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Abstrak

Status janda masih dianggap sebagai hal yang negatif, terlebih menjadi janda di usia 

muda. Masyarakat menganggap bahwa status pernikahan membawa kehormatan 

bagi perempuan, oleh karena itu, perempuan yang menjadi janda kerap kali 

dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Realitas ini menyebabkan janda muda 

rentan mengalami kekerasan, salah satunya yaitu kekerasan simbolik. Penelitian ini 

mencoba untuk menyelami profil janda muda yang mengalami kekerasan simbolik 

dan bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang dialami janda muda di Kabupaten 

Lamongan. Teori yang digunakan dalam studi ini yaitu kekerasan simbolik yang 

dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. 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. Kaum terdominasi 

mengaplikasikan kategori-kategori yang dibuat dengan titik pandang kaum 

dominan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan 

wawancara mendalam serta observasi. Hasil dari penelitian ini yaitu janda muda 

yang mengalami kekerasan simbolik berusia 20 hingga 29 tahun, usia pernikahan 1 

hingga 5 tahun, berpendidikan rendah, dan berpenghasilan rendah. Bentuk 

kekerasan simbolik yang dialami janda muda yaitu dominasi, emosi-emosi 

jasmaniah/badaniah, dan depresiasi diri. Janda muda didominasi oleh orang tua dan 

mantan suami. Emosi jasmaniah/badaniah yang dialami janda muda yaitu berupa 

perasaan malu karena status jandanya, penyesalan, rendah diri, dan cenderung 

menyalahkan diri mereka sendiri. Depresiasi diri janda muda yaitu mereka 

menganggap bahwa status janda adalah suatu hal yang buruk dan sulit diterima oleh 

diri sendiri dan masyarakat. 

Kata kunci: Janda muda, kekerasan simbolik, dominasi, depresiasi diri. 
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Abstract 

Widowed status is still considered a negative thing, especially becoming a widow 

at a young age. Society considers that marital status brings honor to women, 

therefore, women who become widows are often underestimated by society. This 

reality makes young widows vulnerable to violence, one of which is symbolic 

violence. This study tries to explore the profile of young widows who experience 

symbolic violence and other forms of symbolic violence experienced by young 

widows in Lamongan Regency. The theory used in this study is symbolic violence 

put forward by Pierre Bourdieu. Symbolic violence in which there is dominance is 

a structure of domination which is the product of an endless reproductive work, 

carried out by a single agent including men with weapons such as physical violence 

and symbolic violence. The dominated apply the categories created by the point of 

view of the dominant. This study uses a qualitative approach and uses in-depth 

interviews and observation. The results of this study are young widows who 

experience symbolic violence aged 20 to 29 years, marriage age 1 to 5 years, low-

educated, and low-income. The forms of symbolic violence experienced by young 

widows are domination, physical / bodily emotions, and self-depreciation. Young 

widows are dominated by parents and ex-husbands. Physical / physical emotions 

experienced by young widows in the form of feelings of shame because of their 

widow's status, regret, low self-esteem, and tend to blame themselves. Self-

depreciation of young widows that they consider that the status of a widow is a bad 

thing and difficult to accept by themselves and society. 
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Kata Pengantar 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan 

ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Janda Muda: 

Kekerasan Simbolik pada Janda Muda di Kabupaten Lamongan” sebagai salah satu 

syarat kelulusan dari Program Studi Sosiologi, Universitas Airlangga sesuai dengan 

jadwal yang ditentukan. 

Skripsi ini didasarkan pada fenomena yang ada di Kabupaten Lamongan yang 

menganggap status janda adalah suatu hal yang negatif. Perempuan yang menjadi 

janda di usia muda dan usia pernikahan yang pendek, rentan untuk 

menerima kekerasan simbolik dari masyarakat. Skripsi ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dan menggunakan teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu 

sebagai pisau analisis. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sembilan janda muda 

yang menjadi subyek penelitian mengalami kekerasan simbolik. Sembilan 

subyek penelitian ini memiliki profil yang berbeda-beda, diantaranya yaitu; janda 

dari kelas bawah, berpendidikan rendah, janda sebagai ibu rumah tangga, dan 

janda yang memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. 

Aktor yang menjadi pelaku kekerasan simbolik kepada janda muda 

diantaranya orang tua, mantan suami, keluarga mantan suami, dan masyarakat 

sekitar.  

Kekerasan simbolik yang dialami janda muda berupa dominasi yang 

meliputi paksaan untuk menikah atas pilihan orang tua, cemooh, hinaan, dan 

gunjingan dari masyarakat. Emosi jasmaniah yang dialami janda muda yaitu 

mereka merasa rendah diri, penyesalan, dan menyalahkan diri sendiri. Janda 

muda tersebut juga secara tidak langsung turut melakukan perendahan atas diri 

mereka, dalam bahasa Bourdieu yaitu depresiasi diri. Mereka menganggap 

bahwa status janda muda merupakan hal yang buruk dan negatif di mata 

masyarakat. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan dari 

berbagai segi, baik itu dari segi penyusunan bahasa maupun materi yang 

dikemukakan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik yang 
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membangun dan saran dari dosen pembimbing maupun dosen penguji agar 

selanjutnya peneliti mampu memperbaiki segala yang kekurangan dalam skripsi ini. 

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih memperkaya 

temuan penelitian terhadap keilmuan sosiologi, utamanya sosiologi gender. Selain 

itu, dengan skripsi ini diharapkan mampu memberi inspirasi dan dapat digunakan 

sebagai rujukan bagi mahasiswa sosiologi angkatan berikutnya, baik dari 

Universitas Airlangga maupun dari universitas lain yang ingin mengangkat topik 

mengenai janda muda maupun kekerasan simbolik. 

Atas kritik dan saran seluruh pihak yang terlibat, penulis ucapkan terima 

kasih. 
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