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PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP STATUS JANDA
DALAM KONSTRUKSI SOSIAL
(Studi pada Masyarakat Kelurahan Dinoyo, Sukun dan Lowokwaru)
Pada sebagian kalangan masyarakat, status janda merupakan ”aib atau mimpi
buruk” bagi sebagian wanita yang masih tinggal dilingkungan yang memiliki konstruksi
sosial tidak berpihak terhadap status janda, hal ini dikarenakan bahwa seorang janda
adalah wanita bekas (mantan) suami baik karena perceraian atau kematian. Dalam
kenyataan sosial, seorang janda karena perceraian ataupun kematian cenderung lebih
tahan, baik secara fisik atau secara mental untuk tidak segera menikah lagi, bahkan tidak
sama sekali melangsungkan pernikahan kedua kali. Banyak janda yang bertahan menjadi
orang tua tunggal (single parent) dalam membesarkan putra-putri mereka dari pada
seorang duda. Fenomena seperti ini juga di nampak pada masyarakat di kota Malang.
Sebagai kota yang memiliki sistem sosial dan budaya yang kompleks tentu memiliki
pandangan yang sangat beragam terhadap status janda, baik karena suami meninggal
ataupun karena perceraian.
Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan analisis lebih lanjut secara
eksploratif pada masyarakat kota malang (Dinoyo, Lowokwaru dan Sukun) dengan
rumusan permasalahan penelitian, bagaimana persepsi masyarakat kota Malang terhadap
status janda dalam perspektif konstruksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan persepsi masyarakat kota Malang terhadap status janda, faktor-faktor
yang melatari munculnya persepsi tersebut dan mendeskripsikan persepsi masyarakat
kota malang terhadap status janda dalam konstruksi sosial.
Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni suatu model
penelitian yang berupaya untuk membuat penggambaran, pemaparan, dan menggali
secara cermat, utuh dan mendalam tentang fenomena sosial yang akan diteliti, tanpa
melakukan intervensi dan pengujian hipotesis. Pendekatan penelitian utama yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengandalkan kemampuan peneliti untuk
menggali informasi melalui wawancara mendalam dan pengamatan secara seksama.
Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sejumlah 24 orang, yang terdiri dari
ibu rumah tangga, ibu yang berstatus janda, dan ibu yang bekerja diluar rumah (guru atau
pegawai negeri sipil). Setelah data terkumpul, maka data akan dianalisis melalui tiga
tahapan, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Teori yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teori penjulukan (Labelling Theory).
Berdasarkan hasil penelitian dan setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan,
bahwa persepsi masyarakat kota malang (Dinoyo, Lowokwaru, dan Sukun) terhadap
status janda dalam konstruksi sosial tidaklah seburuk yang dilabelkan oleh sebagian orang
yang memandang bahwa status janda menjadi hal yang ”tabu atau kurang baik” di mata
masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan hasil wawancara dari 24 orang (janda, ibu rumah
tangga, dan ibu yang bekerja di luar rumah), bahwa ada 54,16 % yang mengatakan
”masyarakat umum memandang status janda menjadi bagian dari masyarakat, sehingga
sama saja, tergantung masing-masing individunya.” Dalam kegiatan sosial keagamaanpun
tidak masalah, justru mereka lebih rajin menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Namun,

status janda yang karena suami meninggal dengan janda karena perceraian ada perbedaan.
Ada 15 informan atau 62,5 % mengatakan ada perbedaan, sedangkan 9 orang atau 37,5 %
mengatakan tidak ada perbedaan. Status janda karena suami meninggal lebih bertahan
untuk tidak nikah lagi dibanding janda karena perceraian. Ada 62,5 % informan yang
mengatakan bertahan untuk tidak menikah lagi. Status janda dalam bermasyarakat
dibutuhkan kesiapan mental tersendiri, karena sudah terlanjur dilabeli oleh masyarakat
bahwa status janda dipandang masyarakat sebagai status yang urang baik. Ada 87,5 %
yang mengatakan bahwa seorang janda dituntut kesiapan mental, karena banyak
masyarakat yang melihat dengan sebelah mata pada status janda, belum lagi banyak
cobaan yang terjadi di lingkungan masyarakat ataupun lingkungan kerja. Itulah sebabnya,
status janda sesungguhnya menjadi beban tersendiri dalam kehidupan masyarakat, karena
masyarakat selalu mencurigai tiap melakukan berbagai kegiatan. Ada beberapa faktor
yang bisa mempengaruhi persepsi tersebut dalam konstruksi sosial, diantaranya: tingkat
pendidikan, tingkat perekonomian, tingkat sosial, dan profesi pekerjaan. Jika dikaitkan
dengan teori penjulukan (labelling theory) tentu masih relefan, karena melalui penjulukan
itulah akhirnya terbangun persepsi, yang dalam hal ini status janda dalam kostruksi sosial.
Teori ini menyatakan, bahwa proses penjulukan dapat sedemikian hebat sehingga korbankorban misinterpretasi (salah penafsiran) ini tidak dapat menahan pengaruhnya. Karena
berondongan julukan yang bertentangan dengan pandangan mereka sendiri, citra diri asli
mereka sirna, digantikan citra-diri baru yang diberikan orang lain. Dampak penjulukan
jauh lebih hebat dan tidak berhubungan dengan kebenaran penjulukan tersebut, terutama
bagi orang dalam posisi lemah, status janda misalnya. Benar atau salah, penjulukan itu
dan reaksi yang diberikan objek yang dijuluki terhadap orang lain ”membenarkan”
penjulukan tersebut.
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