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ABSTRAK
Dewasa ini seringkali kita melihat pelajar SMA memasuki masa dimana
mereka ingin turut serta menunjukkan identitas simboliknya yaitu dengan
menunjukkan apa saja yang ia gunakan atau yang mereka konsumsi. Tidak hanya
pelajar dari kelas sosial keluarga mampu saja yang ikut menunjukkan identitasnya
tersebut, tetapi pelajar dari kelas sosial keluarga tidak mampu juga ikut serta
menunjukkan identitas simbolik tersebut.
Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu tentang bagaimana mekanisme
adaptasi pelajar tidak mampu dalam mengkonsumsi kebutuhan fisik di SMA
Trimurti Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode
penelitian kualitatif, dimana metode tersebut diharapkan dapat menjawab fokus
permasalahan yang akan diteliti, dengan cara menentukan kriteria informan
sebelumnya, sedangkan teori yang digunakan ialah teori habitus dan modal sosial
dari Pierre Bourdieu.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelajar tidak mampu tersebut
tidak dipungkiri mereka juga ikut serta menunjukkan identitas simbolik tersebut,
bahkan terdapat beberapa pelajar tidak mampu bisa dikatakan berlebihan didalam
mengkonsumsi kebutuhan fisik. Meskipun lingkungan sekolah tidak membuat
mereka merasa terpojokkan dari status kelas sosial mereka tersebut. Tetapi
terdapat beberapa pelajar tidak mampu yang tidak berlebihan juga didalam
mengkonsumsi dan mereka tetap merasa nyaman dengan lingkungan sekolah
mereka.
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ABSTRAC

Nowadays we often see high school students entering a period in which
they wish to participate shows that symbolic identity by showing what he used or
that they consume. Not only students from social class family can afford only
those who come to show his identity, but students from poor families social class
also participated shows the syimbolic identity.
This research was conducted to find out about how the mechanisms of
adaptation of students are not able to consume physical needs in SMA Trimurti
Surabaya. The method used in this study is a qualitative research method, where
in the method is expected to be answered the focus of the problems to be studied,
by determining in the criteria previously informant, whereas the theory used is
theory of habitus and social capital.
Results of this study indicate that students are not capable of such no
doubt they also participated shows the symbolic identity, even there are some
students are not able to say in the consuming excessive physical. Although the
school environment does not make them feel marginalized from the social class
status. But there are some students are not able moderation in eating and they also
remain comfortable with their school environment.

Keywords : adaptation mechanisms, Trimuri High School, students are not
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