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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Janda merupakan sebutan yang diberikan kepada seorang perempuan yang 

sudah tidak lagi bersuami, baik itu karena perceraian maupun karena kematian 

suami. Perempuan yang menjadi janda mengalami subordinasi dan marginalisasi, 

akibatnya, janda tersebut dikucilkan di dalam suatu masyarakat dan menderita 

kesulitan secara ekonomi diakibatkan karena mereka kehilangan suami sebagai 

pencari nafkah utama. Stigma negatif kerap kali dilekatkan kepada janda utamanya 

janda yang masih usia muda. Bahkan, tak jarang janda muda tersebut menerima 

berbagai macam kekerasan. Salah satu kekerasan yang seringkali diterima janda 

muda adalah kekerasan simbolik. 

Janda rentan menjadi korban tuduhan mengenai perbuatan yang tercela, 

apalagi status janda yang disandang sebagai akibat dari perceraian. Perempuan yang 

bercerai akan mengalami stigma yang lebih berat dalam masyarakat (Parker dkk, 

2016). Janda yang bercerai dianggap kesepian karena tidak adanya suami, selain 

itu, status sebagai janda cerai dipertanyakan secara moral dan diberi label dengan 

atribut yang negatif. Hal tersebut menyebabkan janda dipandang sebelah mata, 

seperti mendapat respon negatif di masyarakat (Fauzi dkk, 2018).  

Status janda masih dianggap sebagai hal yang tabu. Masyarakat menganggap 

bahwa status perkawinan membawa kehormatan pada perempuan, oleh karena itu 

perempuan yang menjadi janda kerapkali menanggung stigma dari masyarakat 

(Fauzi dkk, 2018). Sebutan-sebutan yang berkonotasi negatif juga seringkali 

dilekatkan kepada janda. Janda yang bercerai diusia muda disebut sebagai janda 

kembang (Parker dkk, 2016). Menjadi janda di usia muda juga dianggap miskin 

oleh masyarakat, tidak hanya itu, rumor dan berita negatif mengenai adanya janda 

muda akan dengan cepat menyebar pada seluruh masyarakat (Fauzi dkk, 2018). 

Para janda harus bertanggungjawab terhadap perceraian yang terjadi di 

keluarga mereka. Mereka disalahkan karena tidak mampu mempertahankan rumah 

tangga mereka. Seperti ketidakmampuan dalam melayani suami dan mengurus 
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keluarga dengan baik, sementara itu laki-laki yang bercerai tidak disalahkan atas 

perceraiannya dan tidak dianggap sebagai ancaman bagi rumah tangga orang lain 

(Parker dkk, 2016).   

Masyarakat menganggap janda sebagai perempuan yang berbahaya dan 

serakah, berpotensi sebagai wanita penggoda yang bisa merebut suami orang, 

sehingga sulit bagi para janda untuk membangun kehormatan pada dirinya (Parker, 

2015). Sedangkan para duda tidak harus menanggung stigma seperti yang 

dilekatkan pada janda (Edemikpong 2015 dalam Ude 2017). Apabila dilihat dari 

pengertian secara bahasa, janda dan duda sama-sama merupakan seseorang yang 

telah berpisah dengan pasangannya baik itu karena bercerai ataupun karena 

pasangan yang sudah tiada, namun keadaan di masyarakat sama sekali 

membedakan posisi janda dan duda. Ada ketimpangan status antara menjadi janda 

dan duda. Masyarakat memahami posisi janda berbeda dengan duda. Hal ini 

mencerminkan bahwa perempuan memang berada pada posisi yang tidak terlalu 

diuntungkan dalam suatu masyarakat.  

Pembedaan posisi antara status janda dan duda ini yang kemudian menjadi 

suatu masalah. Stigma yang dilekatkan masyarakat kepada para janda sejatinya 

adalah karena budaya patriarki yang sudah mengakar kuat (Fauzi dkk, 2018). 

Masyarakat menganggap perempuan tidak lebih penting daripada laki-laki. 

Perempuan menjadi second person dalam masyarakat dan laki-laki berkuasa atas 

segala sesuatu. Hal inilah yang menyebabkan posisi sebagai janda dianggap tidak 

berharga. Tidak hanya itu, sejarah juga mencatat bahwa budaya dan agama juga 

turut andil dalam ketidakadilan gender. Hukum Hindu kuno mengajarkan bahwa 

suami dianggap sebagai para dewa dan istri harus taat dan setia kepada suami. 

Seperti jika suami meninggal, istri wajib menjaga kesuciannya sampai akhir 

hayatnya (Ahmad 2009 dalam Dasgupta 2017). Kodrat perempuan adalah menjadi 

seseorang yang lemah dan bergantung kepada laki-laki (Budiman, 1981: 6).  

Pembahasan mengenai permasalahan yang dihadapi janda baik itu yang muda 

maupun yang tidak lagi muda sudah banyak dikaji di berbagai negara di dunia. 

Penelitian tersebut diterbitkan dalam bentuk artikel atau jurnal antara lain; the 

stigmatisation of widows and divorcees in Indonesia yang dilakukan oleh Lyn 
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Parker dan timnya pada 2015, survival strategies of young widows to strive in their 

social environment oleh Latifatul Fauzi dan timnya pada tahun 2018, dan women 

alone: the problems and challenges of widows in India yang ditulis oleh Pritha 

Dasgupta tahun 2017. Ketiga jurnal hasil penelitian tersebut menunjukkan temuan 

yang hampir sama. Ketiganya membahas mengenai permasalahan pada janda yaitu 

janda mendapat stigma negatif dimata masyarakat oleh karenanya mereka 

menggunakan berbagai strategi agar dapat terus bertahan di tengah-tengah persepsi 

buruk masyarakat. Hasil jurnal yang ketiga agak berbeda karena melibatkan 

lembaga pemerintah, organisasi sosial, dan lembaga keagamaan untuk bersama-

sama mengatasi permasalahan terhadap para janda.   

Penelitian berikutnya yaitu social neglect and oppression of widows in rural 

India oleh Jyoti Niswade pada tahun 2015, exploring the challenges of divorce on 

Saudi women yang ditulis oleh Saleh Ramzia dan Luppicini pada 2017, serta jurnal 

yang berjudul problems faced by divorced women in their pre and post-divorce 

period: a sociological study with reference to District Meerut oleh Pooja dan 

Pachauri tahun 2018. Ketiga hasil penelitian tersebut sama-sama menunjukkan 

bahwa menjadi janda menyebabkan seorang perempuan menanggung 

permasalahan ekonomi, sosial, hukum, dan psikologis. Janda menjadi kesulitan 

secara ekonomi karena sebelumnya mereka bergantung pada suami mereka. Janda 

ditolak oleh keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Mereka tidak jarang 

berpikiran untuk melakukan bunuh diri karena tekanan hidup yang berat. Bahkan 

mereka bahkan kekurangan akses untuk ke lembaga hukum dan menyebabkan 

perempuan janda tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka.  

Dari keenam penelitian tersebut, sebenarnya membahas permasalahan yang 

hampir sama yaitu beban hidup janda dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga 

penelitian awal membahas mengenai beban janda yang ditolak dalam masyarakat 

dan memaparkan cara-cara mereka dalam mengatasi permasalahan yang mereka 

hadapi, sedangkan ketiga penelitian berikutnya hanya membahas mengenai beban 

menjadi janda tanpa meneliti mengenai cara para janda dalam mengatasi beban 

hidup mereka.   
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Studi terdahulu berikutnya ada empat jurnal yang membahas permasalahan 

yg hampir sama yaitu gender and social exclusion: a study of farmers widows of 

Vidarbha oleh Dhananjay pada tahun 2015, Widowhood Practices and Impacts on 

Women in Sub-Saharan Africa ditulis oleh Paula tahun 2017, the theory and context 

of the stigmatisation of widows and divorcees in Indonesia yang ditulis oleh Lyn 

Parker pada tahun 2016, dan jurnal yang ditulis oleh Yulianto dan timnya pada 

tahun 2018 yaitu Representation About Widow on Mass Media Content.   

Keempat jurnal tersebut membahas beban yang ditanggung janda diakibatkan 

karena struktur yang mendukung penindasan terhadap janda. Pada jurnal ke tujuh 

dijelaskan bahwa perempuan harus menanggung kebutuhan keluarga sehingga 

ketika mereka menjadi janda yang diakibatkan karena suami mereka bunuh diri 

akibat tidak mampu menanggung beban ekonomi, perempuan yang akan 

disalahkan. Penelitian ke delapan yaitu penindasan terhadap perempuan, apabila 

terjadi perceraian perempuan akan disalahkan karena tidak mampu menjaga rumah 

tangga mereka, selain itu penelitian ini membahas sejauh mana pembebasan yang 

dilakukan oleh agama Kristen melalui inkulturasi. Penelitian ke sembilan yaitu 

membahas perceraian yang dianggap sebagai hal yang buruk dan negara 

mempersulit proses perceraian yang diajukan oleh perempuan. Penelitian terakhir 

yaitu membahas mengenai media massa yang turut melanggengkan budaya 

patriarki dengan cara merepresentasikan janda sebagai status yang dianggap tidak 

baik dengan stigma-stigma yang dilekatkan pada janda.   

Dari 10 temuan jurnal tersebut, dapat dilihat bahwa dalam masyarakat masih 

kental akan budaya patriarki. Janda seringkali dipandang sebelah mata dan 

mendapat stigma serta perlakuan buruk dari masyarakat sekitar. Keluarga dari janda 

pun terkadang acuh terhadap mereka. Tidak hanya di kehidupan nyata di 

masyarakat, budaya patriarki telah mendarah daging. Media turut melanggengkan 

stigma buruk yang ditanggung para janda dengan segala konten yang berisi 

merendahkan status janda.  

Pengamatan yang dilakukan di lapangan juga menunjukkan hasil yang tidak 

jauh berbeda dengan penelitian terdahulu. Masyarakat menganggap status janda 

sebagai perempuan yang kurang terhormat. Rumah tangga yang tidak bertahan lama 
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akan mendapat gunjingan dari masyarakat, terutama pihak perempuan atau istri 

tidak mampu mempertahankan hubungan pernikahan. Apapun tingkah laku janda 

akan senantiasa dinilai oleh masyarakat. Kesalahan sedikit saja yang dilakukan oleh 

janda akan menimbulkan berbagai gunjingan yang tidak hanya ditujukan kepada 

janda, tetapi juga ditujukan kepada keluarga janda terutama orang tua.  

Berbeda dengan status duda, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, 

status sebagai duda tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat. Duda tidak 

dianggap meresahkan dan masyarakat jarang sekali memperhatikan tingkah laku 

duda dan mempergunjingkan status duda. Pengecualian bagi duda yang bercerai 

karena ia tidak bekerja, dalam kasus ini masyarakat melihat hal itu sebagai 

kesalahan laki-laki karena mereka tidak mampu menafkahi perempuan sebagai 

istrinya.  

Berdasarkan penelitian terdahulu dan adanya realitas mengenai stigma dan 

perlakuan buruk yang ditanggung janda baik itu janda karena cerai atau karena 

kematian suami, penelitian ini akan mengangkat judul “Janda Muda (Kekerasan 

Simbolik pada Janda Muda di Kabupaten Lamongan)”. Janda yang dipilih sebagai 

subyek adalah janda muda kelas bawah akibat perceraian di Kabupaten Lamongan. 

Angka perceraian di Lamongan tergolong tinggi, pada tahun 2015 tercatat ada 

sebanyak 2.430 kasus perceraian, pada tahun 2016 terdapat angka perceraian 

sebesar 2.584 dan pada tahun 2017 terjadi 2.650 kasus perceraian. Angka 

perceraian selama tiga tahun berturut-turut mengalami peningkatan. Sepanjang 

tahun 2018 tercatat angka perceraian sebanyak 2.476 (kumparan.com). Jumlah 

perceraian terbanyak karena cerai gugat, yaitu perempuan lebih banyak 

mendominasi pengajuan perceraian daripada laki-laki (Tribunnews.com). 

Kriteria ini dipilih karena di masyarakat Lamongan terdapat banyak janda 

muda yang bercerai pada usia 20 – 35 tahun (momentum.com). Usia pernikahan 

yang cukup pendek yaitu satu hingga lima tahun (kumparan.com). Pada rentang 

usia tersebut dapat dikategorikan usia muda atau masa dewasa awal menurut 

Depkes RI dan merupakan usia ideal bagi perempuan untuk hamil (hellosehat.com). 

Meskipun kasus perceraian banyak terjadi namun tetap saja perceraian 

dianggap negatif dan memalukan, sehingga diasumsikan janda yang diakibatkan 
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karena perceraian pada usia yang masih muda dan usia pernikahan yang pendek 

lebih menanggung beban stigma dari masyarakat ditambah dengan usia yang masih 

tergolong muda daripada janda akibat kematian suami sehingga kekerasan simbolik 

terhadap status janda yang ditanggungnya akan berbeda dengan janda karena 

kematian suami.   

Penelitian ini masih menarik untuk dikaji meskipun telah banyak penelitian 

mengenai janda,  tetap saja penelitian tersebut memiliki beberapa arti penting. 

Kebaruan dari penelitian ini yaitu mengungkap mengenai kekerasan simbolik yang 

diterima janda muda. Hal unik dari penelitian ini yaitu janda muda tersebut secara 

tidak langsung menerima dan turut membenarkan kekerasan simbolik yang 

menimpa mereka karena cara kerja kekerasan simbolik yang bersifat halus dan tak 

terlihat. Penelitian ini melihat kekerasan simbolik dari sudut pandang janda muda 

dan sudut pandang masyarakat sehingga hasil yang didapat lebih mendalam.  

1.2 Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, batasan masalah yang 

menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:  

1.2.1 Bagaimana profil janda muda yang mengalami kekerasan simbolik di 

 Kabupaten Lamongan?  

1.2.2 Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang dialami janda muda 

di Kabupaten Lamongan? 

1.3 Tujuan  

Tujuan yang ingin dicapai terkait dengan fokus penelitian adalah:  

1.3.1Untuk mengetahui dan memahami profil janda muda yang mengalami 

kekerasan simbolik di Kabupaten  Lamongan.  

1.3.2 Untuk mengungkap bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang diterima 

janda muda di Kabupaten Lamongan.  
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1.4 Manfaat  

1.4.1 Manfaat Akademis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

keilmuan dan memperkaya studi-studi sosiologi khususnya sosiologi gender. 

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif 

bagi perkembangan teori kekerasan simbolik oleh Pierre Bourdieu. Harapan 

peneliti, studi ini dapat menjelaskan realitas dengan landasan teoritik sehingga 

temuan dari studi ini bermanfaat bagi ditemukannya hal-hal baru yang bisa 

menambah variasi dari teori yang digunakan.  

      1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat yang diperoleh peneliti setelah dilakukannya penelitian ini yaitu 

peneliti bisa mengetahui dan memahami realita mengenai posisi perempuan 

yang sebenarnya di masyarakat, selain itu peneliti dapat menjadi lebih kritis 

terhadap isu-isu utamanya mengenai ketidaksetaraan gender. Manfaat lainnya 

yaitu peneliti dapat menerapkan teori-teori untuk melakukan analisis langsung 

mengenai keadaan di lapangan, sehingga peneliti tidak hanya berkemampuan 

memahami teori namun juga mampu mengaplikasikan teori tersebut dengan 

suatu isu permasalahan di masyarakat.  

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan data kepada 

beberapa lembaga maupun instansi yang terkait terhadap permasalahan para 

perempuan, utamanya yang berstatus sebagai janda. Lembaga seperti 

pengadilan agama, pemberdayaan perempuan, LSM, dan organisasi perempuan 

dapat menggunakan penelitian ini sebagai salah satu rujukan ketika ingin 

melaksanakan kegiatan penelitian maupun kegiatan praktis seperti sosialisasi 

dan lain sebagainya. 

Selain itu, skripsi ini dapat bermanfaat sebagai rujukan atau inspirasi bagi 

adik-adik prodi sosiologi ketika ingin menyusun skripsi yang berkaitan dengan 

perempuan janda dan kekerasan simbolik. 

 

1.5 Studi Terdahulu  

Ada sepuluh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan dalam 

penelitian ini. Studi yang pertama adalah the stigmatisation of widows and 
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divorcees in indonesian society. Hasil dari penelitian ini yaitu strategi janda di Bali 

adalah belajar mandiri secara ekonomi, memperbaiki kualitas seorang ibu, dan 

menjalankan ibadah dengan tekun. Di Wawonii, Sulawesi Tenggara menunjukkan 

bahwa janda yang menikah kembali dihargai lebih rendah daripada gadis. 

Contohnya mahar bagi gadis adalah 30 pohon kelapa sedangkan bagi janda hanya 

10 pohon kelapa. Janda di Kota Bandung memilih untuk tetap bertahan dalam 

pernikahan yang tidak bahagia dan merahasiakan status jandanya apabila telah 

bercerai. Di Kalimantan dan di Jawa Timur menunjukkan bahwa janda menerima 

stereotip dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pada masa Orde Baru, janda 

semakin rendah posisinya dan runtuhnya Orde Baru telah meringankan stigma yang 

ditanggung oleh para janda (Parker dan Helen, 2016). 

Jurnal berjudul survival strategies of young widows to strive in their social 

environment yang ditulis oleh Latifatul Fauzi dkk menunjukkan bahwa status janda 

di Kabupaten Sukun Kota Malang akan menimbulkan berbagai perspektif negatif 

di masyarakat. Oleh karenanya, janda memerlukan berbagai strategi untuk bertahan 

hidup di lingkungannya. Beberapa strategi yang dilakukan janda adalah menjadi 

apatis terhadap lingkungan, menjalin hubungan dengan laki-laki baru, menjaga 

penampilan diri agar tidak diremehkan, dan berfokus pada karier. Strategi ini 

merupakan upaya dari para janda muda seusai menghadapi perceraian dan dapat 

menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekitarnya (Fauzi dkk, 2018). 

Jurnal ketiga yang menjadi landasan yaitu women alone: the problems and 

challenges of widows in India ditulis oleh Pritha Dasgupta. Penelitian ini 

menunjukkan hasil bahwa janda dan kemiskinan memiliki keterkaitan. Janda dari 

segala usia kerap kali diusir dari rumah mereka dan menanggung stigma. Sebagai 

orang tua tunggal, janda sering kali mengalami kerentanan ekonomi. Untuk 

mengatasi permasalahan ini, peran penting lembaga pemerintah, organisasi, dan 

lembaga keagamaan diperlukan untuk membuat program-program yang bisa 

mengembangkan diri janda yang selanjutnya bisa mengatasi permasalahan yang 

dihadapi oleh janda yang ada di India (Dasgupta, 2017). 

Ketiga jurnal tersebut memiliki kesamaan, yaitu ketiganya membahas 

mengenai beban yang ditanggung janda, peran lembaga terhadap permasalahan 
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janda, dan upaya-upaya yang dilakukan janda untuk mengatasi permasalahan 

mereka. Jurnal lainnya yang menjadi rujukan yaitu social neglect and oppression 

of widows in rural India: need for social, economic, and policy implications. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Jyoti Niswade yaitu janda di pedesaan memiliki 

sedikit pilian pekerjaan. Janda miskin yang menjadi kepala keluarga mengalami 

kesulitan ekonomi sehingga menyebabkan anak mereka putus sekolah. Sedangkan, 

janda kasta atas diatur dengan ketat dan tidak diperbolehkan untuk bekerja, hal ini 

menyebabkan ketidakmandirian pada janda. Secara keseluruhan, jurnal ini 

membahas mengenai sulitnya akses perempuan (janda) dalam dunia kerja 

(Niswade, 2015). 

Studi terdahulu berikutnya dilakukan oleh Ramzia Saleh dan Rocci Luppicini 

yaitu exploring the challenges of divorce on Saudi women. Di Negara ini, 

perceraian dianggap sebagai hal yang sensitif dan karena itulah perempuan yang 

bercerai akan menanggung stigma di masyarakat. Stigma yang diberikan 

masyarakat kepada janda menyebabkan janda tersebut mengalami masalah sosial, 

ekonomi, hukum, dan psikologis. Masalah sosial meliputi penolakan oleh keluarga, 

kerabat, dan masyarakat. Masalah ekonomi antara lain kerugian ekonomi, masalah 

tempat tinggal, kurangnya lapangan pekerjaan, dan tunjangan dari mantan suami 

yang belum diberikan. Masalah hukum meliputi kurangnya pengetahuan mereka 

mengenai hak-hak hukum, sulitnya proses hukum karena perwalian laki-laki. 

Terakhir adalah masalah psikologis yang meliputi perasaan menyalahkan diri 

sendiri, penyesalan, kurang percaya diri, dan depresi (Saleh dan Rocci, 2017). 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Pooja Rathi dan Pachauri mengenai 

problems faced by divorced women in their pre and post-divorce period: a 

sociological study with reference to district meerut. Penelitian ini menunjukkan 

hasil bahwa sebelum bercerai, hubungan perempuan dengan ayah dan ibu mertua 

kurang baik. Mereka sering berselisih paham dengan ibu metua dan dilecehkan oleh 

ayah mertua mereka. Setelah perempuan memutuskan untuk bercerai, mereka akan 

dipersalahkan dan dianggap tidak mampu menjaga rumah tangga mereka.   

Perempuan yang telah bercerai akan menanggung stigma dan beban sosial di 

masyarakat. Perempuan yang bercerai dengan dukungan keluarganya akan lebih 
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mampu melawan stigma daripada perempuan yang bercerai tanpa dukungan dari 

keluarganya. Penelitian ini melihat perceraian sebagai masalah multidimensi dan 

melibatkan berbagai faktor. Perceraian mudah terjadi pada masyarakat yang 

terbuka dan industrial. Faktor penyebab perceraian yang dipandang dengan ilmu 

sosiologi tidak dapat tunggal. Perceraian dapat terjadi karena ketidakpuasan antar 

pasangan, kondisi sosial ekonomi, atau struktur, oleh karena itu perlu dilakukan 

dengan pendekatan multidimensi untuk melihat permasalahan ini.   

Ketiga penelitian diatas menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Masing-

masing penelitian menemukan bahwa perempuan yang menjanda akan mendapat 

berbagai permasalahan seperti kesulitan ekonomi, penolakan, dan perasaan rendah 

diri. Studi terdahulu berikutnya yang dijadikan landasan yaitu gender and social 

exclusion: a study of farmers widows of Vidarbha. Penelitian yang dilakukan oleh 

Dhananjay Sontakke yang melakukan wawancara terhadap perempuan petani yang 

menjanda karena suami mereka bunuh diri. Hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa hidup sebagai janda adalah kisah tentang penderitaan dan 

pelecehan. Perempuan akan disalahkan ketika mereka menjadi janda yang 

diakibatkan karena suami mereka bunuh diri akibat tidak mampu menanggung 

beban ekonomi. Hubungan perempuan janda dengan mertua memburuk setelah 

suami mereka bunuh diri. Mereka mengalami permasalahan ekonomi, seksual, dan 

mental dalam kehidupan sehari-hari (Sontakke, 2015). 

Penelitian lainnya yaitu widowhood practices and impacts on women in sub-

saharan africa: an empowerment perspective. Studi ini dilakukan oleh Paula U. 

Ude bahwa status janda di Sub-Saharan Afrika merugikan kesejahteraan umum 

perempuan karenanya hal ini dianggap sebagai masalah sosial yang serius. Janda-

janda rentan akan kekurangan ekonomi sehingga tidak sedikit janda yang menderita 

HIV karena pekerjaan mereka sebagai ‘wanita panggilan’. Janda juga mengalami 

penurunan kesejahteraan temasuk kesehatan mental mereka. Permasalahan ini 

dilihat dengan teori pemberdayaan.   

Permasalahan yang dihadapi janda perlu mendapat perhatian dari pemerintah, 

LSM, badan-badan internasional, peneliti, dan akademisi. Teori pemberdayaan 

menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam menanggulangi permasalahan 
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para janda. Janda akan berproses untuk memperbaiki situasi mereka. Teori ini 

diarahkan untuk membebaskan janda keluar dari kemiskinan dan keterasingan yang 

dihasilkan dari adanya kekurangan, stigma, penindasan, dan diskriminasi (Ude, 

2017).   

Studi terdahulu berikutnya dilakukan oleh Lyn Parker, the theory and context 

of the stigmatisation of widows and divorcees in Indonesia. Perceraian dianggap 

sebagai hal yang buruk dan negara mempersulit proses perceraian yang diajukan 

oleh perempuan. Janda akan diberi label buruk, kurang terhormat, dihina, dan 

direndahkan oleh masyarakat. Perempuan yang ideal adalah ketika menjadi istri dan 

ibu, sedangkan janda akan danggap tidak ideal dan menanggung stigma. Setelah 

tumbangnya orde baru, stigma pada janda berkurang dan Indonesia menjadi negara 

yang lebih terbuka dan demokratis (Parker, 2016). 

Referensi studi terdahulu terakhir yaitu representation about widow on mass 

media content yang ditulis oleh Setiawan dkk. Penelitian ini mengatakan bahwa 

media massa (sinetron di televisi) berpartisipasi dalam menanamkan dan 

melestarikan stigma buruk mengenai status janda. Banyak judul film televisi 

dengan konten janda yang diidentifikasi dengan ‘genit’, ‘kehancuran perkawinan’, 

dan berbagai stigma lainnya. Media massa (khususnya televisi) belum menciptakan 

kesetaraan gender, dibuktikan dengan adanya kekerasan simbolik terhadap janda di 

tayangan FTV (Setiawan dkk, 2018). 

Dari sepuluh pemaparan studi terdahulu yang membedakan dengan penelitian 

kali ini adalah, apabila studi terdahulu berfokus pada tantangan para janda, cara 

mereka mengatasi permasalahan mereka, dan membahas mengenai langkah untuk 

mengatasi permasalahan janda. Penelitian ini berfokus kepada bentuk kekerasan 

simbolik yang diterima janda muda. Salah satu penelitian terdahulu membahas 

mengenai kekerasan simbolik pada janda di media massa, sedangkan penelitian ini 

membahas mengenai kekerasan simbolik yang diterima janda muda secara 

langsung di tengah masyarakat.  
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1.6 Kerangka Teori  

1.6.1 Kekerasan Simbolik (Pierre Bourdieu) 

Penjelasan Bourdieu mengenai kekerasan simbolik diawali dengan 

menjelaskan mengenai dominasi maskulin yang mendapati semua kondisi 

penerapannya dalam keadaan menyatu. Kehormatan yang secara universal diakui 

untuk laki-laki diafirmasikan dalam obyektivitas struktur-struktur sosial dan 

obyektivitas aktivitas-aktivitas produktif dan reproduktif. Struktur-struktur tersebut 

hadir karena pembagian seksual kerja produksi dan reproduksi biologis dan sosial 

yang memberikan tempat terbaik bagi laki-laki. Kehormatan juga diteguhkan dalam 

skema-skema yang terdapat dalam semua habitus yang juga dibuat oleh kondisi 

serupa. Habitus berfungsi sebagai matriks dalam menentukan persepsi, pemikiran, 

dan tindakan yang dilakukan oleh semua anggota masyarakat. Tindakan yang 

dilakukan oleh perempuan merupakan tindakan pengakuan praktik, persetujuan 

atas doxa dan keyakinan dan bahwa semua itu merupakan kekerasan simbolik yang 

dialami oleh perempuan (Bourdieu, 1998: 50).    

Kekerasan simbolik yang didalamnya terdapat dominasi merupakan struktur 

dominasi yang merupakan produk dari suatu kerja reproduksi tanpa henti, dilakukan 

oleh agen tunggal termasuk laki-laki dengan senjatanya seperti kekerasan fisik dan 

kekerasan simbolik. Beberapa institusi seperti keluarga, gereja, sekolah, dan negara 

turut menghadirkan sebuah kekerasan simbolik. Kaum terdominasi 

mengaplikasikan kategori-kategori yang dibuat dengan titik pandang kaum 

dominan, ini artinya kaum terdominasi secara tidak sadar melakukan depresiasi diri 

atau menjelek-jelekkan diri sendiri. Hal ini dapat dilihat melalui berperannya 

perempuan untuk mendukung suatu citra yang merendahkan diri mereka. 

Kekerasan simbolik dilembagakan melalui perantaraan kesepakatan yang tidak bisa 

dilakukan oleh kelompok yang terdominasi kepada kelompok dominan. 

Pengetahuan kelompok terdominasi seperti pengetahuan dari kelompok dominan. 

Pengetahuan mengandung instrumen-instrumen yang tak lain merupakan wujud 

dari terbentuknya relasi dominasi.   

“Kekerasan simbolik itu dilembagakan lewat perantaraan kesepakatan 

yang tidak bisa diberikan oleh si terdominasi kepada si dominan (yaitu 

kepada dominasi) ketika skema-skema yang digunakan oleh si 

terdominasi untuk memahami dan menilai diri, atau yang digunakan 
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untuk memahami dan menilai si dominan (skema tinggi/rendah, 

maskulin/feminin, putih/hitam, dan lain-lain) adalah produk dari 

pembentukan klasifikasi-klasifikasi yang dinaturalkan dengan cara 

begitu” (Bourdieu, 1998: 51).  

Bourdieu memberi contoh bahwa kaum perempuan di Perancis menginginkan 

laki-laki yang melebihi dirinya dan menganggap bahwa jika mereka menikah 

dengan laki-laki yang lebih dari mereka maka mereka akan mendapatkan 

kehormatan. Contoh tersebut menandakan bahwa perempuan cenderung melakukan 

suatu hal yang dianggap baik dan anggapan tersebut diciptakan oleh laki-laki yang 

sudah melekat dalam struktur di masyarakat. Orang tidak bisa memikirkan bentuk 

kekhususan dominasi kecuali jika mereka sudah dapat membedakan antara 

pemaksaan dan persetujuan, antara koersi mekanis dan kepatuhan sukarela. Efek 

dari dominasi simbolik bukan dalam logika murni kesadaran tetapi melalui skema 

yang membentuk persepsi, apresiasi, dan aksi yang menyusun habitus.   

Kekuatan simbolik adalah suatu bentuk kekuasaan yang diberlakukan atas 

tubuh seperti sihir dan tanpa melalui kekangan fisik. Dengan kata lain, kekerasan 

simbolik merupakan suatu bentuk kekerasan yang menyasar pada ketidaksadaran 

kelompok terdominasi bahwa dirinya sedang dalam cengkraman kekerasan. 

Kekerasan simbolik ini dilakukan secara halus bahkan sama sekali tidak dipahami 

sebagai suatu bentuk kekerasan. Tindakan-tindakan dalam pengetahuan praktik 

tentang batas magis antara kelompok dominan dan kelompok terdominasi 

seringkali hadir dalam bentuk emosi jasmaniah seperti rasa malu, rendah diri, 

penakut, khawatir, rasa bersalah dan juga emosi perasaan seperti cinta, kekaguman, 

dan rasa hormat.  Tindakan semacam itu dihidupkan oleh kekuatan simbolik. 

Tindakan-tindakan tersebut seringkali dilakukan oleh kelompok terdominasi tanpa 

sepengetahuan mereka bahkan tanpa mereka sukai, dan tindakan-tindakan tersebut 

justru membuat dominasi akan semakin kuat.   

Pemikiran Bourdieu mengenai kekerasan simbolik dapat diterapkan untuk 

menganalisis kekerasan simbolik yang diterima oleh janda muda. Kekerasan 

simbolik ini dapat berwujud pengucilan, menurunnya derajat perempuan yang 

menjadi janda, sebutan-sebutan negatif kepada janda, dan gunjingan yang ditujukan 
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untuk para janda. Masyarakat seolah-olah terbiasa untuk melakukan kekerasan 

simbolik kepada janda, khususnya janda muda. 

1.7 Metode dan Prosedur Penelitian 

Sub bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian 

yang dilakukan. Metode merupakan suatu hal yang penting dalam suatu penelitian 

karena metode digunakan untuk menggali suatu data dan menentukan hasil dari 

perolehan data yang selanjutnya akan dianalisis. Metode penelitian yang dipilih 

akan berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu penelitian yang dilakukan. 

1.7.1 Paradigma dan Pendekatan Penelitian 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma definisi 

sosial. Paradigma ini lebih berfokus pada individu sebagai seseorang yang paling 

mengetahui mengenai data penelitian. Dengan kata lain, individu merupakan aktor 

yang dapat mendefinisikan situasi sosial dimana mereka berada. Definisi yang 

diberikan aktor terhadap lingkungannya tersebut akan memengaruhi tindakan aktor 

atau interaksi setelahnya.   

Paradigma definisi sosial dipilih karena sesuai dengan topik penelitian yaitu 

kekerasan simbolik yang diterima janda muda. Definisi sosial dapat mengetahui 

bagaimana janda muda memahami statusnya dan kekerasan simbolik yang mereka 

terima.  Dengan menggunakan definisi sosial, diasumsikan peneliti akan mendapat 

data secara mendalam dan subyektif dari masing-masing subyek penelitian.   

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan 

kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menggali lebih dalam mengenai 

fenomena-fenomena sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Pendekatan 

kualitatif menempatkan individu atau subyek sebagai orang yang mengetahui 

segalanya. Realitas dalam pendekatan kualitatif dianggap sebagai sesuatu yang utuh 

dan harus dilihat sebagai satu kesatuan (holistik). Pendekatan kualitatif diarahkan 

pada latar dan individu tersebut secara utuh, dalam hal ini individu atau organisasi 

tidak boleh terisolasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai bagian dari suatu keutuhan.   
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Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang merujuk pada segi alamiah, 

sehingga dalam usulan penelitian mengenai janda muda ini memilih pendekatan 

kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada dengan merujuk pada jawaban 

para informan dengan keseharian mereka yang digambarkan secara rinci dan 

mendalam. Permasalahan mengenai janda muda memerlukan ketajaman dan 

kedalaman data sehingga dipilih metode kualitatif. Penggalian mengenai makna 

secara subyektif menjadi janda muda oleh setiap individu yang berbeda hanya bisa 

dilakukan oleh metode kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk melihat 

dan mengungkap realitas dibalik apa yang tampak di permukaan.  

1.7.2 Setting Sosial Penelitian  

Angka perceraian di Lamongan tergolong tinggi terlebih yang didominasi 

oleh usia muda dan usia pernikahan yang juga masih muda. Hal ini tentu 

melahirkan banyak janda yang ada di Lamongan. Janda muda yang ada di 

Kabupaten Lamongan mengalami kekerasan simbolik. Adanya kekerasan simbolik 

yang diterima janda muda ini asumsikan karena masih kentalnya budaya patriarki 

di Kabupaten Lamongan. Masyarakat memandang negatif jika terdapat janda 

terlebih dengan usia yang masih terbilang muda.  

Janda yang ada di pedesaan Lamongan menerima perlakuan dari masyarakat 

yang kerapkali tidak menguntungkan dirinya. Desa-desa yang ada di Lamongan 

masih memegang teguh budaya patriarki yang menganggap posisi sosial 

perempuan dibawah laki-laki. Budaya ini menjadikan perempuan yang menjanda 

semakin dianggap dan dipandang sebelah mata sementara duda tidak demikian. 

Kuatnya budaya patriarki menjadikan perempuan yang menjanda tersebut tidak 

sedikit yang melegalkan perilaku masyarakat yang melakukan kekerasan simbolik 

terhadap dirinya.    

1.7.3 Subyek Penelitian dan Penentuan Informan 

Informan yang dipilih ditentukan dengan menggunakan teknik snowball. 

Dengan menggunakan teknik ini akan didapatkan subyek penelitian dengan ciri-

ciri tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan peneliti dengan asumsi bahwa 

subyek dengan ciri-ciri tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan penelitian. 

Informan kunci dari penelitian ini yaitu sebanyak 3 orang, yang masing-masing 
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informan kunci tersebut memberikan informasi mengenai siapa saja subyek yang 

sesuai dengan kebutuhan peneliti. Dengan kata lain, adanya informan kunci dapat 

membantu peneliti dalam menemukan subyek penelitian berikutnya. 

Informan kunci dalam penelitian ini yaitu LER yang merupakan informan 

pendukung, ISE dan MER yang merupakan informan utama yang menjadi subyek 

penelitian. LER merekomendasikan MER, RIF, NIN, dan ISE untuk menjadi 

informan utama. ISE merekomendasikan MIM dan AGI, serta MER yang 

merekomendasikan RAT untuk menjadi informan yang bisa memberi informasi 

untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. 

Informan dipilih berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti 

bahwa subyek penelitian adalah individu yang mengalami, mengetahui, dan 

bersedia memberikan informasi yang mendalam berkaitan dengan data yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Selain itu, informan tersebut dipilih oleh peneliti karena 

mereka bersedia membagikan informasi seputar kehidupan mereka dan 

mengizinkan peneliti untuk mempublikasikan informasi pribadi seperti 

dokumentasi diri mereka. Namun, apabila informan tersebut tidak bersedia 

didokumentasikan, maka peneliti hanya mengambil informasi melalui transkrip 

wawancara. 

Subyek penelitian ini yaitu janda dengan rentang usia 20 hingga 35 tahun 

karena usia tersebut sesuai dengan data dari Pengadilan Agama bahwa dimana 

angka perceraian tertinggi di dominasi oleh usia tersebut. Janda yang dipilih adalah 

janda muda kelas bawah yang diakibatkan karena perceraian, dengan alasan bahwa 

janda muda karena bercerai baik itu cerai gugat maupun cerai talak menanggung 

beban stigma daripada janda karena kematian suami. Kelas bawah lebih rentan 

mengalami kekerasan, salah satunya yaitu kekerasan simbolik. Janda muda kelas 

bawah yang seringkali mengalami kekerasan simbolik akan lebih mendalam dalam 

menyampaikan pengalaman hidupnya. Selain kelas bawah, janda muda yang 

dipilih adalah yang menamatkan pendidikan tidak melebihi sekolah menengah atas 

karena dengan begitu, diasumsikan mereka tidak mengetahui mengenai kekerasan 

simbolik dan mudah menyetujui bahkan melegalkan kekerasan simbolik yang 

sebenarnya merugikan mereka. Berikut adalah daftar singkat mengenai informan 
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utama dan informan pendukung. Informasi mengenai informan utama yang lebih 

lengkap akan diulas lebih lanjut di bab III yaitu profil janda muda di Kabupaten 

Lamongan. 

Tabel 1.1 

Daftar Informan Subyek Penelitian 

Sumber: data pribadi peneliti 

 

 

Tabel 1.2 

Daftar Informan Pendukung 

  Sumber: data pribadi peneliti 

 

No. Nama Usia Pekerjaan 
Usia 

Nikah 
Usia Cerai 

1. MER 24 tahun Buruh Pabrik 17 tahun 17 tahun 

2. RIF 25 tahun Serabutan 17 tahun 22 tahun 

3. ISE 29 tahun Buruh Pabrik 21 tahun 26 tahun 

4. VIN 21 tahun Ibu Rumah Tangga 17 tahun 21 tahun 

5. NIN 29 tahun Buruh Pabrik 17 tahun 29 tahun 

6. TIK 24 tahun Buruh Pabrik 19 tahun 19 tahun 

7. MIM 20 tahun Pelayan Warung Kopi 16 tahun 20 tahun 

8. RAT 24 tahun Ibu Rumah Tangga 17 tahun 20 tahun 

9. AGI 20 tahun Penjual Makanan Ringan 18 tahun 19 tahun 

No. Nama Usia Pekerjaan Hubungan dengan Subyek 

1. LER 38 tahun Buruh Pabrik Rekan Kerja MER 

2. PAT 38 tahun Buruh Pabrik Tetangga RIF 

3. SIT 57 tahun Petani Orang Tua ISE 

4. SUW 55 tahun Ibu Rumah Tangga Tetangga VIN 

5. WID 31 tahun Buruh Pabrik Rekan Kerja NIN 

6. SRI 56 tahun Ibu Rumah Tangga Orang Tua TIK 

7. YUL 32 tahun Buruh Pabrik Tetangga MIM 

8. ERA 31 tahun Pedagang Tetangga RAT 

9. PUJ 44 tahun Penjahit Tetangga AGI 
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1.7.4 Metode Pengumpulan Data   

Data merupakan suatu hal yang penting dalam suatu proses penelitian. 

Kedalaman dan keunikan data di lapangan menjadi faktor penentu dalam 

keberhasilan penelitian kualitatif. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang 

akan dipakai dalam penelitian ini yaitu:  

a. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)  

 Wawancara mendalam dilakukan kepada para janda muda dengan 

wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan pertanyaan sekitar 

kehidupan mereka dan kekerasan simbolik yang diterimanya. Wawancara 

secara mendalam ini dilakukan secara berkala dengan mengunjungi kediaman 

janda muda dan melakukan wawancara secara tatap muka sehingga tidak hanya 

diperoleh data berupa kata-kata tetapi juga mimik wajah maupun gesture 

subyek sebagai pendukung jawaban yang diberikan. Wawancara mendalam 

digunakan untuk menggali data karena dengan jenis wawancara ini diharapkan 

peneliti mendapatkan kedalaman dan ketajaman data mengenai gambaran 

kehidupan sehari-hari janda muda dan pemahaman janda mengenai kekerasan 

simbolik yang mereka terima.  

Selama proses wawancara mendalam berlangsung, peneliti berusaha untuk 

menyampaikan segala pertanyaan penelitian dengan santun dan dengan bahasa 

yang tidak ambigu. Peneliti berusaha agar selama wawancara mendalam hanya 

ada peneliti dan informan yang menjadi subyek penelitian, tujuannya adalah 

agar tidak ada distraksi yang dapat mengganggu konsentrasi informan maupun 

agar data yang didapat adalah murni dari informan dan tidak ada tambahan 

informasi dari orang lain. 

b. Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati kata-kata yang 

disampaikan oleh janda muda. Observasi ini dipilih karena tidak memungkinan 

jika melakukan observasi secara fisik untuk melihat kekerasan simbolik. 

Melalui jawaban janda tersebut akan ditemukan makna tersirat mengenai 

pemahaman janda terhadap status sosial di masyarakat, bentuk kekerasan 
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simbolik yang mereka terima dan juga pemahaman mereka mengenai 

kekerasan simbolik. Pada observasi terhadap kata-kata, peneliti dituntut untuk 

peka dan dapat menangkap makna terselubung dibalik penuturan janda muda 

tersebut. Selain observasi kata-kata, peneliti juga akan berusaha menangkap 

makna dari gerak gerik yang dilakukan oleh para janda ketika menjawab 

pertanyaan penelitian. 

 

1.7.5 Metode Analisis Data  

a. Kategorisasi Data 

Data yang telah diperoleh di lapangan tentu jumlahnya begitu banyak, 

maka dari itu peneliti harus jeli untuk mencatat data-data tersebut secara rinci. 

Dengan banyaknya data tersebut, tentu dibutuhkan suatu pengelompokan atau 

kategorisasi jawaban. Data dikelompokkan menurut kesamaan jawaban hasil 

wawancara mendalam. Fungsi dari kategorisasi data ini akan diperoleh 

gambaran data yang jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data 

berikutnya. Dengan adanya kategorisasi data, maka akan membantu peneliti 

dalam melakukan analisis teoritik. Peneliti bisa memilih data yang mana yang 

dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.   

b. Penyajian Data  

Setelah dilakukan ringkasan terhadap data yang didapatkan, langkah 

selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data yaitu menyajikan infomasi 

terhadap data yang diambil guna melakukan rencana terhadap langkah 

selanjutnya dan dapat digunakan untuk menarik kesimpulan.   

Penyajian data membantu peneliti untuk memahami apa yang terjadi 

berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah didapatkan. Penyajian data 

secara kualitatif yaitu berupa teks dari transkrip wawancara maupun narasi.   

c. Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan data dengan pendekatan kualitatif dilakukan secara 

induktif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang untuk mendukung 
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pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data-data awal yang terkumpul 

didukung oleh bukti yang valid, kemungkinan kesimpulan akan tidak banyak 

berubah dan kesimpulan tersebut bersifat kredibel.   
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