
PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MALANG TERHADAP STATUS JANDA DALAM 

PERSPEKTIF KONTRUKSI SOSIAL 

Pada sebagian kalangan masyarakat, status janda merupakan “aib atau mimpi buruk” bagi 

sebagian wanita yang masih tinggal dilingkungan yang memiliki konstruksi social tidak berpihak 

terhadap status janda. Ini disebabkan karena seorang janda adalah wanita bekas (mantan) suami 

baik karena perceraian atau kematian. Dalam tatanan masyarakat luas janda selalu dipandang 

sebelah mata karena bangunan konstruksi awal yang menyatakan janda adalah  wanita yang 

“kurang baik”, sehingga tampak sekali terjadi bias jender. 

Seolah memahami perasaan dari sebagian masyarakat yang berstatus janda maka, 

Abdullah Masmuh, Hevi Kurnia Hardini, dan Dyah Worowirastri Ekowati mewakili dari 

kalangan Akademisi Universitas Muhammadyah Malang melakukan penelitian di Kota Malang 

dengan focus di Kecamatan Dinoyo, Lowokwaru, dan Sukun. Penelitian yang dilakukan pada 

tahun 2009 ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat kota Malang terhadap 

status janda dalam konstruksi social.  

Secara sosiologis di dalam masyarakat ada beberapa status social, yang seringkali 

ditanggapi beragam oleh masyarakat. Misalnya, ada status perawan dan perjaka, ada status janda 

dan duda. Namun yang seringkali menjadi sorotan masyarakat adalah status janda. Perbedaan 

persepsi dalam masyarakat terhadap status janda beragam bentuknya. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan 54% mengatakan tidak ada masalah dengan status janda, 29% menjawab biasa saja, 

sementara yang menjawab seorang janda itu jelek di mata masyarakat umum ada 16,67%. 

Artinya, masyarakat menerima dan tidak mempermasalahkan status janda di masyarakat. 

Penelitian yang dilakukan oleh dosen UMM ini membedakan persepsi antara janda yang 

bercerai dan janda karena suami meninggal. Status janda karena suami meninggal lebih bertahan 

untuk tidak menikah lagi dibanding janda karena perceraian. Status janda dalam 

masyarakatdibutuhkan kesiapan mental tersendiri karena banyak masyarakat yang melihat 

dengan sebelah mata, belum lagi banyak cobaan yang terjadi di lingkungan masyarakat ataupun 

lingkungan kerja. 

 



Jika dikaitkan dengan teori penjulukan permasalahan ini tentu masih relefan, karena 

melalui penjulukan itulah akhirnya terbangun persepsi, yang dalam hal ini status janda dalam 

konstruksi social. Teori ini menyatakan, bahwa proses penjulukan dapat sedemikian hebat 

sehingga korban-korban 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. (Phe) 


