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Abstrak

Kesenjangan sosial adalah suatu realitas yang telah melekat dalam
kehidupan bermasyarakat, tak terkecuali kesenjangan sosial yang terjadi dalam
dunia pendidikan khususnya dalam penelitian ini adalah di perguruan tinggi.
Penelitian yang berjudul “Reproduksi Kesenjangan Sosial Pada Mahasiswa (Studi
Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi di Universitas Airlangga)”
menjawab permasalahan tentang bagaimana proses reproduksi kesenjangan sosial
yang dialami oleh mahasiswa, terutama mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi
di Universitas Airlangga.

Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan teoritisasi dari Pierre
Bourdieu mengenai praktik sosial yang menggunakan konsep habitus, modal,
ranah sebagai kerangka teoritis untuk menjelaskan fenomena kesenjangan sosial
yang dialami mahasiswa bidikmisi di Universitas Airlangga, dengan
menggunakan paradigma perilaku sosial yang menggunakan pendekatan kualitatif
dan tipe penelitian deskriptif serta cara menentukkan subjek penelitian
menggunakan teknik purposive.

Penelitian ini tidak mempermasalahkan kesenjangan sosial sebagai suatu
perilaku salah atau benar, tapi bagaimana menjelaskan kesenjangan sosial yang
dialami oleh mahasiswa bidikmisi di Universitas Airlangga. Dari hasil penelitian,
kesenjangan sosial yang dialami oleh mahasiswa bidikmisi di Universitas
Airlangga karena adanya pelaku sosial atau aktor yang menjalankan habitus akibat
adanya struktur yang ada di kampus sebagai ruang sosial dengan didukung oleh
modal yang dimiliki. Reproduksi kesenjangan sosial itu terbentuk karena adanya
habitus yaitu organisasi baru yakni organisasi mahasiswa bidikmis Universitas
Airlangga,  perilaku belajar mahasiswa, kemudahan akses dan fasilitas serta gaya
hidup.
Kata kunci : kesenjangan sosial, habitus, mahasiswa bidikmisi
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Abstract

Social inequality is a reality that has been inherent in the life society, no
exception social inequality that happened in the world of education especially in
this research was in college. The research entitled "The Reproduction of Social
Inequality on a Student  (Research on the Students Scholarship Recipient
Bidikmisi at Airlangga University)” answered the problem of how the
processreproductionof social inequality experienced by students, especially
student scholarship recipients bidikmisi at Airlangga University.

To answer these problem used theorized by pierre bourdieu concerned
social practices that use the concept of habitus, capital, domain as theoretical
framework as to explain the phenomenon of social inequality experinced bh
students bidikmisi in Airlangga University, using the paradigm of social behavior
that uses the qualitative approach and descriptive research types and how to
determine the subject of research used a purposive technique

This research not disputed with social inequality as aa behavior was wrong
or right, but how to explain the social inequality experienced by students of
bidikmisi in Airlangga University. From the result of research, social inequality
experienced by students of bidikmisi in Airlangga University because of the social
offenders or actors who operate the habitus due to existence structure on the
campus as a social space supported by capital owned. The reproduction of social
inequality formed because of the habitus the new organization that is Airlangga
University Bidikmisi Organization , student behavior learning , ease of access and
facilities with lifestyle.
Key word : social inequality, habitus, students of bidikmisi
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