognitif nya dapat 

menciptakan suatu ruang dan gaya hidup baru di tengah-tengah pengkondisian 

sistem dan tatanan sosial. Nilai-nilai yang diciptakan melalui habitus anggota-

anggota disini nantinya berpengaruh kepada tata cara, cara pandang, praktik, dan 

juga cara inividu menyikapi masalah dalam dunia sosial yang sedang dihadapi. 

Merujuk pada istilah gaya hidup yang ingin dilihat untuk menerjamahkan kondisi-

kondisi anggota dalam komunitas Malang Rabbit Community (MRC) ataupun 

berbagai kelompok status tertentu, dalam budaya konsumen kontemporer istilah 

ini sering disebut mengkonotasikan ekspresi diri, serta kesadaran diri yang semu 

(Featherstone, 2005 :197). 

Singkatnya habitus merupakan seperangkat kecenderungan yang 

menghasilkan praktik dan persepsi sosial, mengandung pengalaman masa lalu 

yang berpengaruh pada masa kini sehingga habitus menjadi sumber penggerak 

tindakan, pemikiran, dan representasi. Di dalam komunitas Malang Rabbit 

Community individu dengan habitusnya masing-masing berhubungan dengan 

indiviudu lain dan berbagai realitas sosial yaitu hobi mereka memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias. Hal ini akan menghasilkan tindakan-tindakan yang 

sesuai dengan ranah dan modal yang dimiliki masing-masing individu dalam 

ruang sosial. Melalui proses tersebut terwujudlah posisi, kelas, dan kekuasaan 
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yang dimiliki setiap individu dalam komunitas MRC yang mengarahkan mereka 

pada praktik tertentu dan menciptakan suatu gaya hidup baru. 

Di dalam komunitas Malang Rabbit Community, beberapa faktor seperti 

modal sangat dipertaruhkan. Bourdieu dalam pandangannya berbicara modal yang 

dimiliki seseorang baik modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal 

simbolis dominan akan cenderung mempertahankan posisinya dan menempatkan 

mereka pada suatu kelas sosial. Hal ini dapat terlihat dalam anggota komunitas 

Malang Rabbit Community yang diteliti, individu-individu atau anggota-anggota 

dalam komunitas MRC yang memiliki modal ekonomi lebih dan memiliki modal 

simbolisis seperti anggota yang memiliki kelinci-kelinci yang mahal dan 

cenderung sering menjuarai kontes akan sangat terlihat dan dapat dibedakan 

dengan anggota-anggota lainnya yang kurang memiliki modal. 

Hal tersebut secara tidak langsung membuat anggota-anggota dalam 

komunitas Malang Rabbit Community (MRC) dapat terbagi karena ada jarak atau 

distinction antara kelas pemilik modal dan kelas yang tidak memiliki modal dan 

secara langsung berpengaruh terhadap praktik-pratik yang dilakukan dalam 

memelihara dan budidaya kelinci hias. Kemudian berbagai bentuk pengetahuan 

yang diinternalisasi melalui struktur kognitif menjadi faktor pendukung penentuan 

pengelompokan-pengelompokan anggota di dalam komunitas MRC tersebut. 

Selain konsep habitus dan ranah, Bourdieu menuangkan pemikirannya 

tentang pembedaan kelas sosial dalam buku nya yakni “Distinction a social 

critique of the Judgement of Taste” yang diterjemahkan oleh Richard Nice. Dalam 

bukunya yang dimaksud dengan “Distinction” merujuk pada usaha kelompok 

individu dalam ruang sosial masing-masing untuk mengembangkan ke-khasan 
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budaya yang menandai mereka keluar dari satu sama lain. Pembedaan ini dapat 

menjadi fokus perjuangan simbolik (perjuangan untuk pembedaan) dimana 

anggota suatu kelompok berusaha untuk membangun keunggulan yang berusaha 

membedakan jarak dengan individu lain. 

Contoh dari konsep distinction dalam komunitas Malang Rabbit 

Community ini, bisa dilihat dari jenis-jenis kelinci hias yang dipelihara dan 

kualitas kelinci yang dipelihara tiap-tiap anggota nya. Anggota-anggota dari kelas 

sosial menengah ke atas yang memiliki modal lebih cenderung memiliki kelinci 

hias dengan kategori yang mahal dan memiliki treatment yang berbeda pula 

ketimbang dengan anggota-anggota yang kurang memiliki modal atau berasal dari 

kelas sosial menengah ke bawah. Hal tersebut kemudian berpengaruh terhadap 

gaya hidup yang dilakukan oleh anggota-anggota komunitas MRC tersebut dan 

paktiknya langsung dalam hal budidaya kelinci hias. Disinilah terjadi distinction 

atau pembedaan karena adanya kekuatan-kekuatan modal yang mempengaruhi 

praktik tersebut. 

Dalam memenuhi kebutuhannya, anggota-anggota dari kelas sosial 

menengah ke bawah sering melakukan praktik jual-beli, ini dilakukan karena 

adanya motif ekonomi di dalam diri individu tersebut. Habitus yang sudah 

dibentuk melalui tiap-tiap kelas sosial secara tidak sadar mengarahkan mereka 

kepada kepentingan-kepentingan tertentu untuk menunjang suatu kebutuhan. 

Dalam praktik jual beli, ketua MRC Dodiek Benny Yuniarto tidak memungkiri 

hal itu. Beliau mengakatan bahwa jual-beli kelinci hias bisa saja terjadi karena 

tiap-tiap breeder kelinci hias berhak dan wajar melakukan kegiatan jual-beli 

tersebut. Dodiek menyatakan dalam wawancaranya yaitu, “banyak sebenernya 
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temen-temen di luar sana yang menjual kelinci hias di Facebook dengan harga 

yang miring. Ya itu terserah mereka, yang jelas jangan sampai ngawur. Jangan 

sampai yang show disamakan dengan yang pet. Setiap breeder mempunyai dan 

mematok harga masing-masing. Asalkan masih masuk akal ya tidak masalah.” 

(pembicaraan pribadi, Maret 2017) 

Adapun juga pernyataan Dodiek selanjutnya mengenai kualitas kelinci dan 

juga tanggapan mengenai budidaya kelinci hias selama ini yaitu, “baik bagusnya 

kelinci sebenernya menurut kami adalah pure atau tidak pure nya kelinci tersebut. 

Banyak orang diluar sana yang memiliki 1 indukan kelinci hias kemudian 

dikawinkan dengan kelinci lokal dan hancur hasilnya. Orang-orang seperti itu 

harus kita tinggalkan, mereka hanya merusak jenis kelinci, membohongi 

masyarakat, dan merusak harga jual kelinci hias.” (Pembicaraan pribadi, Maret 

2017) 

Pernyataan Dodiek Benny Yuniarto tersebut merupakan ungkapan 

kekecewaan dan keresahan yang beliau rasakan dan anggota-anggota MRC 

rasakan. Untuk itu ia mengungkapkan komunitas MRC ini harus benar-benar 

menjaga kelinci hias sesuai dengan tujuan utama dan mematuhi norma-norma 

serta aturan yang telah disepakati yakni membudidayakan kelinci hias di Kota 

Malang dan tidak serta merta mengawinkan kelinci sembarangan karena hal 

tersebut dapat merusak jenis-jenis kelinci hias di Indonesia. 

Dodiek seperti diketahui peneliti adalah seseorang yang perfeksionis, ia 

merupakan prbadi yang detail terhadap sesuatu dan keras dalam bertindak. Ini 

yang dilihat peneliti bahwa kepunyaan modal baik modal sosial, ekonomi, budaya 

dan simbolik dapat mempengaruhi tindakan dan cara berpkir seseorang dalam 
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bertindak karena ada struktur kuasa di dalamnya. Walaupun ada struktur kuasa di 

dalamnya, tetapi sekali lagi konsep Bourdieu mengenai modal-modal dan 

distinction ini berbeda sekali dengan Marx. Dengan kata lain, Bourdieu 

mengoreksi Marx yang dianggap terlalu memperhatikan hubungan-hubungan 

produksi ekonomi dan mengabaikan hubungan-hubungan produksi budaya atau 

modal-modal lain itu sendiri. Jika Marx membagi kelasnya ke dalam hubungan 

antagonis antara kelas pemilik modal dengan proletar, maka Bourdieu disini 

membagi kelasnya ke dalam kelas dominan, populer dengan merujuk pada 

kepemilikan atas empat jenis modal.  

Bentuk pengetahuan yang dibentuk melalui modal-modal yang dimiliki ini 

pada akhirnya akan mempengaruhi praktik sosial dan juga gaya hidup tiap-tiap 

anggota yang berada di dalam komunitas MRC tersebut. Pengelompokan-

pengelompokan kelas sosial dilihat peneliti dapat menjadi faktor pembanding 

dalam meraih tujuan dari individu tersebut. Adapun bentuk pengetahuan yang 

berusaha digeneralisasikan oleh peneliti melalui pernyataan Taufiq Warnadharma 

anggota MRC ia mengatakan bahwa, “kebanyakan saya menjual kelinci dengan 

kualitas pet. Tapi tidak memungkiri juga saya pernah menjual kelinci yang brood 

dan show. Ada forum jual-beli kelinci hias di facebook dan biasanya saya posting. 

Kelinci yang tidak memenuhi standart biasanya saya jual agar tidak terlalu 

banyak populasi di kandang. Seenggaknya menguntungkan, karena anak kelinci 

baru lepas sapih umur 2bulan an sudah bisa dijual dengan harga 500rb an.” 

(Pembicaraan pribadi,  6 Juni 2017). 

Pernyataan Taufiq diatas menunjukan bahwa selain melakukan budidaya 

kelinci hias, ia pun juga sering meraup keuntungan dengan melakukan praktik 
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jual-beli. Ia memanfaatkan praktik jual-beli karena didukung dengan modal-

modal yang ia punya, karena seperti diketahui Taufiq merupakan breeder 

sekaligus pengepul pakan kelinci hias yang secara tidak langsung merupakan 

modal yang menurut Bourdieu simbolik yang ada ditengah-tengah masyarakat. Ia 

memanfaatkan praktik jual beli sebagai upaya untuk mengatasi masalah 

perekonomian nya. Adapun juga tanggapan Taufiq mengenai budidaya kelinci 

hias yang dilakukan kelas sosial atas melalui kutipan wawancaranya yaitu, 

“sebenernya mas dodiek dan fadjar mengatakan bahwa pertumbuhan kelinci 

seenggaknya kita bisa menilai kelinci yang show atau pet adalah setelah melalui 

masa pertumbuhan ya kira-kira 5 bulan an. Tapi ya terlalu lama juga, saya tidak 

bisa disamakan sama bos-bos seperti mereka. Karena kelinci yang prospek juga 

membutuhkan treatment yang tidak murah”. Mending dijual aja kalo udah 

keliatan jelek dari awal, ketimbang kesel-kesel ngenteni 5bulan.” (pembicaraan 

pribadi, 6 Juni 2017). 

Setelah itu adapun juga pernyataan Bogi Adi yang dapat merefleksikan 

perbedaan-perbedaan cara pandang mengenai budidaya kelinci hias yaitu, “kita 

sebenernya mau tidak mau ya menjual kelinci hias yang kita breeding. Itu 

merupakan salah satu tujuan dalam breeding. Kelinci pet yang tidak prospek 

sama sekali ya mending dijual. Tapi menjual nya jangan sampai menghancurkan 

harga. Pun kalo mepet biasanya dijual 300rb. Sebenarnya harga tersebut jauh 

dibawah standar tapi gimana lagi. Saya pernah menjual dengan harga segitu. 

Lumayan bisa dapat penghasilan.” (pembicaraan pribadi, 17 Maret 2017). 

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan habitus yang sudah melekat 

dalam diri individu seperti contoh Taufiq dan juga Bogi Adi tidak serta merta 
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dapat dilepaskan. Habitus membentuk alam bawah sadar dan struktur kognitif 

dalam diri anggota komunitas MRC. Secara definitif bentuk pengetahuan yang 

dimunculkan anggota-anggota komunitas MRC melalui habitusnya merupakan 

skema penempatan nilai-nilai di dalamnya. Bourdieu mengatakan, individu bebas 

memilih dan berhak melakukan praktik apa yang ia pilih guna mempertahankan 

status dan juga kelas mereka di dalam ranah tersebut. Anggota kelas sosial 

menengah ke bawah dalam komunitas MRC terutama mahasiswa dan juga junior 

dibawahnya memiliki kepentingan yang berbeda dengan kelas sosial diatasnya. 

Singkatnya jika kelas sosial menengah kebawah ia memiliki praktik jual beli 

untuk menunjang kebutuhan ekonomi mereka, sedangkan kelas sosial atas 

melakukan praktik mengikuti kontes untuk kembali menaikan derajat mereka dan 

meraih prestise dalam ranah sosial. 

Selain itu perlu diketahui bahwa kelinci hias yang simbolik dengan 

kategori-kategori mahal seperti jenis-jenis tertentu tidak serta merta hanya 

dimiliki oleh kelas sosial atas, tetapi kelas sosial menengah bawah pun dapat 

memiliki. Mereka berusaha menghilangkan distinction menurut Bourdieu dengan 

menyetarakan kelas sosial mereka dengan cara memelihara kelinci hias yang 

dikenal mahal. Meskipun terkadang yang dimiliki kelas sosial bawah memiliki 

kualitas berbeda dengan kelas sosial atas, tetapi mereka berusaha membreeding 

kelinci hias dengan maksud dan tujuan tertentu seperti untuk memperbaiki 

kualitas di kandangnya. Namun usaha menaikan derajat tersebut dengan cara 

menghilangkan distinction antara kelas sosial bawah dan kelas sosial atas tidak 

serta merta berhasil karena semu sifatnya. Skema yang dibangun secara objektif 
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hanya berusaha menyesuaikan dan mempertahankan posisi-posisi dalam kondisi 

sosial dalam masyarakat tetapi bukan bersifat tetap. 

Bourdieu dalam pandangan nya mengenai modal kapital. Ia berpendapat 

bahwa kapital tidak hanya bersifat kebendaan (material), tetapi juga hal-hal yang 

immaterial seperti hubungan kekuasaan, sosial, dan posisi. Anggota kelas sosial 

menengah ke atas dalam komunitas MRC seperti senior-senior di dalamnya 

memiliki modal kapital yang cukup besar. Karena modal kapital menurut 

Bourdieu memiliki arti yang luas, mencakup prestise, status dan otoritas yang 

merujuk sebagai kapital simbolik. Prestise, status, dan kekuasaan lainnya di dapat 

ketika anggota komunitas tersebut menjuarai kontes ARBA dan secara tidak 

langsung mengubah serta menambah pengetahuan yang ia miliki dalam persoalan 

kelinci hias pada umumnya.  

Hasil dari praktik sosial yang didapat melalui habitus-habitus anggota 

komunitas MRC memunculkan fenomena yakni bahwa sebenarnya praktik sosial 

dalam cara memelihara dan membudidayakan kelinci hias tidak selamanya 

seragam dan terlihat heterogen. Perspektif yang dikemukakan oleh Bourdieu 

mampu menyikap kepentingan-kepentingan dominatif di balik apa yang disebut 

budaya selera dan apa yang melatarbelakangi bentuk pengetahuan anggota-

anggota dilihat dari habitus pada diri individu tersebut. Pada penelitian ini terjadi 

pengelompokan-pengelompokan praktik sosial dalam cara memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias yang dilakukan oleh anggota-anggota komunitas 

Malang Rabbit Community. Peneliti berhasil mengelompokan anggota-anggota 

tersebut ke dalam pembedaan kelas-kelas sosial yang secara tidak langsung 
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memberikan dampak dari segi perbedaan pola pikir serta pengetahuan dalam hal 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias.  

Habitus membentuk pengetahuan serta praktik yang dilakukan oleh 

individu-individu di dalam komunitas MRC tersebut. Kelas sosial atas cenderung 

memiliki orientasi untuk mempertahankan dan memperlihatkan statusnya di 

tengah masyarakat dengan dominasi simbolik berupa memenangkan kontes, serta 

praktik memelihara dan membudidayakan kelinci hias yang dikenal jor-jor an dan 

menghabiskan lebih banyak uang. Hal ini berbeda dengan kelas sosial bawah yang 

memiliki praktik jual beli yang lebih diutamakan dikarenakan kelas sosial 

menengah ke bawah memiliki motif ekonomi yang sebagian besar mendominasi 

dalam habitus anggota tersebut sehingga merubah dan membentuk pengetahuan 

mereka yang berdampak pada gaya hidup praktik jual beli kelinci hias seperti 

yang dilakukan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui praktik 

sosial anggota komunitas Malang Rabbit Community (MRC) dalam cara 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias, diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Keberadaan Malang Rabbit Communty (MRC) sebagai salah satu 

kelompok pecinta kelinci di kota Malang khusunya kelinci hias mampu 

memberikan edukasi kepada masyarakat dan sesama pecinta kelinci 

tentang apa itu sebenarnya kelinci hias dan berbagai pengetahuan lainnya 

mengenai kelinci hias seperti memilihara dan mengenalkan jenis-jenis 

kelinci yang selama ini belum di ketahui oleh masyarakat pada umumnya. 

Selain itu Malang Rabbit Community memberikan pemahaman seperti 

sosialisasi melalui kegiatan mereka di Car Free Day dan juga gathering di 

berbagai tempat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui lebih jauh 

lagi mengenai kelinci hias. Salah satu tujuan yang dianggap peneliti ini 

penting yaitu adanya komunitas MRC ini adalah untuk mengklarifikasi 

tentang pemahaman masyarakat mengenai kelinci pada umumnya yang 

dianggap selama ini salah dan telah dibohongi oleh peternak atau penjual 

kelinci pada umunya mengenai jenis-jenis kelinci dan cara memelihara 

kelinci dan masih banyak lagi. 
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2. Paktik sosial yang dilakukan oleh anggota komunitas Malang Rabbit 

Community disini dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu praktik sosial 

dari kelas sosial atas dan praktik sosial dari kelas ssosial bawah. Ada 

beberapa faktor yang mendukung dan mempengaruhi praktik sosial itu 

bisa terbentuk yaitu melalui modal-modal seperti modal sosial, ekonomi, 

budaya, dan simbolik yang akhirnya bisa diintegrasikan melalui kelas-

kelas sosial yang dimunculkan dari setiap-setiap anggota MRC. Melalui 

kelas sosial nya, secara tidak langsung konsep habitus Bourdieu mampu 

mempengaruhi bagaimana pengetahuan mereka terbentuk melalui struktur 

kognitifnya yang berdampak pada praktik atau tindakan dalam hal 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias. 

Pierre Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai pengkondisian 

yang dikaitkan dengan syarat-syarat keberadaan suatu kelas. Dalam hal ini 

terjadi dua pengelompokan gaya hidup yang bisa dilihat dari praktik sosial 

yang dimunculkan kelas tersebut. Yang pertama adalah praktik sosial dari 

gaya hidup kelas sosial menengah ke atas, praktik sosial ini merujuk pada 

modal ekonomi dan simbolik. Bahwa anggota-anggota yang dikelompokan 

dalam kategori ini memliki modal ekonomi lebih yang berpengaruh 

kepada praktik mereka dalam memelihara dan membudidayakan kelinci 

hias yang dimiliki, contoh treatment pakan yang digunakan dan juga 

kelinci yang dibeli dari hasil impor yang kemudian berpengaruh terhadap 

teknik breeding itu sendiri.  
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Selain itu kelas sosial menengah ke atas lebih memprioritaskan 

hasil yang maksimal dari segi breeding dengan cara melarang keras 

perkawinan silang kelinci yang bukan sesama jenis, serta mengikuti 

berbagai kegiatan seperti kontes kelinci hias yang diadakan setiap 

tahunnya. Hal ini bersifat simbolik karena kelinci yang dihasilkan dari 

breeding itu sendiri bersifat mahal dan memiliki kualitas show, tidak serta 

merta untuk diperjual-belikan. Selain itu kapital simbolik yang dimaksud 

dalam hal ini merujuk pada apa yang dikatakan Bourdieu bahwa kapital 

simbolik memiliki makna atau status pengakuan yang dapat diwujudkan 

dalam bentuk yang objektif. Dalam kasus MRC ini dapat ditandai dengan 

penghargaan atau prestise yang didapat melalui praktik kontes kelinci hias 

yang kebanyakan diikuti oleh kelas sosial atas. 

Berbeda hal nya dengan praktik sosial yang dimunculkan oleh 

kelas sosial menengah ke bawah, kelas sosial menengah ke bawah lebih 

menunjukan gaya hidup yang sederhana dan mengedepankan prioritas 

ekonomi untuk kebutuhan mereka seperti kegiatan jual-beli kelinci hias. 

Habitus yang dihasilkan oleh anggota-anggota kelas sosial menengah ke 

bawah mengarahkan mereka kepada kebutuhan ekonomi dengan cara 

mereka memelihara dan membudidayakan kelinci hias. Kelinci yang 

dibreeding tersebut kemudian dijual untuk menggantikan modal yang 

mereka keluarkan selama ia melakukan breeding kelinci hias tersebut 

bahkan bisa melebihi keuntungan dari segi finansial dari apa yang dicapai 

oleh anggota kelas sosial menengah ke atas. Hal ini ditunjukan pada 

penjelasan sebelumnya bahwa anggota-anggota yang dikelompokan dari 
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kelas sosial menengah ke bawah seperti Bogi Adi, Taufiq, Tino, memiliki 

praktik khusus seperti penjualan pakan, kandang, atau kelinci pet itu 

sendiri untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan mereka 

6.2 Saran 

Terkait dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai praktik sosial 

yang dilakukan oleh anggota komunitas Malang Rabbit Community (MRC) dalam 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias, diajukan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Penelitian ini belum cukup mencakup praktk sosial secara keseleruhan 

yang dimunculkan dalam komunitas pecinta kelinci ini, dikarenakan masih 

banyak lagi permasalahan yang kompleks mengenai budidaya kelinci di 

Malang itu sendiri. Komunitas MRC ini adalah salah satu kelompok 

pecinta kelinci khususnya kelinci hias yang terbilang baru pertama kali dan 

masih banyak lagi komunitas lainnya seperti komunitas peternak atau 

paguyuban kelinci pada umumnya di daerah tersebut. 

2. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan rujukan pada peneliti 

selanjutnya untuk memberikan sedikit gambaran mengenai komunitas 

pecinta kelinci hias di kota Malang. Mengenai adanya pengetahuan dan 

pemahaman-pemahaman baru mengenai kelinci hias yang selama ini 

belum cukup diketahui oleh masyarakat pada umumnya. 

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi mengenai 

praktik sosial yang terjadi di dalam sebuah komunitas modern saat ini 

khususnya komunitas penghobi di berbagai daerah, serta memahami 

dinamika suatu kelompok yang diintegrasikan melalui gaya hidup ataupun 
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juga praktik dan tindakan yang dilakukan oleh anggota-anggota dalam 

sebuah komunitas tersebut pada umumnya. 
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