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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. 

 


