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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Peneliti 

Komunitas Malang Rabbit 

Community 

Komunitas pecinta kelinci hias, ada nilai 
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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. 


