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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) 
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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). 



87 
 

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. 

 


