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ABSTRAK 

Sari Febriyanti. (2016). Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Brawijaya Malang. Yang Terhempas dan Yang Bertahan(Strategi 
Melawan KekerasanSimbolik dan Fisik Perempuan Penyandang Disabilitas di 
Desa Karangkates, Kabupaten Malang). Pembimbing: Mondry dan Slamet 
Thohari. 
  
 

Penelitian ini berusaha menjelaskan kekerasan simbolik dan fisik yang 
dialami oleh perempuan penyadang disabilitas di Desa Karangkates. Hal ini 
dilatarbelakangi dari status mereka sendiri baik sebagai perempuan dan juga 
sebagai penyandang disabilitas membuat mereka mengalami kekerasan simbolik 
dan fisik yang lebih dan lebih terpinggirkan daripad penyandang disabilitas 
lainnya. Keadaan ini membuat para perempuan penyandang disabilitas tidak bisa 
mendapatkan pekerjaan atau pendidikan yang layak agar dapat menjadi mandiri 
dan mengalami kekerasan simbolik dan fisik secara terus menerus dari lingkungan 
keluarga, masyarakat maupun pekerjaannya.Strategi digunakan sebagai cara untuk 
melawan kekerasan yang telah dialami perempuan penyandang disabilitas. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis praktik kekerasan 
simbolik yang dialami perempuan penyandang disabilitas; mengetahui dan 
menganalisis strategi perempuan penyandang disabilitas melawan kekerasan 
simbolik dan fisik di Karangkates, Kabupaten Malang. 
 Penelitian ini menggunakan teori kekerasan simbolik Pierre Bourdieu 
sebagai kerangka analisisnya, Kekerasan simbolik ada karena penyudutan 
terhadap pihak yang didominasi yang dilakukan oleh pihak yang mendominasi, 
dan menurut Bourdieu kekerasan simbolik banyak terjadi pada kaum perempuan 
karena wacana masyarakat terhadap perempuan yang selalu menganggap rendah. 
Dengan kekerasan simbolik yang dialami, mereka akan melakukan strategi untuk 
dapat melakukan perlawan terhadap wacana masyarakat dan mencoba untuk 
bertahan hidup dari kekerasan simbolik yang telah dialaminya. Strategi yang 
dilakukan dengan cara mengakumulasikan modal yang telah diperoleh yang 
nantinya akan mempengaruhi mereka dalam menentukan apresiasi, persepsi dan 
tindakan yang akan menciptakan habitus. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. 
 Hasil dari penelitian didapatkan bahwa kekerasan simbolik yang dialami 
olehantara lain; keraguan terhadap kemampuannya, hak dalam memperoleh 
perlindungan hukum dan juga pengambilan keputusan terhadap prioritas 
pendidikan. Keadaan miskin perempuan penyandang disbilitas membuat 
kekerasan simbolik yang diterimanya menjadi kekerasan berupa fisik di 
lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pekerjaan.Dengan 
kekerasan yang dialami membuat perempuan harus bisa menentukan langkah 
strategi yang akan diambil agar dapat melawan kekerasan yang dialaminya 
dengan mencoba mempertahankan atau mengembangkan modal yang telah 
mereka dapatkan agar dapat mencapai tujuan mereka lewat strategi rekonversi dan 
reproduksi. 
Kata Kunci: Kekerasan Simbolik, Kekerasan Fisik, Modal, Strategi 
 



ii 

ABSTRACT 

Sari, Febriyanti. 2016. The Trampled and The Survive (The Strategy Against 
Symbolic and Physical Violence Of Disabled Women In Karangkates Village, 
Malang). Sociology Department. University of Brawijaya. Advisors: Mondry and 
Slamet Thohari. 
  
 

This research is conducted to explain about symbolic and physical 
violence of disabled women in Karangkates village. This violence occurred 
because of their social status as woman and more, phisically disabled. The society 
in there placed them in the lowest part of social values and they can not have a 
proper job and education to against it. In short, their life is pushed into have no 
right to live properly so they usea strategy to against the violences. The purpose of 
this research is to describe and analyze discrimination acts in them, and also to 
discover and study the effort of the disabled women in order to survive from 
discrimination. 
 The researcher used the symbolic violence by Pieree Bordieu as the 
analyze framework. Symbolic violence is a concept about individual control that 
involving discrimination as the way to reach it. it requires dominator and 
dominated to make an exchange of social value in society. Bordeiu said that it 
mostly often occur in women because society treats them as an inferior one. 
Because of that reason, women tend to do some ways in order to resist from the 
society ideal and to make them survive from symbolic violence. This strategy 
includes the modal accumulation which affect them in determining appreciaton, 
perception, and act which can make a “habitus”. This research used qualitative 
method and fenomenology as the approach. 
 The result of this research reveals that symbolic violence occured by 
doubted their ability, a right in law-protection, and priority of education. The 
poverty made symbolic violence into physical violence in sphere of family, 
society and workplace. The women could not do anything, except accept those 
treatments. However, they tried to survive and conduct some efforts in order to 
live and against violence and reach their goals throughreconversion strategies and 
reproduction strategies. 
 
Keywords : Symbolic Violence, Physical Violence, Capital, Strategy 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai 

orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, 

tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya 

pun diabaikan. Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai resiko untuk 

kecacatan. Istilah“penyandang cacat” yang digunakan dianggap menstigmatisasi 

karena kata “penyandang” menggambarkan seseorang yang memakai “label atau 

tanda-tanda” kecacatan itu pada keseluruhan pribadinya (wholeperson) (Irwanto, 

Kasin, Fransiska, Lusli, & Siradj, 2010, hal. 1). 

Menurut Masduqi (Fuad, 2009, hal. 17)kecacatan selama ini selalu 

diidentikkan dengan kondisi atau keadaan yang negatif. Individu dengan kondisi 

kecacatan sering dijadikan obyek santunan dan bahkan tidak jarang mereka 

mendapatkan perlakuan diskriminatif baik dari individu lain maupun dari lembaga 

atau masyarakat. Kondisi ini tidak lepas dari kontruksi berpikir masyarakat kita 

terhadap kecacatan yang masih dikaitkan dengan kepercayaan-kepercayaan 

tradisional yang masih berkembang dimasyarakat. 

Data Riskesdas pada tahun 2007 menunjukkan bahwa terdapat sekitar    

21,3 persen penduduk Indonesia usia 15 tahun keatas merupakan penyandang 

cacat dari jumlah populasi penduduk Indonesia menurut status disabilitas, 

sehingga dapat dikatakan bahwa masalah disabilitas merupakan masalah nasional. 

Menurut status disabilitas dan karakteristik responden, jumlah laki-laki 

penyandang disabilitas sebesar 18,9 persen dari total penduduk Indonesia dan 
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jumlah perempuan penyandang disabilitas sebesar 23,5 persen dari total penduduk 

Indonesia.  

Jenis kelamin perempuan dan laki-laki memang merupakan takdir atau 

kodrat dari Tuhan dan merupakan ketentuan secara biologis. Namun dengan 

perbedaan kelamin tersebut ternyata mempengaruhi kedudukan hak dan peran 

mereka yang terbentuk dari hasil wacana masyarakat mengenai laki-laki dan 

perempuan. Laki-laki selalu dikaitkan dengan sisi maskulinitas yang selalu 

dikaitkan dengan sifat jantan, kuat dan perkasa, sebagai kepala keluarga dan 

menafkahi keluarga. Sedangkan perempuan selalu dikaitkan dengan sifat 

femininyang harus bersifat lemah lembut, cantik, memiliki sifat keibuan, 

mengurus masalah domestik seperti membersihkan rumah, mengurus anak, 

memasak dan lain sebagainya. Berdasarkan sifat yang sudah dibentuk dan 

ditetapkan tersebut membuatnya tidak bisa dipertukarkan perannya dan 

mengakibatkan ketidakadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini lah 

yang mengakibatkan munculnya ketidakadilan gender yang sedang diperjuangkan 

untuk memperoleh keadilan yang sama atau setara baik antara laki-laki maupun 

perempuan.Biasanya  kaum perempuan yang paling banyak menjadi korban 

karena adanya ketimpangan tersebut. 

 Perempuanmasih dianggap sebagai gender yang lemah dan tidak bisa 

mandiri dari dulu hingga sekarang. Kedua ciri ini juga melekat pada penyandang 

cacat, sehingga status sosial perempuan penyandang cacat adalah perempuan yang 

lemah, bergantung pada orang lain, dan pasif(Komardjaja, 2009, hal. 34). Dengan 

adanya stereotip rendah terhadap perempuan yang menganggap bahwa hidup 

perempuan bergantung pada orang lain, hal ini sesuai juga dengan anggapan 
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kepada perempuan penyandang disabilitas dimana para perempuan ini mengalami 

diskriminasi yang lebih banyak daripada hanya sekedar menjadi perempuan saja. 

Seperti yang diungkapkanDemartoto (2005, hal. 2) hal ini disebabkan karena: 

1. Triple diskriminasi, perempuan penyandang disabilitas selain mendapat 

stigma karena mereka “ perempuan” juga karena “menyandang cacat” 

serta sebagian besar diantara mereka kondisinya “miskin” (miskin dalam 

arti secara ekonomi, sosial, politik dan sektor kehidupan lainnya) 

2. Feminitas, adanya stereotip bahwa perempuan adalah makhluk lemah 

sehingga sejak kecil dibedakan dalam perlakuan dengan laki-laki/bias 

gender, dan 

3. Self confidence yang rendah, kaum perempuan pada umumnya seringkali 

kurang menghargai kemampuan yang mereka miliki, apalagi perempuan 

penyandang disabilitas. 

 Perempuan penyandang disabilitas selama ini mengalami diskriminasi 

yang begitu besar dari masyarakat. Selain kedudukannya sebagai perempuan, ia 

juga sebagai seorang penyandang disabilitas yang kenyataannya sampai sekarang 

dianggap sebagai orang berkebutuhan khusus yang tidak bisa berdiri sendiri dan 

mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi keadaan ekonomi yang 

rendah membuat mereka makin terpinggirkan. 

Para perempuan penyandang disabilitas mengalami diskriminasi di 

berbagai kalangan baik dari segi keluarga, masyarakat atau lingkungan sosial 

bahkan sampai tatanan negara. Dalam lingkungan keluarga biasanya banyak yang 

masih merasa malu bahwa mereka mempunyai anggota keluarga penyandang 

disabilitas dan keluarga tersebut selalu menyembunyikannya, pada akhirnya 
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penyandang disabilitas tersebut jarang atau bahkan tidak pernah bersosialisasi 

dengan lingkungan sekitar dan tidak tahu menahu tentang keadaan dunia luar 

sebenarnya. Ketika mereka menjadi dewasa pada akhirnya menjadi orang yang 

semakin terbelakang dan susah untuk menjalin komunikasi dengan orang lain 

karena keberadaannya selalu ditutupi. Seperti yang diungkapkan Prasetyo 

(Anonymous,2014, hal.43) rasa malu yang dialami individu yang mengalami 

keterbatasan fisik dan keluarga mempengaruhi keputusannya untuk mengisolasi 

diri untuk menghindari pandangan negatif dari lingkungan sosial. Terkadang 

keluarga pun memilih langkah ekstrem dengan dengan memasung, ditempatkan di 

ruang terpisah dalam keluarga, bahkan juga ditemukan alat-alat makan pun 

dipisahkan. 

Para penyandang disabilitas khususnya perempuandicap sebagai orang 

yang bukan masuk kualifikasi dalam mencari pasangan, hal ini dikarenakan setiap 

perempuan selalu diibaratkan sebagai orang yang selalu mengurus dan 

membersihkan rumah dan juga mengurus anak. Jika perempuan tidak bisa 

melakukan hal tersebut maka dianggap sebagai orang yang tidak tanggap dalam 

mengurus rumah tangga.Masyarakat juga takut jika anak yang akan dilahirkannya 

nanti pertumbuhannya ikut  berpengaruh seperti yang dialami ibunya sehingga 

para penyandang disabilitas perempuan sangat sulit dalam menemukan pasangan. 

Padahal sudah banyak bukti medis yang membuktikan bahwa seorang 

perempuanpenyandang disabilitas juga bisa melahirkan anak dengan keadaaan 

normal dan utuh.  

Masyarakat menggambarkan seorang penyandang disabilitas sebagai 

orang yang lemah dan dianggap sebagai orang “bodoh” yang tidak tahu apa-apa, 
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dampaknya adalah banyak kasus kriminal yang melibatkan para penyandang 

disabilitas terutama perempuan mengalami pelecehan seksual karena 

keterbelakangan mentalnya atau kondisi fisik yang membuat mereka tidak mampu 

melakukan perlawanan. Akhirnya banyak perempuanpenyandang disabilitas yang 

mempunyai anak diluar nikah dan tidak diketahui siapa ayah kandungnya, pada 

akhirnya sang anak juga menjadi korban karena dilabeli sebagai “anak haram”. 

Hal ini juga dinyatakan Demartoto (2005, hal.5), karena label bahwa orang cacat 

itu tidak mampu, banyak perlakuan anggota keluarga atau masyarakat yang justru 

menyingkirkan penyandang disabilitas. Di masyarakat ada anggapan bahwa orang 

cacat cukup dikasihani dan diberi sedekah. Stereotip ini berakibat terlantarnya 

pendidikan mereka. Banyak peraturan pemerintah, aturan atau tafsir keagamaan, 

kebudayaan atau kebiasaan masyarakat, yang dikembangkan karena stereotip ini. 

 Negara dalam hal ini juga sudah mengatur tentang  penyandang disabilitas 

untuk dapat perlindungan hukum dan menyediakan fasilitas yang memadai. 

Namun dalam hal ini sepertinya negara kita belum menanggapi secara serius 

untuk mengatasi aksebilitas bagi penyandang disabilitas.Begitupun hukum yang 

mengatur mengenai penyandang disabilitas belum sesuai dengan penyandang 

disabilitas yang ada di Indonesia. 

Tabel 1. Jenis Pendidikan yang Ditempuh Penyandang Disabilitas 

Jenis Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan 
Tidak Sekolah / 
Tidak Tamat SD 431.191 406.152 838.343 

SD 234.316 152.436 386.782 
SLTP 60.052 31.144 91.196 
SLTA 44.995 19.778 64.773 
D1/D2 277 137 414 

D3/Sarjana Muda 1.913 981 2.894 
S1/D4 3.481 1.463 4.944 
S2/23 148 55 203 
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Jumlah 777.373 612.146 1.389.519 
Sumber : Pusdatin Kementerian Sosial RI. 2012 

 Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kesempatan perempuan untuk 

mendapatkan pendidikan lebih kecil daripada laki-laki. Hal ini kembali lagi pada 

kondisi masyarakat saat ini yang beranggapan bahwa perempuan terutama 

perempuan Jawa tidak perlu untuk menempuh pendidikan tinggi karena nantinya 

pasti hanya akan mengurus urusan domestik saja. Seperti yang diungkapkan oleh 

Komardjaja (Komardjaja, 2009, hal. 32) bila suatu keluarga memiliki sumber 

keuangan terbatas, prioritas pendidikan sekolah akan diberikan kepada anak laki-

laki. Orang tua tidak menilai potensi intelektual yang baik dari anak perempuan di 

keluarga itu Selain itu juga lembaga pendidikan Indonesia seolah-olah membuat 

kedudukan penyandang disabilitas merupakan orang yang harus dididik dengan 

perlakuan khusus, dan untuk itu didirikanlah Sekolah Luar Biasa (SLB). Hal ini 

mengakibatkan adanya perbedaan antara sekolah yang “normal” dan “tidak 

normal”, padahal seorang penyandang disabilitas juga mempunyai kemampuan 

yang sama dengan yang lainnya. Namun masih banyak yang beranggapan bahwa 

para penyandang disabilitas “tidak normal” perlu dibuat menjadi “normal”, 

sehingga penyandang penyandang disabilitas menjadi merasa tersingkirkan di 

dalam dunia pendidikan. 

Tabel 2. Bidang Pekerjaan Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Pekerjaan Jenis Kelamin Jumlah Laki – Laki Perempuan 
Tidak Bekerja 525.214 513.365 1.038. 579 

Buruh 74.350 29.911 104.261 
PNS / TNI / Polri 3.045 985 4.030 

Petani 111.720 40.518 152.238 
Jasa 34.636 15.884 50.520 

Pegawai Swasta 4.831 1.490 6.321 
Pegawai BUMN / 

BUMD 298 59 357 
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Pedagang / 
Wiraswasta 20.014 9.416 29.430 

Peternakan / 
Perikanan 3196 488 3.648 

Total 777.304 612.116 1.389.420 
Sumber: Pusdatin Kementerian Sosial RI, 2012 

 Akses pendidikan yangterbatas, membuat perempuan penyandang 

disabilitas lagi-lagi mendapatkan porsi lapangan pekerjaan yang lebih sedikit 

daripada laki-laki. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pekerjaan yang 

didapatkan perempuan penyandang disabilitas kebanyakan bekerja pada sektor 

non formal daripada formal. Pandangan mengenai perempuan bukan perannya 

untuk bekerja masih melekat jelas pada dirinya, karena kedudukan mereka bukan 

sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi dalam bidang 

pekerjaan formal biasanya dibutuhkan dengan kualifikasi sehat jasmani rohani, 

tentunya hal ini menjadi kebingunganbagi para penyandang disabilitas terutama 

perempuan karena meskipun dengan keadaaan fisik yang terbatas mereka masih 

bisa dikatakan sehat dan mampu untuk melakukan pekerjaan namun di Indonesia 

sayangnya hal ini diartikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki keterbatasan 

fisik dan sehat saja. 

 Uraian di atasmemperlihatkan bahwa betapa lemahnya kondisi dan 

kedudukan penyandang disabilitas di Indonesia terutama perempuan penyandang 

disabilitasdimana yang berkedudukan sebagai anggota keluarga, masyarakat dan 

juga warga negara. Jika penyandang disabilitas terus menerus tidak diberikan 

kesempatan untuk membuat pilihan di kehidupan mereka maka mereka akan 

merasa bahwa mereka bisa berguna bagi keluarga, masyarakat dan juga 

menunjukkan bahwa perempuan juga bisa seperti laki-laki yang menjadi 

penopang hidup keluarga. 
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 Wacana atau stereotip terhadap perempuan membuat adanya gap  antara 

perempuan dan laki-laki yang akhirnya menjadi patokan bagi masyarakat dalam 

menentukan cara seorang individu harus bertindak dan berperilaku. Hal inilah 

yang coba disampaikan Bourdieu mengenai perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan yang mengakibatkan adanya kekuasaan dominasi. Masyarakat 

mengganggap kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.  Modal 

material (ekonomi) dan modal simbolik merepresentasi dan terus direproduksi 

dari golongan yang superior (laki-laki, maskulin) terhadap yang 

inferior(perempuan, feminin). Dominasi tersebut menimbulkan kekerasan yang 

sangat halus, tidak terlihat dan tidak disadari yang oleh Bourdieu disebut sebagai 

kekerasan simbolik. Dalam kaitanya konstruksi gender telah di-seks-kan, 

yaitupemebntukan suatu konstruksi-konstruksi sosial menjadi suatu yang given, 

yang dari sananya sudah dialamiahkan atau yang disebut sebagai doxa(Bourdieu, 

2010, hal. 4) 

 Wacana yang sama juga terjadi ada Desa Karangkates yang merupakan 

salah satu desa di Kabupaten Malang dimana terdapat penyandang disabilitas 

yang keadaannya sangat memprihatinkan. Keadaan penyandang penyandang 

disabilitas di Desa Karangkates masih kurang mendapat perhatian baik dari 

masyarakat maupun pemerintah. Penyandang penyandang disabilitas di Desa 

Karangkates rata-rata berada pada tingkat ekonomi rendah.  Terutama yang terjadi 

pada perempuan penyandang penyandang disabilitas. Di Desa Karangkates 

meskipun jumlah penyandang perempuan penyandang disabilitas lebih sedikit 

daripada penyandang disabilitas laki-laki, keadaan mereka tidak terlalu baik, 

dalam hal ini terutama dalam berkeluarga maupun dalam memperoleh pekerjaan.   
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Perempuan penyandang disabilitas di Desa Karangkates sering 

mendapatkan cemoohan dari masyarakat, juga dipandang sebelah mata. Hal ini 

bisa dilihat dari banyaknya para perempuan penyandang disabilitas yang 

disembunyikan keluarganya karena merasa malu mempunyai anggota keluarga 

yang memiliki keterbatasan, selain itu perlakuan antar anggota yang normal dan 

penyandang disabilitas juga dibedakan seperti mulai dari pembagian makanan 

sampai hal pendidikan. Selain itu rata-rata kesadaran dari keluarga untuk 

memeriksakan anggota keluargayang penyandang disabilitas ke rumah sakit 

ataupun Puskesmas tidak dilaksanakan, hal ini dikarenakan alasan ekonomi dan 

juga mereka malu untuk membawa anggota keluarganya keluar dari rumah. 

Kondisi ekonomi yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

membuat keluarga yang memiliki anggota penyandang disabilitas tidak bisa 

berbuat banyak untuk mendukung kegiatan anggota penyandang disabilitas, 

dampaknya sebagian anggota penyandang disabilitas hanya berada di dalam 

rumah tanpa merasakan suasana di dunia luar. Hal ini membuat interaksi mereka 

terbatas dan sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain.Bahkan keadaan para 

penyandang perempuan penyandang disabilitas ada yang pada saat ini tergeletak 

begitu saja di kasur karena tidak pernah dilatih untuk berjalan dan juga tidak 

dilatih untuk berbicara dan hanya dibiarkan saja akibatnya keadaannya lumpuh 

total tanpa bisa melakukan apapun. 

Pemanfaatan sumber daya untuk orang-orang penyandang disabilitas juga 

masih sangat kurang, hal ini karena mereka masih memandang remeh terhadap 

orang-orang penyandang disabilitas. Begitupun dengan penyuluhan dan 

pemberdayaan juga belum pernah diadakan untuk melatih kemampuan orang-
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orang penyandang disabilitas. Akibatnya rata-rata para penyandang disabilitas 

terutama perempuan sangat jarang yang melanjutkan sekolah sampai perguruan 

tinggi bahkan tidak ada dan juga tidak mau mengikuti pelatihan untuk 

mendapatkan atau meningkatkan skill mereka. Sehingga rata-rata para perempuan 

penyandang disabilitas di Desa Karangkates kebanyakan bekerja pada ranah non 

formal. Keadaan yang tidak menguntungkan bagi para perempuan penyandang 

disabilitas membuat mereka harus bisa mengatur dan membuar perencanaan untuk 

dapat bertahan hidup. Strategi yang dilakukan dimulai dari cara mengatur 

kehidupan dalam keluarga sampai cara mendapatkan pekerjaan yang layak dan 

bisa menghidupi dirinya maupun keluarganya. Strategi menurut Bourdieu 

merupakan salah cara dimana individu atau agen menjadi ajang untuk bisa 

mempertukarakan modal yang nantinya bisa merubah pandangan terhadap pihak 

yang terdominasi. Strategi ini tergantung dari modal yang dimiliki oleh agen dan 

tindakan agen yang dalam hal ini adalah perempuan penyandang disabilitas untuk 

mempertahankan atau mempertukarkan modal yang ada.   

Dengan hal ini peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berfokus 

pada praktik diskriminasi yang dialami oleh perempuanpenyandang disabilitas 

dan juga melihatdan kemampuan bertahan hidupperempuan penyandang 

disabilitas dalam menjalani kehidupannya sehari-hari selama ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana kekerasan simbolik yang dialami perempuan penyandang 

disabilitas di Karangkates, Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana strategiperempuan penyandang disabilitas dalam melawan 

kekerasan di Karangkates, Kabupaten Malang 
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1.3 Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisiskekerasan simbolik yang dialami 

perempuan penyandang disabilitas di Karangkates, Kabupaten Malang  

2. Mengetahui dan menganalisisstrategi perempuan penyandang disabilitas 

dalam melawan kekerasandi Karangkates, Kabupaten Malang 

1.4 Manfaat 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangsih 

pengetahuan dalam kajian penelitian sosiologi lingkungan tentang 

disabilitas terutama dalam melihat kajian mengenai perempuan penyandang 

disabilitas.  

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik 

diskriminasi yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas dan cara 

bertahn hidup melalui praktik diskriminasi yang telah diterimanya selama 

ini di Desa Karangakates.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Menyibak Sensivitas Gender dalam Keluarga PenyandangDisabilitas 

Pada penelitian terdahulu peneliti menggunakan penelitian yang dilakukan 

Argyo Demartoto yang berjudul Menyibak Sensivitas Gender dalam Keluarga 

Penyandang Disabilitasyang dilaksanakan pada tahun 2005 dengan lokasi di Kota 

Surakarta. Argyo Demartoto melakukan penelitian ini sebagai bahan skripsi di 

Universitas Gajah Mada. Penelitian ini membahas mengenai profil kegiatan dan 

pembagian kerja, akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi dalam 

keluarga penyandang disabilitas serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan 

kualitatif. Peneliti ini menggunakan dasar teori nature dan nurture dari Arief 

Budiman. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja, akses dan 

kontrol dalam keluarga penyandang disabilitas secara umum belum dapat 

dilakukan secara seimbang dan merata antara suami isteri. Perbedaan jenis 

kecacatan dan kondisi yang berbeda antara suami dan isteri mempengaruhi 

pembagian kerja, akses dan kontrol. Pembagian kerja, akses dan kontrol dalam 

keluarga penyandang disabilitas terdapat adanya diskriminasi gender. Isteri yang 

kedudukannya lebih lemah dalam keluarga justru menanggung beban ganda 

karena harus berperan dalam kegiatan produksi untuk membantu suami mencari 

nafkah dan berperan dalam kegiatan reproduksi. Sementara suami yang lebih 

berkuasa dalam keluarga cenderung hanya berperan dalam kegiatan produksi saja, 

sedangkan keterlibatan dalam kegiatan reproduksi sangat terbatas.  
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Diskriminasi gender dalam pembagian kerja ini muncul dari kuatnya 

budaya patriarkhi yang dianut keluarga penyandang disabilitas baik dalam 

keluarga pasangan suami isteri penyandang disabilitas, pasangan suami 

penyandang disabilitas isteri normal, maupun pasangan suami normal isteri 

penyandang disabilitas. Selain itu, adanya anggapan bahwa suami tidak pantas 

mengerjakan pekerjaan rumah tangga menyebabkan isteri harus menanggung 

beban kerja tersebut sendiri atau dibantu oleh anak-anaknya. Diskriminasi gender 

ini tampak pula dalam pembagian akses dan kontrol terhadap sumber daya 

ekonomi keluarga. Isteri umumnya tidak memiliki akses dan kontrol yang sama 

dengan suami meskipun terlibat dalam kegiatan produksi. Akses dan kontrol isteri 

lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya ekonomi keluarga yang bersifat 

umum, seperti pemenuhan kebutuhan pokok dan pendidikan anak. Selain itu, 

akses isteri atas sumber daya ekonomi keluarga juga sangat terbatas dan tidak 

disertai dengan kontrol terhadap sumber daya ekonomi tersebut. Pembagian akses 

dan kontrol sumber daya ekonomi keluarga lebih didominasi oleh suami. 

Faktor-faktor dasar yang menentukan pembagian kerja, akses dan kontrol 

terhadap sumber daya ekonomi dalam keluarga penyandang disabilitas adalah 

kecacatan, kondisi ekonomi, budaya patriarkhi, pendidikan, kelembagaan kerja 

dan Ketentuan Undang-undang. Kecacatan dalam keluarga pasangan penyandang 

disabilitas pada dasarnya tidak mempengaruhi pembagian kerja, akses dan kontrol 

terhadap sumber daya ekonomi keluarga. Dalam keluarga ini kegiatan, akses dan 

kontrol dapat dilakukan secara bersama-sama. Faktor kecacatan dalam keluarga 

suami penyandang disabilitas berpengaruh terhadap pembagian kerja, akses dan 

kontrol sumber daya ekonomi. Isteri memiliki beban ganda yaitu berperan dalam 



14 
 

 

kegiatan produksi dan reproduksi. Sementara dalam keluarga isteri penyandang 

disabilitas, isteri juga banyak berperan dalam kegiatan produksi dan reproduksi 

meskipun memiliki keterbatasan fisik. 

Pendidikan isteri yang umumnya lebih rendah dari suami semakin 

memperkuat dominasi suami terhadap isteri. Pada masing-masing kelompok 

keluarga penyandang disabilitas, isteri dianggap kurang memiliki kemampuan dan 

pengetahuan sehingga harus tunduk kepada suami. Namun terdapat pula keluarga 

penyandang disabilitas yang pendidikan isteri lebih tinggi dari suami. Meskipun 

demikian, kedudukan isteri dalam keluarga tetap tidak lebih tinggi dari suami. 

Dalam faktor ini terdapat diskriminasi gender dalam pembagian kerja, akses dan 

kontrol. Peran isteri dalam keluarga lebih banyak ditekankan pada kegiatan 

reproduksi, meskipun juga terlibat dalam kegiatan produksi. Sementara suami 

lebih berperan dalam kegiatan produksi dan kurang berperan dalam kegiatan 

reproduksi, karena adanya anggapan bahwa kegiatan reproduksi merupakan tugas 

perempuan. 

Perempuan penyandang disabilitas mengalami banyak perlakuan tidak adil 

sama halnya dengan yang terjadi pada keluarga normal. Dalam keluarga 

penyandang disabilitas, juga masih bias gender yakni yang beranggapan suami 

bertanggungjawab terhadap urusan mencari nafkah sedangkan isteri bertugas 

mengurusi rumah tangga. Bias gender tersebut mengakbatkan adanya beban yang 

lebih berat pada isteri karena selain mengurusi urusan domestik keluarga juga ikut 

terlibat dalam kegiatan produksi. Bias gender yang terjadi dalam keluarga 

penyandang disabilitas adalah mengakarnya budaya patriarkhi yang menempatkan 

suami sebagai kepala rumah tangga. Hal ini berdampak pada pengambilan 
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keputusan yang lebih didominasi suami. Isteri harus tunduk atau patuh terhadap 

keputusan suami. Bias gender yang diberlakukan baik yang berlaku dalam 

masyarakat seperti aturan-aturan, dan dalam keluarga penyandang disabilitas 

seperti budaya patriarkhi semakin memarginalkan perempuan penyandang 

disabilitas. Hal itu terkait dengan terbatasnya akses di bidang pendidikan, 

pekerjaan, akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, interaksi kehidupan 

sosial, dan pengambilan keputusan yang kurang sejajar dalam keluarga. 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian peneliti 

adalah penelitian lebih berfokus pada strategi-strategi yang dilakukan oleh 

perempuan penyandang disabilitas ketika mereka mendapatkan diskriminasi, dan 

juga lebih mencari tahu diskriminasi yang terbentuk pada diri perempuan baik dari 

sisi eksternal maupun internal tidak hanya dalam lingkungan keluarga saja 

melainkan juga dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan pekerjaan. Selain 

itu teori yang digunakan juga menggunakan teori kekerasam simbolik yang dibuat 

oleh Pierre Bourdieu. Persamaannya adalah subjek penelitian sama-sama 

perempuan penyandang disabilitas dan membahas masalah diskriminasi yang 

terdapat dalam diri perempuan (Demartoto, 2005) . 

2.1.2 Relasi Gender dalam Keluarga Penyandang Disabilitas Muslim 

Penelitian terdahulu kedua dilakukan oleh Kresna Wahyu Nugraha yang 

berjudul  Relasi Gender dalam Keluarga Penyandang Disabilitas Muslim yang 

dilakukan pada tahun 2015 dengan lokasi penelitian di KelurahanCombongan, 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.Penelitian ini berdasarkan dari penelitain 

skripsi yang merupakan milik Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui relasi gender dalam keluarga penyandang 
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disabilitas muslim, dimana pada warga Kelurahan Combongan masih menganut 

pemahaman ajaran keagamaan yang mengarah pada budaya partiarki.Selain itu 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kesetaraan dan 

ketidaksetaraan gender dalam keluarga muslim Kelurahan Combongan. Penelitian 

ini menggunakan meode analisis deskriptif dan kualitatif. Dan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teori nurture dan nature serta relasi beserta 

bentuk-bentuk diskriminasi oleh Mansour Fakih. 

Dari hasil penelitian dapat ditemukan bahwa relasi gender keluarga 

penyandang disabilitas terbagi dalam dua sektor yaitu sektor domestik dan sektor 

publik. Dalam sektor domestik terdapat konstribusi dalam pengadaan dan 

pengelolaan sarana dan proses pengambilan keputusan. Selain itu sektor publik 

terbagi ke dalam bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan. Pola relasi gender yang 

ada diklasifikasikan ke dalam dua poin utama, yaitu kesetaraan dan 

ketidaksetaraan gender yang menimbulkan beberapa permasalahan seperti 

marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan. Salah satu 

timbulnya permasalahan adalah timbulnya pemahaman kehidupan masyarakat 

yang bias akan gender maupun penyandang disabilitas dan konstruksi pemahaman 

agama yang lebih condong ke arah konsep androsentrisme, serta berbagai faktor 

dominan yang menyebabkan berbagai bentuk diskriminasi yang 

ditimbulkan(Nugraha, 2015). 

Perbedaan penelitian kali ini adalah peneliti lebih terfokus pada 

perempuan penyandang penyandang disabilitas yang selama ini mengalami 

diskriminasi dan tidak melihat pada konstruk keagamaan yang ada pada keluarga 

penyandang disabilitas dan individu. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-
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sama ingin melihat wacana mengenai kedudukan perempuan penyandang 

disabilitas yang tercipta di kalangan keluarga, masyarakat dan pekerjaan. 

2.1.3 Gerakan Perempuan Penyandang Disabilitas: Studi Mengenai Strategi 
Sentra Advokasi Perempuan Penyandang Disabilitas dan Anak 
(SAPDA) dalam Memperjuangkan Eksistensi Perempuan Penyandang 
Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 
Penelitian yang ketiga dilakukan oleh  Nadlirotul Ulfa yang 

berjudulGerakan Perempuan Penyandang Disabilitas: Studi Mengenai Strategi 

Sentra Advokasi Perempuan Penyandang Disabilitas dan Anak (SAPDA) dalam 

Memperejuangkan Eksistensi Perempuan Penyandang Disabilitas di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 yang berlokasi di 

Yogyakarta. Penelitian ini berdasarkan dari penelitain skripsi yang merupakan 

milik Universitas Negeri Gajah Mada .Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana bentuk tubuh dapat mereproduksi kekuasaan, melihat 

bagaimana SAPDA dalam melakukan strateginya, dan untuk mengetahui gerakan 

yang dilakukan SAPDA sebagai newsocial movement. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Biopolitik : Reproduksi Kekuasaan Melalui Tubuh 

milik Michael Focault.  

Dalam hasil penelitian dapat diperoleh bahwa Gerakan perempuan 

penyandang disabilitas terutama yang dilakukan SAPDA merupakan new social 

movement. Hal ini berdasarkan, pertama isu yang dibawa menyangkut kualitas 

hidup dan nilai-nilai hak asasi manusia. Kedua, strateginya dengan memobilisasi 

opini publik dengan skala gerakan yang luas. Ketiga, aktor yang terlibat adalah 

mereka yang berasal dari kelas menengah. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. SAPDA dalam melakukan 

strateginya, menggunakan metode non-violence dengan mengangkat isu-isu global 
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seperti hak asasi manusia, isu aksesibilitas, dan inklusifitas. Adapun target 

gerakan SAPDA yaitu negara, masyarakat, dan perempuan penyandang disabilitas 

sendiri. Upaya SAPDA dalam memperjuangkan eksistensi perempuan 

penyandang disabilitas yaitu pertama, lowprofile strategy yaitu membangun 

kesadaran akan nasib perempuan penyandang disabilitas, dengan melakukan 

kajian keilmuan dan media campaign. Kedua, strategi layering yaitu 

pendampingan terhadap perempuan penyandang disabilitas baik melalui 

komunitas maupun permasalahan perseorangan. Ketiga, strategi advokasi yaitu 

dengan mengadvokasi kebijakan daerah. Keempat, strategi keterlibatan kritis 

dengan menjalin kerjasama untuk sharing pengetahuan dan pendanaan terkait 

program-program yang dijalankan SAPDA. Strategi yang dilakukan SAPDA 

tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan peran perempuan penyandang 

disabilitas, upaya membangun penerimaan masyarakat, dan upaya membangun 

perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas(Ulfa, 2015). 

Perbedaaan penelitian dahulu dengan  penelitian saat ini adalah   peniliti 

lebih melihat pada perempuan penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan 

sehari-hari lewat diskriminasi yang telah dialaminya secara langsung. Persamaan 

pada penelitian kali ini adalah subjek yang  dituju adalah para perempuan 

penyandang disabilitas dan melihat strategi-strategi yang dilakukan para 

penyandang disabilitas dalam melawan diskriminasi.  
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Tabel 3. Penelitian Terdahulu dan Sekarang 
 Argyo Demartoto Kresna Wahyu Nadlirotul Ulfa Sari Febriyanti 

Judul Penelitian  Menyibak Sensivitas 
Gender dalam Keluarga 
Penyandang disabilitas 

Relasi Gender dalam 
Keluarga Penyandang 

disabilitas Muslim 

Gerakan Perempuan 
Penyandang Disabilitas: 
Studi nMengenai Strategi 

Sentra Advokasi 
Perempuan penyandang 

disabilitas dan Anak 
(SAPDA) dalam 

Memperejuangkan 
Eksistensi Perempuan 

Penyandang Disabilitas 
di Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

Strategi Melawan 
Diskriminasi Perempuan 
Penyandang Disabilitas 
Di Desa Karangkates, 

Kabupaten Malang  

Teori / Konsep Penelitian 
 

Teori Nature dan Nurture 
Arief Budiman 

Teori Nurture dan Nature 
Mansour Fakih 

Reproduksi Kekuasaan 
Melalui Tubuh Michael 

Focault 

Teori Kekerasan 
Simbolik Pierre 

Bourdieu 
Metode Penelitian Kualitatif deskriptif Kualitatif Deskriptif Kualitatif 

Studi Kasus 
Kualitatif 

Fenomenologi 
Hasil Penelitian Perempuan penyandang 

disabilitas mengalami 
banyak perlakuan tidak 

adil sama halnya dengan 
yang terjadi pada 

keluarga normal. Dalam 
keluarga penyandang 
disabilitas, juga masih 
bias gender yakni yang 

Relasi gender keluarga 
penyandang disabilitas 

terbagi dalam dua sektor 
yaitu sektor domestik dan 

sektor publik. Dalam 
sektor domestik terdapat 

konstribusi dalam 
pengadaan dan 

pengelolaan sarana dan 

Gerakan perempuan 
penyandang disabilitas 

terutama yang dilakukan 
SAPDA merupakan new 
social movement. Target 
gerakan SAPDA yaitu 

negara, masyarakat, dan 
perempuan penyandang 

disabilitas sendiri 

Kekerasan simbolik 
yang dialami oleh para 
perempuan penyandang 
disabilitas tidak hanya 
sebatas pengucilan dan 

penghinaan, namun juga 
penganiyaan, pelecehan 
seksual, pemecatan dari 

berbagai lingkungan 
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beranggapan suami 
bertanggungjawab 

terhadap urusan mencari 
nafkah sedangkan isteri 

bertugas mengurusi 
rumah tangga 

proses pengabilan 
keputusan. Selain itu 

sektor publik terbagi ke 
dalam bidang ekonomi, 
sosial, dan keagamaan. 
Pola relasi gender yang 
ada diklasifikasikan ke 
dalam dua poin utama, 
yaitu kesetaraan dan 

ketidaksetaraan gender 
yang menimbulkan 

beberapa permasalahan 
seperti marginalisasi, 
subordinasi, stereotip, 

beban ganda, dan 
kekerasan. 

seperti keluarga, 
masyarakat dan 

lingkungan pekerjaan 
juga mereka alam 

diskriminasi yang 
dialami membuat 
perempuan harus bisa 
menentukan langkah 
startegi yang akan 
diambil agar dapat 
betahan hidup dengan 
mencoba menambah dan 
mengembangkan modal 
yang telah mereka 
dapatkan agar dapat 
mencapai tujuan mereka 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 TeoriKekerasan Simbolik Pierre Bourdieu 

Kekerasan simbolik adalah kekerasan yang tak tampak, dan hanya dikenali 

dari tujuannya untuk memperoleh pengakuan. Kekerasan simbolik bekerja dengan 

menggunakan simbol-simbol sebagai instrumen “pemaksa” terhadap kelompok 

subordinat yang turut berperan mereproduksi tatanan sosial sesuai dengan 

keinginan kelompok dominan(Fashri, 2007, hal. 129).  

Dalam menyembunyikan dominasinya, kekerasan simbolik menjalankan 

bentuk-bentuk yang halus agar tak dikenali. Begitu halusnya praktik dominasi 

yang terjadi, menyebabkan mereka yang didominasi tidak sadar bahkan mereka 

menyerahkan dirinya untuk masuk ke dalam lingkaran dominasi. Bentuk ini lah 

yang disebut Bourdieu sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence), yaitu 

sebuah kekerasan yang lembut (a gentle violence), sebuah kekerasan yang tak 

kasat mata (imperceptible and visible). Kekerasan simbolik menciptakan 

mekanisme sosial yang bersifat obyektif , di mana mereka yang dikuasai 

menerima begitu saja. Mekanisme obyektif yang diciptakan kekerasan 

memanfaatkan simbol-simbol yang ada untuk memenuhi fungsi politiknya , yaitu 

kehendak untuk berkuasa Seperti halnya sistem kekuasaan, mereka yang 

mendominasi menyebarkan pengaruh-pengaruh ideologis, atau memaksakan 

pandangan kelompok mereka atas kelompok marginal. Kekerasan simbolis dapat 

diandaikan sebagai ‘kekuatan magis’ yang mampu menundukkan pihak yang 

lemah melalui mantra-mantra yang diciptakannya. Mereka yang mendominasi tak 

sadar kalau mereka sedang digiring untuk menerima atau mengadopsi pandangan, 

nilai-nilai dan kriteria kelas yang berkuasa (Fashri, 2007, hal. 130). 
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Kekerasan simbolik  adalah tindakan pengakuan-pengakuan praktik, 

persetujuan atas doxa dan keyakinan. Tindakan-tindakan pengakuan praktik, 

persetujuan atas doxa, dan keyakinan yang tidak  dipertanyakan lagi kebenarannya 

disebut kekerasan simbolik. Struktur dominasi dalam kekerasan simbolik adalah 

produk dari kerja reproduksi tanpa henti (bersifat historis), dilakukan oleh 

beberapa agen tunggal (termasuk laki-laki dengan senjatanya yaitu kekerasan fisik 

dan kekerasan simbolik), serta peran beberapa institusi dalam membuat legitimasi 

tersebut (seperti keluarga, sekolah, negara gereja) (Bourdieu, 2010, hal. 48-50). 

Kekerasan simbolik hadir dalam kesadaran seseorang yang terdominasi. 

Seseroang yang mengalami kekerasan simbolik, selalu sadar namun tidak 

merasakan bentuk kekerasan lembut itu. Karena dipaksa, mereka akhirnya 

menerima kekerasan simbolik tersebut (Bourdieu, 2010, hal. 40).   

Tindakan dalam pengetahuan dan pengakuan praktik tentang kaum yang 

mendominasi dan kaum yang terdominasi hadir dalam bentuk emosi-emosi secara 

jasmani/badaniah seperti rasa malu, rendah diri, penakut, kekhawatiran, rasa 

bersalahm atau dalam bentuk hasrat-hasrat dan perasaan seperti cinta, kekaguman, 

rasa hormat. Tindakan pengetahuan dan pengakuan praktik tersebut dihidupkan 

oleh kekuasaan simbolik. Tanpa pengetahuan dari pihak yang 

terdominasi,tindakan-tindakan tadi memperkuat posisi dominasi tersebut karena 

pihak yang terdominasi menerima aturan-aturan yang dipakasa kepada mereka 

(Bourdieu, 2010, hal. 55). 

Dalam setiap ranah selalu terdapat pertarungan antara yang mendominasi 

dan yang didominasi, dimana ada pertarungan antara wacana dominan (doxa) 

yang berkepentingan melestarikan dominasinya, dan wacana pinggiran yang terus 
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berupaya menggugat wacana dominan. Doxa ialah dunia wacana yang 

mendominasi kita. Ia merupakan semesta makna yang diterima begitu saja 

kebenarannya tanpa dipertanyakan lagi dan kemudian menjadi kesadaran kolektif 

yang dianggap hadir begitu saja tanpa dipertimbangkan lagi. Dengan adanya 

kaitan dengan doxa, mereka yang tidak memiliki jumlah modal yang besar 

cenderung menggugat kemapanan doxa.  Dimana wacana yang selalu menentang 

doxa ini dinamakan heterodoxa(Fashri, 2007, hal. 131).   

Doxa dalam penelitian ini adalah adanya keyakinan masyarakat mengenai 

peran perempuan  yang harusnya hanya berada pada ranah domestik saja dan tidak 

perlu untuk keluar dari ranahnya karena itu merupakan tanggung jawab seorang 

“perempuan”. Selian itu juga kedudukan sebagai seorang perempuan dan 

penyndang disabilitas membuat mereka semakin dipandang rendah. Hal ini 

menggambarkan seolah-olah ini merupakan pemaksaan yang mana harus diterima 

begitu saja oleh perempuan karena dianggap sebagai takdir dan nasib, inilah yang 

dianggap sebagai kekerasasan simbolik yang akhirnya memarginalkan kaum 

perempuan penyandang disabilitas sebagai makhluk yang lemah yang pada 

akhirnya menerima bentuk diskriminasi yang telah dianggap hal yang wajar bagi 

mereka seolah-olah hal yang dilakukan adalah hal yang natural dan tidak perlu 

dipertanyakan kembali atau harus diterima secara paksa. 

2. 2. 1. 1Modal (Capital) 

Bourdieu menganggap arena sebagai arena kekuatan karena di dalamnya 

terdapat usaha perjuangan perebutan sumber daya (modal), dan juga upaya 

memperebutkan akses terhadap kekuasaan.Perebutan tersebut dalam rangka unutk 

memperoleh posisi dalam arena. Posisi agen dalam arena tergantung dari jumlah 
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kepemilikan modal yang dia miliki, komposisi modal dan perubahan volume dan 

komposisinya dalam waktu. Dalam arena, terjadi reproduksi dan atau transformasi 

(Mutahir, 2011, hal. 68). 

Menurut Haryatmoko (Fashri, 2007, hal. 97) memahami konsep ranah 

berarti mengaitkannya dengan modal. Istilah modal digunakan oleh Bourdieu 

untuk memetakan hubungan-hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Meski 

istilah modal sering dipakai dalam istilah ilmu ekonomi tidak berarti Bourdieu 

jatuh ke dalam pandangan ‘ekonomisme’. Istilah modal memuat beberapa ciri 

penting, yaitu: 

1. Modal terakumulasi melalui investasi 

2. Modal bisa diberikan kepada yang lain melalui warisan. 

3. Modal dapat memberi keuntungan sesuai dengan kesempatan yang 

dimiliki oleh pemiliknya untuk mengoperasikan penempatannya  

Bourdieu menyebut beberapa jenis modal yang jadi pertaruhan dalam 

arena, diantaranya ada modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal 

simbolis. Dalam modal ekonomi tercakup misalnya alat-alat produksi, materi, dan 

uang. Modal sosial terbentuk melalui hubungan-hubungan dan jaringan 

hubungan-hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam 

penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Modal budaya ialah ialah 

keseluruhan kualifikasi intelektual yang diproduksi secara formal maupun warisan 

keluarga, misalnya, penegtahuan yang sudah diperoleh, kode-kode budaya, cara 

bergaul dan sebagainya yang berperan di dalam penentuan dan reproduksi dan 

kedudukan-kedudukan sosial. Sedangkan modal simbolis tidak lepas dari 

kekuasaan simbolis, yakni kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan 
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setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuaasaan fisik dan ekonomi, berkat 

akibat khusus suatu mobilisasi (Mutahir, 2011, hal. 69). 

Karakteristik bentuk-bentuk modal di atas menurut Bourdieu dapat 

dipertukarkan satu sama lainnya. Gerak modal yang dinamis menandakan bahwa 

modal dapat berkurang ataupun bertambah. Semakin besar seseorang 

mengakumulasi modal tertentu,maka semakin besar pula peluang untuk 

mengkonversi antar modal. Dari kesemua bentuk modal yang ada, modal ekonomi 

dan budayalah yang memiliki daya besar untuk menentukan jenjang hierarki 

dalam masyarakat maju, prinsip hierarki dan diferensiasi masyarakat tergantung 

pada jumlah modal yang diakumulasi dan struktur modal itu sendiri. Mereka yang 

menguasai keempat modal tadi dalam jumlah yang besar akan memperoleh 

kekuasaan yang besar pula dan menempati posisi hierarki tertinggi (kelas 

dominan). Sementara yang hanya menguasasi beberapa modal saja dari 

keseluruhan modal menempati posisi hierarki sebagai kelas menengah. 

Peningkatan jenjang bagi kelompok ini sangat tergantung pada kemampuan 

mereka memperbesar dan mengembangkan modal yang dimilikin (Fashri, 2007, 

hal. 99-100). 

Dari konsep-konsep di atas, modal harus selalu ada dalam ranah (field) 

karena dalam ranah akan terbentuk modal-modal yang nantinya bisa menjadi 

petaruhan untuk survive ketika mejalani kehidupan. Tanpa adanya modal maka 

tidak akan muncul adanya kelas-kelas yang dominan ataupun terdominasi. 

Hubungan habitus, ranah, dan modal menunjukkan adanya praktik sosial, dimana 

modal dihubungkan dengan habitus sebagai awal dari bentuk tindakan dan ranah 

sebagai tempat berlangsungnya pembentukan modal. Sedangkan ranah selalu 
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dikelilingi oleh relasi kekuasaan yang obyektif berdasarkan dari modal yang 

dimiliki yang digabungkan dengan habitus.   

Perempuan penyandang disabilitas Desa Karangkates dalam menjalani 

kegiatan sehari-harinya pasti memiliki modal untuk menunjang kehidupan mereka. 

Dalam hal ini modal yang dimiliki bisa bervariasi tergantung dari perempuan 

penyandang disabilitas dalam meperoleh, mempertahankan dan mengembangkan 

modal yang dimilikinya.. Dengan adanya modal membuat para perempuan 

penyandang disabilitas bisa mendapatkan perannya di masyarakat dan tidak 

menjadi orang yang hanya dipandang sebelah mata karena adanya kelas yang 

mencoba mendominasi mereka. Modal tidak bisa menetap begitu saja ketika 

berada pada arena pertarungan, karena bisa saja modal yang diperoleh bisa 

menjadi bertambah atau berkurang tergantung dari para perempuan penyandang 

disabilitas dalam mempertahankan atau mengembangkan modal yang telah 

didapatkannya. 

2. 2. 1. 2 StrategiMelawan Kekerasan Simbolik Perempuan Penyandang 

Disabilitas 

Dengan adanya ranah sebagai ruang pertukaran dan pembentukan modal 

tentunya akan menciptakan strategi-strategi untuk mencapai tujuan yang akan 

dicapainya. Ranah dianalogikan sebagai arena permainan yang mengandung arti 

bahwa terdapat kompetisi antar pemain, adanya manuver-manuver guna meraih 

tujuan dan mengandung konsekuensi menang-kalah. Strategi bertujuan untuk 

mempertahankan dan mengubah distribusi modal-modal dalam kaitannya dengan 

hierarki kekuasaan. Strategi yang digunakan pelaku bersandarkan pada jumlah 

modal yang dimiliki dan struktur modal dalam posisinya di ruang sosial. Jika 
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mereka dalam posisisi dominan maka strateginya diarahkan pada upaya 

melestarikan dan mempertahankan status quo. Sementara mereka yang didominasi 

berikhtiar mengubah distribusi modal, aturan main dan posisi-posisinya sehingga 

terjadi kenaikan jenjang sosial. Jadi kesempatan untuk menang atau kalah 

bergantung pada penguasaan para pelaku atas modal dan posisi yang mereka 

tempati dalam struktur kekuasaan (Fashri, 2007, hal. 101-102). 

Strategi dalam pandangan Bourdieu merupakan hasil yang terus berlanjut 

dari interaksi antara disposisi habitus dan kendala serta segala kemungkinannya. 

Strategi merupakan orientasi spesifik dari praktik. Strategi bukanlah semata hasil 

dari suatu perencanaan yang sadar dan terarah secara mekanistik(Mutahir, 2011, 

hal. 71). 

Strategi menurut Bourdieu dibagi menjadi dua yaitu strategi rekonversi 

modal atau penukaran kembali dan strategi reproduksi. Strategi rekonversi modal 

mengacu pada mobilitas agen dalam ruang sosial berdasarkan pertukaran dan 

pembentukan modal-modal yang dimilikinya ke dalam modal-modal spesifik yang 

berlaku dalam arena tersebut. sedangkan strategi reproduksi mengacu pada cara-

cara agen mengolah, memperluas, mempertahankan, dan mengakumulasi modal-

modal yang dimilikinya (Bourdieu, 2006, hal. 131). 

Strategi digunakan oleh perempuan penyandang disabilitas sebagai cara 

untuk mempertahankan atau mengubah modal-modal yang telah dimilikinya. 

Sebagai posisi yang terdominasi perempuan penyandang disabilitas mencoba 

untuk menaikkan jenjang sosial mereka agar dapat diakui di masyarakat dan 

mencapai tujuan yang ingin mereka capai. 
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2.3 Definisi Konseptual 

2.3.1 Penyandang Disabilitas 

Penyandang disabilitas adalah istilah baru yang sebelumnya menggantikan 

istilah penyandang cacat, karena dengan adanya perubahan istilah ini membuat 

orang-orang yang memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda dari orang 

“normal” tetap mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang ada di masyrakat. 

International Classification of Functioning Health and Disabilities (ICF) 

mendeskripsikan disabilitas sebagai sebuah konsep yang multidimensional dengan 

mencakup dua komponen besar, yaitu: struktur dan fungsi tubuh seseorang, 

keterbatasan dalam aktivitas keseharian dan pembatasan partisipasi (WHO, 2001, 

hal. 3). Dua komponen inipun memiliki penjelasannya masing-masing. Fungsi 

tubuh memiliki pengertian sebagai fungsi secara psikologis dari sistem tubuh 

(termasuk fungsi psikologis); sementara struktur tubuh adalah bagian anatomi dari 

tubuh seperti organ-organ dan komponen penyusunnya. Kemudian keterbatasan 

aktivitas adalah kesulitan-kesulitan yang dialami individu dalam melakukan 

aktivitasnya dan pembatasan partisipasi merupakan maslah yang dialami individu 

dalam keterlibatannya di situasi keseharian (WHO, 2001, hal. 10). 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 penyandang disabilitas 

adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan 

lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 

penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.  

Jika dilihat dari models of disability penyandang disabilitas memiliki dua 

pemahaman yang berbeda. Pertama, individual model of disability yaitu 
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penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok masyarakat yang kurang 

beruntung dan menyedihkan. Kelompok ini dianggap memiliki kekurangan serta 

keterbatasan dalam fisik maupun mental, sehingga mereka mengalami kesulitan 

untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesulitan yang dialami penyandang 

disabilitas dianggap masyarakat normal sebagai ketidakberdayaan yang perlu 

mendapatkan belas kasihan. Kedua, social model of disability yaitu sekelompok 

masyarakat yang dibentuk oleh lingkungan sekitar namun tidak sesuai untuk 

kebutuhan mereka. Bentukan sosial tersebut membuat penyandang disabilitas 

dalam pemahaman ini sama seperti masyarakat normal pada umumnya, mereka 

dapat melakukan aktivitas keseharian selama kebutuhan disabilitas terpenuhi 

seperti kebutuhan dalam aksebilitas (Mayrizka, 2015, hal. 8). Artinya penyandang 

disabilitas adalah orang-orang memiliki kekurangan bentuk fisik/mental dan 

dianggap memiliki keterbatasan dalam beraktivitas dan berbeda dari orang 

“normal”, sehingga jika orang tidak dengan keadaan yang normal maka ia akan 

dilihat sebagai sesuatu yang berbeda dan perlu mendapat belas kasihan dari orang 

lain. 

Peneliti menggunakan istilah penyandang disabilitas dalam penelitian ini 

untuk menghindari pemaknaan yang diskriminatif terhadap orang-orang yang 

memiliki keterbatasan fisik maupun mental terhadap perempuan penyandang 

disabilitas. 

2.3.2 Perempuan dan Kemiskinan 

 Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial berbasis gender, karena 

konstruksi sosial tentang gender telah menempatkan perempuan dalam posisi 

marginal, akibatnya perempuan dan laki-laki mengalami kemiskinan secara 
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berbeda dan memiliki kapasitas berbeda untuk melepaskan diri dari belenggu 

kemiskinan. Perbedaan tersebut lahir dari ketimpangan gender yang berpadu 

dengan ketimpangan-ketimpangan lain yang dialami kelompok miskin (Indraswari, 

2012, hal 118) 

 Dimensi kemiskinan menurut World Bank (Indraswari, 2012, hal 120-122) 

diidentifikasikan ke dalam hal berikut: 

 1. Women’s Lack of Empowerment 

  Masalah pemberdayaan perempuan meliputi dua hal. Pertama, 

pemberdayaan ekonomi yang terkait dengan minim atau lemahnya 

akses perempuan terhadap intitusi keuangan formal. Kedua, masalah 

pemberdayaan juga terkait dengan minim atau lemahnya suara 

perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional dan 

regional. 

 2. Women’s lack of opportunity 

 Adanya kesenjangan posisi laki-laki dan perempuan dalam 

berpartisipasi angakatan kerja di sektor formal. 

 3. Women’s Lack of Capacity 

  Kapasitas perempuan antara lain dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan dan kesejahteraan. Bagi kelompok miskin, pendidikan tidak 

menjadi prioritas utama. Namun bagi perempuan miskin, pendidikan 

menjadi lebih tidak diprioritaskan. Jika dalam sebuah keluarga miskin 

tersisa sejumlah dana pendidikan maka besar kemungkinan dana yang 

terbatas tersebut akan digunakan untuk membiayai pendidikan anak 

laki-laki. Dalam tingkat kesehatan masih ada ketimpangan akses 
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perempuan terhadap sarana kesehatan yang memadai, semaki miskin 

seorang perempuan, semakin kecil peluangnya mendapatkan pelayanan 

dari tenaga kesehatan. 

4. Women’s lack of Security 

Perempuan (dan anak) adalah kelompok yang rentan dari tindak 

kekerasan baik yang terjadi di sektor publik maupun sektor domestik. 

Kekerasan terhadap perempuan terjadi lintas kelas dan tidak selalu 

berkorelasi dengan kemiskinan. Namun disinyalir kemiskinan bisa 

menjadi salah satu faktor pencetus kekerasan dalam rumah tangga 

dengan korban utama perempuan dan anak. 

 Sebagi seorang perempuan dan penyandang disabilitas kemudian diikuti 

dengan kemiskinan membuatnya menjadi semakin terpinggirkan dan tidak 

mempunyai andil dari aspek ekonomi sampai pengambilan keputusan di 

lingkungan keluarga, masyarakat dan pekerjaannya. Apalagi dengan kuatnya 

pemahaman mengenai peran wanita yang seharusnya sudah menjadi takdir bagi 

mereka dan menganggap hal yang dialaminya adalah hal yang wajar.  
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2. 4 Alur Berfikir  

Kekerasan Simbolik 
Perempuan 
Penyandang 

Disabilitas Desa 
Karangkates 

Doxa 

Keluarga Masyarakat 

Memenuhi 
Kebutuhan 

Habitus Modal 

Strategi 

Ranah 

Keterangan:  

  : Proses 
: Terbentuknya Teori 

Dominasi Simbolik 
Bourdieu 
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Keterangan Alur Berfikir : 

 Kekekerasan simbolik dialami oleh perempuan penyandang disabilitas di 

Desa Karangkates, dimana hal ini karena adanya doxa baik dari masyarakat 

maupun dari keluarga yang selalu memberi stereotipbahwa perempuan hanyalah 

cocok untuk ranah domestik saja, tidak perlu untuk bekerja dan hanya memasak 

dan membersihkan rumah begitupun juga aspek pendidikan bukanlah hal yang 

penting bagi perempuan. Selaim itu, yang dialami oleh perempuan penyandang 

disabilitas stereotip mereka makin ditambah karena adanya keterbatasan fisik atau 

mental dan dianggap sebagai orang yang tidak bisa melakukan apaun sendiri. 

Sehingga hal ini menjadi hal yang melekat dalam pikiran masyarakat dan menjadi 

hal yang alamiah dan menjadi aturan yang yang harus diterima secara paksa oleh 

perempuan penyandang disabilitas. 

 Meskipun adanya stereotip yang dilakukan baik oleh keluarga dan 

masyarakat namun para perempuan penyandang disabilitas tidak bisa berdiam diri 

begitu saja, mereka pastinya akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka 

demi dapat bertahan hidup.  

 Modal juga berperan penting dalam menentukan cara bertahan hidup 

mereka. Dalam hal ini modal bisa tergantung dari modal ekonomi, modal sosial, 

modal budaya dan modal simbolis yang dimiliki, karena semakin besar modal 

yang dimiliki maka semakin besar kesempatan hidup mereka untuk dapat bertahan 

hidup dan dipandang sebagai orang yang berhasil dibalik stigma yang diberikan 

oleh masyarakat. Hal ini tentunya menjadi arena pertarungan tersendiri bagi 

perempuan penyandang disabilitas karena pada ranah terjadi banyak pertukaran 
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modal yang nantinya bisa mempengaruhi bertambah atau berkurangnya modal dan 

pada akhirnya akan berpengaruh juga pada strategi yang akan dilakukan oleh 

mereka dan dalam mencapai tujuannya. Dari strategi yang telah dilakukan 

perempuan penyandang disabilitas dan modal yang telah dimilikinya nantinya 

akan  mempengaruhi mereka baik dalam persepsi dan apresiasi, yang akan 

memicu kembali terbentuknya habitus. 



35 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tidakan dan 

lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moleong, 2007, hal. 6).Menurut Bogdan dan Biklen 

penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebgai berikut (Sugiyono, 2008, hal. 

13): (1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah  langsung ke sumber data dan 

peneliti adalah instrumen kunci. (2) Lebih bersifat deskriptif. Data yang 

terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada 

angka. (3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk 

atau outcome. (4) Analisis data dilakukan secara induktif. (5) Lebih menekankan 

makna (data dibalik yang teramati). Penelitian ini bermaksud untuk memahami 

fenomena mengenai tindakan diskriminasi yang dialami oleh para perempuan 

penyandang disabilitas di Desa Karangkates yang nantinya data penelitian akan 

diperoleh berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara mendalam dengan 

informan yang berkaitan dengan fenomena tersebut. 

Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

(descriptive research), yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan 

situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai 

permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini (Moleong, 2007, hal. 302). 

Penelitian deskriptif dapat memberi gambaran secara mendalam terkait praktik 
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dikriminasi yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas dan strategi 

dalam bertahan hidup yang dilakukan  yang nantinya akan dideskripsikan dalam 

bentuk kata-kata sehingga mudah dan jelas untuk dipahami. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan 

fenomenologi bertujuan untuk mengetahui dunia dari sudut pandang orang yang 

mengalaminya secara langsung atau berkaitan dengan sifat-sifat alami manusia, 

dan makna yang ditempelkan kepadanya (Kuswarno, 2009, hal. 35) 

Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini diarahkan kepada 

penggalian informasi secara mendalam yang dialami individu secara utuh sebagai 

subyek penelitian, sehingga tidak membatasi individu atau organisasi ke dalam 

variabel atau hipotesis, melainkan memandang sebagai suatu keutuhan, 

mendasarkan diri pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan (entity) 

(Kuswarno, 2009, hal. 36) . Penelitian ini akan menggali secara informasi secara 

mendalam tentang fenomena praktik diskriminasi yang dialami perempuan 

penyandang disabilitas dan kemampuan bertahan hidupnya dalam menghadapi 

keterbatasannya di Desa Karangkates,. Informasi digali secara mendalam dengan 

menggunakan teknik wawancara sehingga data diperoleh merupakan data primer 

yang bersumber dari individu secara langsung. 

Dalam pendekatan fenomenologi dipercayai bahwa obyektivitas adalah 

membiarkan fakta berbicara untuk dirinya sendiri. Menurut Hasbiansyah, ada dua 

hal yang perlu dilakukan, yaitu melalui epoche dan eiditik. Epoche adalah suatu 

proses dimana peneliti menunda fakta atau fenomena yang diteliti meskipun 

peneliti sebenarnya sudah memiliki penilaian terhadap fenomena yang diamati. 

Intinya dalah membiarkan fakta tersebut berbicara dengan sendirinya. Sedangkan 
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eiditik adalah memahami berbagai ungkapan atau ekspresi yang diperlihatkan oleh 

subyek. Dalam hal ini, peneliti melakukan empati, mencoba memasuki pemikiran 

subyek melalui imajinasi peneliti sendiri (Hasbianysah, 2008, hal. 170-171) 

Alasan menggunakan pendekatan fenomenologi karena tujuan yang akan 

dibahas mengenai tindakan yang dilakukan individu untuk mengungkapkan 

sebuah makna dari tindakan tersebut dalam dunia kehidupan sosial(Kuswarno, 

2009, hal. 18). Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tindakan bertahan 

hidup yang nantinya juga membahas masalah praktik diskriminasi yang dialami 

perempuan penyandang disabilitasyang nantinya akan menjadi makna dalam 

segala tindakan yang dilakukannya demi memenuhi kebutuhan hidup. 

3.2 Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi sebuah studi atau penelitian 

agar kegiatan penelitian tidak melebar dan melantur ke sana kemari tanpa kontrol 

hingga akhirnya kehilangan fokus. Selain itu, fokus penelitian juga berfungsi 

untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi suatu informasi yang baru atau telah  

diperoleh di lapanagan. Dengan adanya fokus penelitian ini, membuat peneliti 

tahu persis data yang perlu dikumpulkan dan data yang harus disisihkan (Suyanto 

& Sutinah, 2005, hal. 22).  

 Dalam hal ini, ada beberapa fokus penelitian yang menjadi prioritas dalam 

penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Pratik kekerasansimbolik dan fisik yang diterima atau yang dialami oleh 

para perempuan penyandang disabilitas di Desa Karangkates, hal ini 

dilihat dari cara perlakuan baik dari keluarga, masyarakat sekitar, dan 

lingkungan kerja mengenai keterbatasan mereka sebagai perempuan 
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danpenyandang disabilitas. Selain itu juga dari keterbatasan dan akses 

pendidikan rendah yang mereka miliki membuat mereka menjadi semakin 

terpinggirkan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan diskriminasi 

yang diberikan oleh masyarakat sebagai orang yang lemah dan tidak 

sanggup untuk bekerja.  

2. Strategi dari perempuan penyandang disabilitas untuk melawan kekerasan  

yang telah dialaminya selama masa hidupnya.Strategi ini mencakup dari 

cara-cara perempuan penyandang disabilitas mengenai cara mereka 

bertahan hidup baik dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga cara 

dari mereka mencoba untuk membuktikan identitas mereka bahwa mereka 

bisa melakukan hal yang dapat orang “normal” lakukan dan bukan 

perempuan yang lemah. 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan wadah dimana kegiatan penelitian tersebut 

sedang berlangsung, yaitu pendeskripsian dimana tempat atau lokasi penelitian 

tersbut dilaksanakan (Usman & Purnomo, 2008, hal. 41). 

 Lokasi penelitian terletak di Desa Karangkates, Kabupaten Malang, Jawa 

Timur. Desa Karangkates merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah 

penyandang disabilitas tertinggi di Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten 

Malang.Selain itu juga kondisi perempuan penyandang disabilitas di Desa 

karangkates belum sadar akan kepentingan dari reproduksi dan pemenuhan 

kebutuhan gizi bagi bayi dan juga kondisi pendidikan yang rendah bahkan ada 

yang tidak sama sekali menampuh pendidikan membuat mereka menjadi semakin 
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terpinggirkan. Berikut adalah data dari jumlah penyandang disabilitas yang ada di 

Kecamatan Sumberpucung: 

Tabel 4. Jumlah Penyandang Disabilitas Kecamatan Sumberpucung 

Desa Jumlah Penyandang 
Disabilitas Presentase (%) 

Desa Karangkates 113 36.10 
Desa Sumberpucung 69 22.04 

Desa Jatiguwi 31 9.90 
Desa Sambirejo 24 7.67 
Desa Sengreng 29 9.27 
Desa Ternyang 34 10.86 
Desa Ngebruk 12 4.15 

TOTAL 313 100 
Sumber: Data ODK Kecamatan Sumberpucung, 2015 

3.4 Teknik Penentuan Informan 

 Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel tidak lazim digunakan karena 

setiap subjek adalah informan yang akan dilihat dalam suatu kejadian tertentu 

(Salim, 2006:12). Pengambilan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif 

memiliki karakteristik sebagai berikut, yakni 1) tidak memperhatikan pada aspek 

jumlah sebagaimana penelitian kuantitatif, tetapi lebih menekankan kepada 

kualitas dari informan yang spesifik terhadap masalah yang dikaji; 2) 

tidakditentukan secara kaku sejak awal, tetapi bisa berubah di tengah jalan 

mengikuti kebutuhan yang ada; 3) tidak diarahkan pada keterwakilan, tetapi pada 

kecocokan terhadap konteks permasalahan (Salim, 2006, hal. 12). 

 Penentuan informan dalam penelitian ini adalah penentuan informan 

secara bertujuan (purposive). Yaitu penentuan informasi yang ditentukan selaras 

dengan tujuan studi dengan cara yang disengaja berdasarkan ciri-ciri atau kriteria 

tertentu yang telah dilakukan (Salim, 2006, hal. 12-13). 

 Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 
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1. Perempuan penyandang disabilitas 

2. Perempuan penyandang penyandang disabilitas dengan usia 

produktif 

3. Perempuan penyandang penyandang disabilitas yang bisa diajak 

untuk berkomunikasi secara verbal dan tidak memiliki gangguan 

kejiwaan yang berat 

Informan diklasifikasikan dalam tiga tipe informan (Sugiyono, 2008, hal. 

171-172), antara lain: 

1. Informan kunci, yakni sebagai orang yang ‘membukakan pintu’ untuk 

diarahkan kepada informan utama. Informan utama, yakni informan yang 

mana ia mengetahui dan dapat menjelaskan secara rinci terhadap 

fenomena yang diteliti serta terlibat secara penuh dalam fenomena tersebut. 

Informan utama juga berfungsi untuk menemukan akses terhadap sumber-

sumber bukti penelitian lainnya. 

2. Informan utama, yakni informan yang mana ia mengetahui dan dapat 

menjelaskan secara rinci terhadap fenomena yang diteliti serta terlibat 

secara penuh dalam fenomena tersebut. Informan utama juga berfungsi 

untuk menemukan akses terhadap sumber-sumber bukti penelitian lainnya. 

3. Informan pendukung, yakni informan yang mengetahui dan terlibat 

langsung, namun tidak secara penuh dalam fenomena yang diteliti yang 

mana dijadikan sebagai sumber untuk mengklarifikasi sumber-sumber 

lainnya. 

Penentuan informan dalam penelitian ini hanya menggunakan informan 

kunci saja, karena peneliti memiliki data mengenai ODK Desa Karangkates, 
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Kabupaten Malang, sehingga bisa mengarahkan peneliti dengan kriteria informan 

yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam hal penentuan informan peneliti 

memilih untuk menggunakan inisial untuk identitas informan karena penelitian ini 

memuat tentang masalah penyandang disabilitas. Penggunaan inisial ini 

digunakan untuk agar bisa meminimalisir pencemaran nama baik dan menghindari 

resiko yang mungkin terjadi dari jawaban-jawaban yang dijabarkan oleh informan.  

Tabel 5. Daftar Informan 
No Nama (Inisial) Usia RT Keterangan 

1 LF 
34 Tahun 
(Sudah 

Menikah) 
39 Keterbelakangan Mental 

(Bawaan) 

2 MS 
42 Tahun 
(Belum 

Menikah) 
36 Tunanetra (Bawaan) 

3 FP 
21 Tahun 
(Belum 

Menikah) 
33 Fisik  (Kecelakaan) 

4 SP 

33 Tahun 
(Sudah 

Menikah 
tapi 

Bercerai)  

32 Tunawicara & Tunarungu 
(Bawaan) 

5 LR 
42 Tahun 
(Belum 

Menikah) 
36 Keterbelakangan Mental 

(Bawaan) 

6 EW 
25 Tahun 
(Belum 

Menikah) 
39 Fisik (Bawaan) 

Sumber: Data Olahan Pribadi, 2016 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan 

sekunder. Data Primer yaitu data yang diambil langsung dari informan sedangkan 

data sekunder berasal dari buku-buku, majalah, koran, dan data dari sumber 

lainnya (Bungin, 2003, hal. 54). 
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 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, yang dijelaskan sebagi berikut: 

1. Observasi, merupakan pengumpulan data  dengan peneliti terjun 

langsung melakukan pengamatan di lapangan (Bungin, 2003, hal. 54). 

Observasi dilakukan dengan observasi langsung dimana peneliti terlibat 

langsung di lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan kegiatan 

yang dilakukan para perempuan penyandang disabilitas di Desa 

Karangkates. 

2. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu antara lain 

mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntunan, kepedulian, dan kebulatan, merekonstruksi 

kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang diharapkan yang dialami di 

masa lalu, memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebgai yang 

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, 

mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, 

baik manusia maupun bukan manusia dan memverifikasi, mengubah, 

serta memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 

pengecekan anggota (Moleong, 2007, hal. 224) 

Jenis wawancara yang dilakukan adalah sifatnya mendalam atau depth 

interview dengan menggunakan guide interview terhadap informan 

yang sudah dipilih sebelumnya. Sehingga didapatkan informasi atas 

fakta-fakta suatu peristiwa dan opininya terkait peristiwa yang terjadi 

yang berkaitan dengan tujuan dalam penelitian ini. Guna 

mempertahankan keorisinilitas informasi, peneliti akan menggunakan 
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tape recorder dalam penggalian data informasi dan informan (Moleong, 

2007, hal. 225). Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada para 

perempuan penyandang disabilitas di Desa Karangkates, Kabupaten 

Malang mengenai praktik diskriminasi yang dialaminya selama ini dan 

cara bertahan hidup untuk melanjutkan hidupnya. 

3. Teknik dokumentasi, merupakan pengumpulan data seperti foto-foto, 

surat memorandum, agenda-agenda, laporan-laporan kemajuan, 

pengumuman resmi. Peneliti melakukan dokumentasi berupa foto pada 

saat turun lapang sebagai bukti, dan juga alat perekam yang digunakan 

untuk merekam pada saat wawancara dengan para perempuan 

penyandang disabilitas dan juga pihak-pihak yang terlibat secara 

langsung dalam penelitian ini. Selain itu peneliti juga mengumpulkan 

dokumentasi berupa data-data berupa dokumen yang nantinya akan 

menjadi informasi tambahan peneliti dalam menganalisa data. 

3.6 Teknik Analisa Data 

 Menurut Moustakasada prosedur penting dalam melakukan penelitian 

melalui pendekatan fenomenologi dalam beberapa tahap seperti berikut 

(Hasbianysah, 2008, hal. 171-172):  

1. Menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti: dalam hal ini, peneliti 

harus memahami makna filosofis dibalik pendekatan yang akan 

digunakan, terutama memahami konsep tentang bagaimana seseorang 

mengalami sebuah fenomena. Melalui para informan, peneliti dapat 

menetapkan fenomena yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan pendekatan fenomonelogi untuk mencari makna terhadap 
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diskriminasi yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas Desa 

Karangkates dan strategi yang digunakan mereka untuk melawan 

diskriminasi yang telah dialaminya. Peneliti memilih fenomenologi 

dengan menggunakan teori Bourdieu karena konsep dari Bourdieu yang 

saling berkaitan dengan fenomena yang telah dialami oleh perempuan 

penyandang disabilitas terutama dari sisi kekerasan simbolik yang 

dialaminya. 

2. Membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan yang disusun harus mengarah 

pada pengungkapan makna pengalaman bagi para informan. Yang 

terpenting lagi, menanyakan kepada informan agar dijelaskan 

pengalaman penting yang dialami informan setiap harinya. Di dalam 

penelitian ini, peneliti membuat daftar pertanyaan utnuk menggali 

informasi tentang makna terhadap diskriminasi yang dialami oleh 

perempuan penyandang disabilitas Desa Karangkates dan strategi yang 

digunakan perempuan penyadang diabilitas untuk melawan diskriminasi 

yang telah dialaminya.. Dan pertanyaan tersebut disesuaikan dengan 

masalah dan fokus penelitian. 

3. Pengumpulan data. Data dikumpulkan oleh peneliti dari informan yang 

mengalami fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan dari wawancara 

yang mendalam terhadap para informan. Selain itu, digunakan juga 

teknik pengumpulan data melalui observasi dan penelusuran dokumen. 

Wawancara yang dilakukan bersifat tertutup dengan tujuan untuk 

menggali informasi secara mendalam.  



45 

 

Obsevasi awal dilakukan pada bulan Maret dengan mengunjungi Desa 

Karangkates dan melihat data ODK Kecamatan Sumberpucung. Tujuan 

dari observasi adalah mencoba menggali data dari masyarakat sekitar 

mengenai keadaan para penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan 

Sumberpucung. Setelah itu peneliti mendapatkan fakta bahwa Desa 

Karangkates memiliki penyandang disabilitas terbanyak dari 

Kecamatan Sumberpucung yaitu sebanyak 113 jiwa. Dari jumlah 

tersebut maka peneliti menggali lebih dalam lagi mengenai keadaan 

penayandang disabilitas dan didapatlah bahwa keadaan perempuan 

penyandang disabilitas Desa Karangkates merupakan orang-orang yang 

paling rentan dalam mengalami diskriminasi baik dari lingkungan 

keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pekerjaan. 

4. Tahap analisis data dalam pendekatan fenomenologi yaitu:  

a. Tahap awal. Seluruh fenomena yang dialami oleh informan 

dijabarkan dalam bentuk deskripsi. Kemudina, tahap penulisan yaitu 

peneliti menuliskan dalam bentuk bahasa penulisan hasil dari 

wawancara yang sudah direkam atau ditulis. Transkrip dari hasil 

wawancara di lapangan kemudian ditulis secara keseluruhan yang 

didapatkan melalui alat bantu perekam yang sudah disediakan oleh 

peneliti saat penelitian berlangsung di lapangan. 

b. Tahap horizonalization: hasil dari transkrip wawancara, selanjutnya 

peneliti mengumpulkan pernyataan-pernyataan yang relevan dengan 

topik. Tahap ini juga dianjurkan bagi peneliti untuk menunda suatu 

penilaian (bracketting/epoche). Maksudnya adalah peneliti tidak 
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boleh mencampuri unsur subyektivitasnya dalam poin-poin yang 

sudah dirancang dari hasil wawancara tadi. Dalam penelitian ini, 

hasil transkrip oleh peneliti sudah dikategorisasikan berdasarkan 

fokus penelitian. 

c. Tahap clauster of meaning Dalam tahap ini peneliti harus 

mengelompokkan pernyataan-pernyataan dari informan ke dalam 

tema atau unit makna, serta membuang pernyataan yang berulang 

dan tidak sesuai. Dalam tahap ini dilakukan pertama, textual 

description (deskripsi tekstual): peneliti mendeskripsikan apa yang 

dialami oeh subyek atau informan; kedua, structural description 

(deskripsi struktural). Selain menuliskan fenomena yang dialami 

oleh subyek penelitian, peneliti juga berusaha mencara makna dari 

refleksi si peneliti dari opini, penilaian, perasaan, atau bahkan 

harapan subyek penelitian tentang fenomena yang dialaminya. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mencantumkannya dalam bab 

pembahasan , serta mencantumkan fenomena yang dialami oelh para 

perempuan penyandang disabilitas, dimulai dari kegiatan yang 

dijalani, diskriminasi yang dialami dan strategi para perempuan 

penyandang disabilitas dalam menghadapi diskriminasi yang 

dialaminya untuk dapat bertahan hidup. 

5. Tahap deskripsi esensi. Pada tahap ini peneliti sudah mendeskripsikan 

secara menyeluruh tentang makna dan esensi pengalaman para subyek. 

Dalam tahap ini peneliti membuat tabel yang bertujuan memudahkan 

pembaca dalam menemukan makna diskriminasi dan juga strategi 
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bertahan hidup perempuan penyandang disabilitas Desa Karangkates. 

Pada tahap ini peneliti juga sudah memilih secara keseluruhan tentang 

pernyataan yang dikemukakan oleh para informan yang berkaitan 

dengan diskriminasi dan juga strategi bertahan hidup perempuan 

penyandang disabilitas Desa Karangkates. 

6. Pada tahap terakhir peneliti akan menuliskan hasil dan melaporkannya. 

Untuk tahap ini, peneliti wajib untuk memberikan suatu pemahaman 

kepada pembacanya terutama mengenai bagaimana seseorang 

mengalami fenomena. Laporan ini sekaligus memperlihatkan adanya 

suatu pemaknaan dari pengalaman, dimana pengalaman tersebut 

memiliki struktur yang penting.  

3.7 Keabsahan data 

Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan 

hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti. Teknik keabsahan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu(Moleong, 

2007, hal. 330). 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangluasi sumber. 

Triangulasi sumber dipilih karena penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomenologi yang menggali informasi mendalam pada setiap individu untuk 

memperoleh data yang valid. Sehingga teknik triangulasi data melalui sumber 

diharapkan menjadi teknik keabsahan data yang tepat dalam penelitian ini.  
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM 

4.1 Gambaran Umum Penduduk Desa Karangkates 

4.1.1 Penduduk Penyandang disabilitas Desa Karangkates 

Tabel 6. Jumlah Penduduk Disabilitas Desa Karangkates Berdasarkan Jenis 
Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Prosentase (%) 
Laki-Laki 79 69.9 
Perempuan 34 30.1 

Total 113 100 
Sumber: Data Olahan Pribadi, 2016  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas 

terbanyak di Desa Karangkates adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 79 

orang (69.9%). Meskipun dengan jumlah yang paling banyak namun nasib yang 

dialami oleh perempuan penyandang disabilitas paling parah daripada laki-laki 

penyandang disabilitas. Di Desa Karangkates, sangat jarang sekali ada perempuan 

yang bekerja di sektor formal, dan juga banyak yang hanya berdiam di rumah saja. 

Hal ini disebabkan karena kondisi para penyandang disabilitas di Desa 

Karangkates terutama perempuan mengalami disabilitas lebih dari satu jenis dan 

banyak keluarga yang malu untuk membiarkan perempuan untuk bersekolah 

ataupun bekerja. Dengan begitu peran perempuan di Desa Karangkates saat ini 

lebih banyak yang berdiam di rumah karena mengalami kelumpuhan seluruh 

anggota tubuh atau juga karena takut untuk keluar dari rumahnya. Perempuan 

disabilitas banyak tidak diperlakukan secara adil diantara mereka banyak yang 

dipasung, dikurung, disiksa, bahkan sampai dibiarkan begitu saja sampai 

mengalami kelumpuhan. Beberapa dari mereka juga sudah ada yang menjadi tua 

renta tanpa memiliki pendidikan apapun. Selain itu juga rata-rata perempuan 

penyandang disabilitas jarang mempunyai pasangan hidup karena malu akan 
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keadaan dan adanya perasaan takut akan memiliki keturunan yang juga memiliki 

disabilitas. 

Tabel 7. Jumlah Penduduk Disabilitas Desa Karangkates Berdasarkan Usia 
Usia (tahun) Jumlah (orang) Prosentase (%) 

< 15 16 14.6 
15-30 30 26.55 
31-45 29 25.66 
46-60 24 21.24 
61-75 13 11.50 
>75 1 0.88 

Total 113 100 
Sumber: Data Olahan Pribadi, 2016 

 Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah terbanyak terdapat pada usia 

rentang 15-30 tahun sebanyak 30 jiwa (26.55%) dan juga tidak jauh berebda 

dengan rentang usia 31-45 tahun yang sebanyak 29 orang (25.66%) dari 

keseluruhan penyandang disabilitas yang ada di Desa Karangkates. Artinya pada 

Desa Karangkates banyak potensi adanya sumber daya manusia yang berusia 

berproduktif dan mencari pekerjaan demi menghidupi kebutuhan sehari-harinya. 

Namun sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan tingkat pendidikan yang bisa 

meningkatkan skill mereka, banyak para anggota disabilitas yang akhirnya bekerja 

dengan kerja apa adanya dengan upah seadanya atau rendah yang hanya bisa 

sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan supaya tidak dianggap 

menjadi pengangguran. 

Tabel 8. Jumlah Penduduk Disabilitas Desa Karangkates Berdasarkan 
Keterangan Disabilitas 

 Jumlah Prosentase (%) 
Bawaan 100 88.50 

Kecelakaan 12 10.62 
Sakit 1 0.88 
Total 113 100 

Sumber : Data Olahan Pribadi, 2016 
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 Tabel di atas menggambarkan bahwa disabilitas yang ada di Desa 

Karangkates lebih banyak disebabkan oleh bawaan dari lahir yang terdapat 

sebanyak 100 orang (88,50%). Dari sini menunjukkan bahwa dalam hal ini 

kurangnya penanganan dan kesadaran dari pihak keluarga maupun pemerintah 

dalam memberikan dan memahami prosedur dalam menjaga dan merawat masa 

kehamilan maupun setelah masa kelahiran. Pemberian sosialisasi mengenai 

reproduksi tidak pernah dilaksanakan sebelumnya, dan banyak keluarga yang 

memiliki keturunan disabilitas kurang pemahaman apa manfaat ASI bagi 

perkembangan anak balita, sehingga pada umur-umur rentan dan membutuhkan 

asupan ASI para balita tidak mendapatkan asupan yang cukup dan membuat 

perkembangannya menjadi terhambat dan tidak bisa berkembang seperti anak 

normal yang lainnya.  

Tabel 9. Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Disabilitas Desa 
Karangkates 

Jenis Disabilitas Jumlah (orang) Presentasi (%) 
Fisik 43 38.05 

Keterbelakangan Mental 44 38.94 
Fisik/Mental/Tunarungu/Tunawicara 2 1.77 

Tunawicara 8 7.08 
Tunarungu/Tunawicara 8 7.08 

Tunanetra 5 4.42 
Mental, Tunawicara 2 1.77 

Mental/Fisik 1 0.88 
Total 113 100 

Sumber: Data Olahan Pribadi, 2016 

 Pada keterangan tabel di atas dapat diketahui bahwa disabilitas terbanyak 

yang dialami adalah disabilitas berjenis keterbelakangan mental yaitu sebanyak 44 

orang (38.94%) dari 113 orang yang berada di Desa Karangakates. Artinya 

disabilitas yang dialami tidak banyak berakibat pada hal yang berhubungan 

dengan fisik yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan juga pada keterangan 
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tabel sebelumnya bahwa disabilitas yang didapatkan termasuk dalam bawaan dari 

keluarga sebelumnya, yang mengartikan bahwa penanganan terhadap penyandang 

disabilitas belum ada kesadaran dari pihak keluarga atau dari keinginan individu 

sendiri untuk menjalani terapi atau pengobatan. 

4.1.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Karangkates 

Tabel 10 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Karangkates 
Tingkat pendidikan 

Penduduk 
Jumlah 
(orang) 

Presentasi (%) 

Tamat SD 3213 29.99 
Tamat SMP 3213 29.99 
Tamat SMA 3508 32.74 
Tamat D-1 64 0.60 
Tamat D-3 215 2.01 
Tamat S-1 476 4.44 

Tamat SLB A 8 0.07 
Tamat SLB B 13 0.12 
Tamat SLB C 5 0.05 

Total 10715 100 
Sumber: Data Olahan Pribadi, 2016 

 Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa 

Karangkates paling banyak adalah hanya sampai tingkat SMA saja sebesar 3508 

orang (32.74%). Hal ini diakarenakan banyak penduduk yang memilih untuk 

bekerja saja daripada untuk meneruskan ke jenjang yang selanjutnya, apalagi 

dengan keterbatasan biaya sangatlah susah untuk melanjutkan pendidikan lagi. 

Dan selain itu juga lulusan Sekolah Luar Biasa A, B ataupun C masih sedikit 

karena meskipun di Desa Karangkates memiliki 2 sekolah SLB namun masih 

banyak penduduk yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas enggan 

menyekolahkan anaknya. Hal ini dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak bisa 

memenuhi kebutuhan pendidikannya selain itu juga kesadaran pendidikan bagi 

perempuan penyandang disabilitas di Desa Karangkates sendiri menganggap 

bahwa pendidikan itu bukan hal yang penting. Dan juga banyak yang beranggapan 
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bahwa jika tidak bisa melihat atau berbicara artinya juga percuma untuk sekolah. 

Seperti yang dinyatakan oleh informan LR:  

“Tau mbak aku sampe sd tok, aku mbiyen sekolah kene iki lho ndek 
ngarepan iki, terus aku ga ngelanjutno [...] aku males mbak, aku 
emoh wes sekolah maneh, terus kan yo sekolah iki larang”  
Pandangan mengenai pendidikan yang LR ungkapkan di atas adalah 

kurangnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan 

penyandang disabilitas dan akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan 

pendidikannya karena mahalnya biaya dan lebih memilih melakukan pekerjaan 

yang dianggapnya bisa menghasilkan uang untuk memnuhi kebutuhan sehari-

harinya. 

4.2 Gambaran Umun Informan 

1. LF, 34 Tahun, SMA Kelas 1 (Mental) 

 LF merupakan salah satu warga Desa Karangkates yang termasuk dalam 

ODK di Desa Karangkates dimana LF memiliki keterbelakangan mental dan 

merupakan warga RT 39, meskipun masih menggunakan KTP sementara karena 

statusnya sampai sekarang yang belum dicerai secara resmi oleh suami 

pertamanya dan masih dalam KK Desa Sumberpucung. Keterbelakangan mental 

yang dialaminya adalah LF mempunyai stres yang berlebih dan dalam sehari 

harus setidaknya minum obat sehari sekali agar stres yang dideritanya tidak 

kambuh. LF mempunyai penyakit ini semenjak awal SMP dimana merupakan 

keturunan penyakit dari Ayahnya meskipun tidak terlalu parah seperti LF. LF 

merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Sampai sekarang LF masih 

mengalami stres jika LF tidak minum obat setiap hari. LF mengalami stres 

kembali pada tahun 2006, yang dilakukan LF ketika stresnya kambuh adalah LF 

berjalan-jalan keluar rumah dan memasuki rumah-rumah orang, selain itu LF juga 
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berjalan sampai pasar dan mengambil barang-barang dagangan yang ada di pasar. 

LF mengaku tidak sadar dengan perbuatannya saat itu, dan menurutnya LF 

sengaja mengambil barang-barang itu untuk anak kedua yang sedang di 

kandungnya. LF pernah dibawa oleh Pakdenya ke RSJ di Lawang untuk diberikan 

pengobatan dan direhabilitasi, yang pertama direhabilitasi selama 3 bulan dan 

kedua kalinya di rehabilitasi selama 1,5 bulan. 

LF telah menikah sebanyak dua kali. Pernikahan pertama adalah pada 

tahun 1998 dengan laki-laki yang berasal dari Desa Sumberpucung yang umurnya 

sepadan dengan LF. Dari pernikahan pertama ini LF dikaruniai 2 orang anak yang 

semuanya berjenis kelamin perempuan, anak pertama lahir pada tahun 2000 dan 

anak kedua lahir pada tahun 2007. LF ditinggalkan oleh suaminya untuk bekerja 

di Jakarta, namun setelah bertahun-tahun suaminya tidak juga kembali dan 

ternyata telah menikah kembali dengan perempuan lain, dan LF hanya dicerai 

secara agama saja dan tidak ada keputusan cerai secara resmi dari Pengadilan 

Agama. Namun pada 2011 LF telah menikah kembali dengan laki-laki dari Desa 

Karangkates dan memiliki perbedaan umur 25 tahun dengan suaminya saat ini. 

Suaminya saat ini bekerja sebagai pembantu dokter gigi keliling dan petani di 

sawah. Tapi sayangnya kedua anak LF dari pernikahan pertamanya tidak bisa 

tinggal dengan LF karena mertua dari suami pertamanya tidak ingin cucunya 

mengalami kesusahan dalam biaya terutama juga pendidikannya, LF juga 

mengakui bahwa tidak bisa memenuhi biaya kedua anaknya. Sehingga saat ini LF 

hanya tinggal berdua dengan suaminya saja di Desa Karangkates. 

LF hanya menempuh pendidikan sampai SMA kelas 1 saja, karena pada 

saat itu LF tidak diperbolehkan sekolah lagi oleh ibunya dan ibunya ingin LF 
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untuk bekerja di Hongkong, namun pada saat itu LF menolak karena tidak ingin 

pergi. Akhirnya LF memilih untuk bekerja di sekitar rumahnya saja seperti di 

warung atau di toko-toko pasar. LF berpindah-pindah kerja karena LF adalah 

orang yang cepat bosan. Pada tahun 2015 LF memutuskan untuk bekerja di Kota 

Malang untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan saat itu ia tidak 

mengaku bahwa LF memiliki keterbelakangan mental. Namun sayangnya setelah 

7 bulan LF dipecat dari pekerjaannya karena ketahuan memiliki keterbelakangan 

mental dari obat-obat yang sering diminumnya. Dan semenjak diberhentikan dari 

pekerjaannya LF tidak pernah bekerja lagi dan suaminya juga sudah melarang 

untuk bekerja, LF saat ini hanyalah Ibu rumah tangga biasa. 

 Dalam pemenuhan ekonomi, LF hanya mengandalkan dari pendapatan 

suaminya. LF dan suaminya tidak mempunyai tabungan karena uang perbulannya 

hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya saja. LF mendapatkan bantuan 

dana dari program PKH (Program Keluarga Harapan) yang didapatkan setiap 4 

atau 6 bulan sekali dan juga mendapatkan obat gratis dari BPJS untuk mengobati 

penyakitnya. 

2. MS, 42 Tahun, Tidak Pernah Sekolah (Tunanetra) 

 MS merupakan salah satu penderita tunanetra di Desa Karangkates RT 36. 

MS mengalami kebutaan mulai dari umur tiga tahun setelah demam tinggi yang 

dialaminya. Beliau merupakan anak kedua dari lima bersaudara, salah satu 

adiknya yang laki-laki juga mengalami lumpuh kaki. Saat ini MS merupakan satu-

satunya anak yang tinggal dengan orang tuanya di Desa Karangkates sedangkan 

saudara yang lainnya mengikuti suaminya dan bekerja di luar kota. MS sendiri 

masih belum mempunyai pendamping hidup. Dalam keluarga MS, Ayah MS 
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adalah orang yang paling kasar dan tidak adil dalam memperlakukan MS. MS 

mengalami penganiayaan dari Ayahnya, namun setelah beranjak tua Ayah MS 

mengalami penyakti struk dan saat ini hanya bisa berbaring di kasur.  

Semenjak MS mengalami kebutaan tidak banyak hal yang dilakukan MS 

kecuali hanya berdiam di rumah. MS dilarang bersekolah oleh bapaknya sehingga 

MS tidak pernah menempuh pendidikan formal sama sekali, padahal MS sangat 

ingin sekali untuk bersekolah. MS pada saat ini pun masih sangat ingin bersekolah 

namun dengan umur yang saat ini sudah 42 tahun bagi MS adalah orang yang 

telrlalu tua untuk memperoleh pendidikan formal lagi dan merasa malu. 

Keinginan untuk mengikuti pemberdayaan di Panti Tunanetra di daerah Janti juga 

tidak terlaksana lagi-lagi karena dilarang oleh Ayah MS. Pada tahun 2008 Bulek 

dari MS membantu MS untuk bekerja di Pondok Barokatul Quran yang tidak 

begitu jauh dari rumahnya. Di Pondok, MS bekerja sebagai pendamping dari Bu 

Nyai di Pondok Barokatul Quran dimana MS hanya bekerja setiap Kamis atau 

setiap ada panggilan untuk membantu di sekitar Pondok atau untuk memijit Bu 

Nyai dan selalu diberi bayaran setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dengan 

adanya kesempatan bekerja di Pondok MS juga memperdalam ilmu agamanya dan 

belajar membaca maupun menghafal Al-Quran. Uniknya MS belajar Al Quran 

dengan cara mendengar dari kaset (karena MS tidak bisa membaca huruf braile 

dan Al Quran dengan huruf braile juga tidak tersedia) lalu setelah selesai 

menghafal, MS menyetorkannya kepada teman-temannya atau Bu Nyai untuk 

memperbaiki tajwidnya. Dari kesempatan yang ada di Pondok MS berharap 

bahwa nantinya MS akan bisa menjadi seorang pendakwah seperti teman-teman 

MS lainnya. 
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Bu Nyai dari Pondok tempat MS bekerja banyak membantu MS dalam hal 

memenuhi kebutuhan perekonomian. MS selalu diberi sembako setiap minggunya 

untuk kebutuhan MS dan keluarganya, selain itu Bu Nyai juga membantu 

perekonomian keluarga MS dengan memberikan modal berupa menjual LPG di 

rumah MS yang dijual oleh Ibu MS. MS juga diberikan telepon genggam agar 

mudah berkomunikasi dengan Bu Nyai ketika ada kepentingan dan untuk 

menghubungi sanak saudaranya. MS bisa mempergunakan telepon genggam 

dengan menghafal tombol yang ada di telepon genggamnya dan hanya bisa 

melakukan panggilan saja ke orang-orang tertentu. 

Pendapatan yang diperoleh oleh MS hanya mampu untuk memenuhi 

kebutuhannya MS sendiri selama sehari-hari karena orang tua dari MS telah 

mendapat biaya dari saudara kandung MS. MS mengakui bahwa tidak pernah 

meminta biaya apapun dari saudaranya ketika ada kesulitan keuangan. MS sebagai 

tunanetra tidak mendapatkan dana apapun dari pemerintah karena MS dan 

keluarganya kurang paham dengan administrasi pengajuan untuk dana orang tidak 

mampu. 

3. FR, 21 Tahun, SMP (Fisik karena kecelakaan) 

 FP adalah salah satu orang yang mengalami disabilitas setelah mengalami 

kecelakaan pada tahun 2010. Kecelakaan yang melibatkan FP di akibatkan karena 

FP dan pacarnya pada saat itu mencoba menghindari orang yang sedang berjalan 

di pinggir jalan dan ternyata malah tertabrak oleh truk yang berada di arah 

berlawanan. FP masih selamat dari kecelakaan namun pacarnya tewas di tempat 

dan juga orang yang dicoba untuk dihindari mengalami trauma dan saat ini 

mengalami gangguan kejiwaaan. FP mengalami koma selama satu bulan di 
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Rumah Sakit dan FP harus menerima kenyataan bahwa dahinya menjadi pecah 

akibat terbentur sangat keras dengan aspal jalan. Kecelakaan yang dialaminya 

mengakibatkan dahinya harus dioperasi plastik. Setelah operasi, hidup FP menjadi 

normal namun hal ini ternyata membawa pengaruh bagi kehidupan FP, fungsi dari 

saraf terutama otaknya sudah tidak bisa berfungsi secara penuh. Jika mengalami 

hal yang berat maka FP akan mengalami pusing dan tidak bisa berfikir seperti 

sedia kala sesaat sebelum mengalami kecelakaan.  

FP saat ini masih tinggal dengan keluarganya dan ikut membantu usaha 

keluarganya yaitu menjaga toko yang berada di pinggir jalan. FP merupakan anak 

kedua dari dua bersaudara. Saat inibiaya hidupnya masih ditanggung oleh 

keluarganya. Pada tahun 2010 setelah mengalami kecelakaan FP tidak bisa 

melanjutkan sekolah selama setahun untuk memulihkan keadaan, padahal saat itu 

harusnya FP adalah siswi kelas 3 SMP. Setelah satu tahun kemudian, FP 

melanjutkan sekolahnya kembali untuk mendapatkan ijazah kelulusan SMP dan 

masih bersekolah di sekolah yang sama sebelumnya. Pada saat di sekolah FP juga 

selalu dipercaya untuk menjadi mayoret mewakili sekolahnya dan juga mengikuti 

kegiatan OSIS di sekolahnya, dan FP juga selalu dipercaya menjadi mayoret 

ketika ada karnaval di Desa Karangkates. Setelah lulus dari SMP ternyata FP 

dilarang untuk melanjutkan ke jenjang SMA.  Pihak keluarganya terutama Ibunya 

tidak mengijinkan FP untuk bersekolah kembali karena khawatir kondisi FP yang 

tidak bisa belajar lagi, sehingga FP hanya bisa bersekolah sampai SMP saja. 

Kegiatan yang dilakukan FP saat ini ikut menjaga toko yang dimiliki 

keluarganya, FP dilarang bekerja di luar oleh Ibunya juga karena khawatir dengan 

keadaan FP, padahal FP juga ingin bekerja di luar dan ingin seperti teman-
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temannya namun FP tidak bisa melawan Ibunya. FP hidupnya bergantung pada 

keluargnya dan masih belum bisa menghasilkan uang dari penghasilannya sendiri, 

tabungan pun ia hanya bisa menabung dari uang jajan yang diberikan oleh Ibunya 

setiap harinya. FP mengaku saat ini bahwa FP sudah memiliki pacar kembali dan 

ada rencana untuk menikah pada tahun depan.  

4. SP, 33, Tidak Pernah Sekolah (Tunawicara) 

 SP merupakan salah satu tunawicara dan tunarungu yang ada di Desa 

Karangkates RT 32.  Tunawicara dan tunarungu yang dialaminya sudah dimiliki 

semenjak ia kecil. SP merupakan anak pertama dari dua bersaudara, adik SP saat 

ini sudah bekerja di Tulungagung. Awalnya SP semenjak kecil hingga umur 5 

tahun tinggal dengan orang tuanya di daerah Dampit, Kabupaten Malang, namun 

semenjak Ayahnya meninggal SP dititipkan oleh Ibunya ke Pakde dan Budenya 

yang ada di Desa Karangkates karena pada saat itu Ibunya ingin bekerja di luar 

daerah. Namun sampai saat ini Ibu SP tidak pernah kembali dan tidak pernah 

melihat keadaan SP maupun adik dari SP. SP tidak pernah menempuh pendidikan 

karena tidak ada biaya.  

SP memiliki pengalaman pelecehan seksual pada tahun 2008 dimana SP 

diperkosa oleh 4 pemuda dari Desa Karangkates ketika malam hari setelah pulang 

dari kerja. Namun SP tidak berdaya untuk melawan, dari kejadian tersebut SP 

tidak langsung dibawa ke kantor polisi melainkan di bawa ke kantor desa untuk 

dimusyawarahkan secara kekeluargaan untuk mencari pelaku pemerkosaan. 

Orang-orang dari aparat dan tokoh desa mencoba menunjukkan foto-foto yang 

diduga merupakan pelaku pemerkosaan dan SP  diunjuk untuk menunjuk salah 

satu pelaku untuk segera dinikahkan. Setelah itu SP menikah dan masih hidup 
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bersama Pakde dan Budenya karena rumah suaminya masih berdekatan dengan 

rumah SP dan suaminya mau bertanggung jawab dengan perbuatannya setelah 

dipaksa oleh orang tuanya. Namun setelah beberapa bulan SP ditinggal oleh 

suaminya karena menikahi perempuan lain dan saat ini sudah tinggal dengan istri 

barunya. Akibat perkosaan yang dialaminya SP hamil dan telah melahirkan anak 

perempuan  yang saat ini berumur 7 tahun yang bernama JSK. 

JSK  merupakan anak dengan disabilitas diakibatkan perkembangan yang 

tidak sesuai. JSK lahir secara normal di Rumah Sakit namun harus diinkubator 

karena kelahiran prematurnya namun saat baru berumur 3 hari JSK harus dibawa 

pulang karena tidak adanya biaya. Pada saat umur 4 bulan ASI yang diberikan 

oleh SP untuk JSK harus diputus karena diperintahkan oleh Pakdenya sendiri 

tanpa alasan yang jelas Dan JSK sempat juga dimandikan dengan air teh panas 

oleh Pakdenya yang akhirnya merusak sarafnya dan JSK mengalami kelumpuhan 

pada seluruh anggota badan. Sampai saat ini JSK hanya bisa berbaring di kereta 

dorong bayi, JSK juga menjadi tunawicara dan tunarungu. 

Sebelum adanya kasus pelecehan dan mempunyai anak SP bekerja sebagai 

karayawan pabrik rokok, namun setelah SP hamil SP memutuskan untuk berhenti 

bekerja. SP saat ini bekerja sebagai pengupas sayur di tetangganya. Sampai saat 

ini SP masih bisa untuk membiayai kebutuhannya dari pendapatan yang diperoleh 

mengupas sayur. Namun untuk kebutuhan JSK, SP hanya bisa mengandalkan 

nafkah dari mantan suaminya dan juga SP dibantu oleh mertuanya dalam hal 

keuangan dan pemenuhan kebutuhan JSK.  
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5. LR, 42, SD (Mental) 

 LR merupakan orang yang mengalami keterbelakangan mental dalam 

skala ringan di Desa Karangkates RT 36. LR merupakan anak pertama dari lima 

bersaudara dimana dua diantaranya sudah meninggal.  Pada saat ini LR 

merupakan anak dan cucu satu-satunya yang masih tinggal dengan nenek dan 

ibunya, Ayah dari LR sudah meninggal. LR hanyalah lulusan dari SD, LR tidak 

ingin melanjutkan sekolahnya kembali karena LR malas untuk berpikir. LR juga 

masih belum memiliki pasangan.  Pada saat kecil LR mengalami perhambatan 

dalam pertumbuhannya karena kurangnya asupan ASI yang diberikan oleh Ibunya, 

hal ini juga dikarenakan ibunya pada saat itu masih berumur sangat muda yaitu 17 

tahun dan belum terlalu mengerti cara menjadi seorang ibu. Dan pada akhirnya 

saat itu LR diberi susu oleh Neneknya yang kebetulan saat itu masih memiliki 

anak bayi juga. 

Setelah lulus dari SD, LR mulai berjualan di sekitar rumahnya unutk 

menjual jajan atau makanan ringan karena rumahnya berdekatan dengan sekolah. 

Namun saat ini pekerjaannya adalah sebagai orang yang membungkus makanan 

ringan di salah satu pabrik sekitar Desa Karangkates, LR direkrut karena pabrik 

kekurangan tenaga kerja pada saat itu, dan ibunya juga merupakan salah satu 

karyawan di pabrik tersebut. LR termasuk salah satu orang cekatan dalam 

membungkus dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Namun 

sayanganya LR masih diberi upah rendah tanpa alasan yang jelas dan upahnya 

sangat kecil daripada upah sales dan pembungkus makanan lainnya. Selain itu 

untuk menambah penghasilan LR juga kadang membantu juragan dari pabriknya 

untuk membersihkan rumah juragannya, kadang juga ikut membantu mengambil 
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hasil panen dari sawah juragannya meskipun dengan upah yang tidak seberapa.  

Dari hasil upahnya LR langsung menginvestasikan dalam bentuk barang seperti 

emas atau perabotan, LR juga menggunakan upahnya untuk membelikan 

keponakannya mainan atau makanan. 

6. EW, 25 tahun, sedang menempuh S1 (Fisik) 

 EW merupakan salah satu penyandang disabilitas fisik di Desa 

Karangkates RT 39. EW merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dan 

semuanya adalah perempuan. EW mengalami permasalahan fisik pada tubuhnya 

dimulai pada umur lima tahun karena tidak bisa duduk tegap seperti orang lainya 

sehingga kakinya mengalami kelumpuhan. Selain itu ia mengalami perhambatan 

dalam perkembangan saraf motoriknya karena EW merupakan bayi yang lahir  

prematur dan EW hanya menerima ASI hanya sampai umur 3 bulan karena ASI 

dari Ibu EW sudah tidak bisa keluar kembali.  Setelah mengalami terapi dan 

pengobatan EW mulai bisa menggerakkan kakinya dengan bantuan krek.   Saat ini 

EW masih tinggal dengan orang tuanya, kedua adiknya sudah menikah dan 

tinggal di Kota Malang dan di Blitar bersama suaminya.  

 EW pada saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di salah satu 

Universitas Negeri di Malang. EW selama menempuh pendidikan selalu 

bersekolah di sekolah umum, bukan SLB karena pada saat TK SLB EW justru 

harus dipindahkan karena kemampuannya justru menurun ketika disekolahkan di 

SLB. Semenjak TK B EW mulai disekolahkan di sekolah pada umumnya. Pada 

saat SMP EW pernah menunda pendidikannya selama setahun karena tidak ada 

biaya. Setelah setahun EW melanjutkan jenjang SMA sampai selesai. Setelah 

lulus pada tahun 2011, EW mengikuti pemberdayaan di Panti Rehabilitasi di 
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Bangil, disana EW belajar mengenai bordir. Namun tidak sampai setahun karena 

ada permasalahan internal dengan pengajar, maka EW tidak melanjutkan sampai 

tahap magang dan tidak bisa mendapatkan sertifikat untuk kualifikasi bordirnya. 

EW ingin melanjutkan kuliah setelah mendengar ada kesempatan bagi para 

penyandang disabilitas namun karena tidak ada biaya, EW sempat mengurungkan 

niatnya. EW mencoba mencari bantuan pinjaman dan akhirnya berhasil 

mendapatkan bantuan dari orang-orang sekitarnya. EW tidak bisa mendapatkan 

beasiswa karena terhalang oleh kualifikasi umur. Setelah 4 semester EW baru bisa 

mendapatkan beasiswa bidik misi dari Universitas setelah dibantu oleh aparat 

kampus. Sebelum mendapatkan bidik misi, EW melakukan pekerjaan sambilan 

yaitu menjadi penjaga kios koran saat malam hari dan juga beberapa bantuan 

biaya dari beberapa orang yang merasa prihatin dengan keadaan  EW dan untuk 

memenuhi kebutuhan EW. 

EW juga termasuk orang yang aktif dalam organisasi, EW bergabung 

dengan banyak organisasi seperti HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas 

Indonesia), DMI (Disable Motorcycle Indonesia), dan juga OPD (Organisasi 

Penyandang Disabilitas). Tapi belakangan EW sudah jarang untuk mengikuti 

kegiatan organisasi karena keadaan dari kesehatannya yang tidak menentu dan 

harus banyak melakukan terapi. Meskipun EW  saat ini sudah tidak bekerja sambil 

kuliah, EW merupakan salah satu orang yang memperjuangkan hak-hak orang 

penyandang disabilitas yang ada di Desanya mulai dari akses pendidikan, 

ekonomi, kesehatan hinga kasus-kasus kriminal yang pernah dialami oleh orang-

orang penyandang disabilitas di sekitarnya yang dilakukannya bersama salah satu 

polisi dari Desa Sumberpucung yang juga pemerhati penyandang disabilitas. 
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Selain itu di rumahnya sering diadakan acara untuk menghibur, memberi bantuan 

dan pelatihan sosial kepada orang-orang penyandang disabilitas. Sampai sat ini 

EW mampu membiayai kehidupan pendidikannya, kebutuhannya, dan juga 

kebutuhan keluarganya karena EW sering mendapat panggilan menjadi motivator 

di acara-acara seminar penyandang disabilitas dan juga sebagai tokoh yang diliput 

oleh media massa. EW juga sebentar lagi kan menerbitkan sebuah buku mengenai 

cerita dari cara EW menangani kasus-kasus disabilitas yang telah dialaminya dan 

yang dialami oleh orang lain. 
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BAB V 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada Bab V ini akan diuraikan bentuk kekerasan fisik serta kekerasan 

simbolik yang dialami perempuan disabilitas serta strategi melawan diskriminasi 

yang telah dialaminya. Uraian yang akan dilampirkan merupakan hasil dari 

temuan lapang peneliti yang melibatkan perempuan penyandang disabilitas yang 

ada di Desa Karangkates. Perempuan penyandang disabilitas yang menjadi 

informan dalam penelitian ini teridiri dari tunadaksa, tunanetra, tunawicara, dan 

tunarungu. Berikut merupakan hasil temuan lapangan beserta uraiannya: 

5.1 Bentuk Kekerasan Simbolik yang dialami Perempuan Penyandang 
Disabilitas Desa Karangkates 

 
 Masyarakat menganggap apapun yang di luar batas nilai dan norma adalah 

sesuatu yang tidak wajar dan harus dihindari atau ditinggalkan. Begitupun nasib 

bagi para penyandang disabilitas yang dianggap sebagai “penyakit” atau tidak 

normal dan tidak sama keadaannya dengan masyarakat lainnya. Hal inilah yang 

menyebabkan banyak dari penyandang disabilitas mendapatkan diskriminasi dari 

masyarakat. Wacana yang dibuat telah mendarah daging di masyarakat dan 

menjadi norma yang tidak dipertanyakan secara kritis. Inilah yang disebut  

Bourdieu sebagaidoxa.  

Wacana yang telah berkembang di dalam masyarakat dan berlangsung 

dalam waktu yang sangat lama sehingga mengakar dan bahkan menjadi sebuah 

kebudayaan. Hal ini  menjadikan wacana yang sudah dibuat sebelumnya memberi 

kesempatan bagi orang-orang untuk memanfaatkan orang-orang yang mengalami 

dominasi. Wacana yang ada di masyarakat merupakan hasil dari reproduksi atau 

wacana yang sudah dianggap sebagai hal yang wajar di masyarakat dan tidak bisa 
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terbantahkan, yang pada akhirnya menjadi kekerasan simbolik tersembunyi yang 

tidak bisa disadari oleh kelas yang terdominasi.  

Kekerasan simbolik adalah struktur dari produk sejarah yang dalam 

kerjanya tanpa henti dan dilakukan oleh beberapa agen tunggal dan diperkuat oleh 

institusi seperti keluarga, masjid, gereja, sekolah, dan agama) yang pada akhirnya 

memunculkan pihak yang terdominasi dan pihak yang mendominasi (Bourdieu, 

2010: 49-50).  Sehingga, kekerasan simbolik adalah kekerasan lembut dan bersifat 

seperti budaya karena telah tertanam dalam kehidupan seseorang. Pihak yang 

mengalami dominasi sebenarnya merasakan kekerasan ini, namun mereka 

menganggap sebagai sesuatu yang wajar dan harus diterima.Maka dari itu saat ini 

banyak para penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi karena keadaan 

fisik yang tidak sama dengan masyarakat “normal” lainnya. 

 Desa Karangkates adalah salah satu Desa yang mempunyai penyandang 

disabilitas terbanyak di Kecamatan Sumberpucung dan mungkin Kabupaten 

Malang. Namun sayangnya penanganan bagi para penyandang disabilitas yang 

ada di Desa Karangkates membuat nasib para penyandang disabilitas mengalami 

kehidupan yang kurang layak. Kondisi ini diperparah dengan keadaan ekonomi 

yang hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Masih banyak anggota 

penyandang disabilitas yang tidak memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang 

akhirnya membuat mereka hanya bisa berdiam diri di rumah. Begitu juga dengan 

keluarga di Desa Karangkates yang memiliki anggota keluarga penyandang 

disabilitas masih banyak yang merasa malu dan menyembunyikannya di dalam 

rumah. 
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Perempuan penyandang disabilitas berada dalam posisi dimana ia sudah 

didiskriminasi sebagai seorang perempuan dan juga sebagai penyandang 

disabilitas yang semakin membuat dirinya didiskriminasi oleh masyarakat. 

Selama ini seorang perempuan selalu hanya dikaitkan pada ranah domestik dan 

seorang yang lemah dan tidak bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-

laki dan hanya perlu mengurus rumah, mengurus anak dan suami karena posisi 

patriakinya dalam keluarga. Jika ditambah dengan keadaan disabilitasnya maka 

semakin direndahkanlah ia dalam masyarakat karena dianggap sebagai suatu 

penyakit dan tidak berguna dalam masyarakat. Hal inilah yang membuat banyak 

perempuan penyandang disabilitas lemah secara fisik dan ekonomi  dan dianggap 

selalu berkegantungan dengan orang lain karena keadaan yang tidak diterima oleh 

masyarakat. 

Kenyataan yang dialami oleh para perempuan penyandang disabilitas 

disebut oleh Bourdieu sebagai sebuah kekerasan simbolik.Menurut mereka suatu 

hal yang terjadi adalah hal yang wajar dan dan wajib diikuti tanpa dipertanyakan 

kebenarannya lagi. Adanya bentuk kesetaraan gender yang diinginkan oleh 

perempuan dianggap sebagai suatu penyimpangan karena tidak sesuai dengan adat, 

agama, atau bahkan kebiasaan atau tradisi. Dalam tradisi Jawa, perempuan selalu 

identik dengan macak (dandan), manak (melahirkan), masak. Dan wacana yang 

sudah dibangun menjadi kepercayaan dan dianggap sebagai takdir yang harus 

dijalani oleh perempuan, dan bukanlah hal yang lumrah jika mereka keluar dari 

ketentuan yang sudah ditentukan oleh masyarakat sebelumnya. 

Penelitian kali ini lebih melihat dari sisi aspek diskriminasi yang dialami 

oleh perempuan penyandang disabilitas di Desa Karangkates dimana banyak yang 
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mengalami diskriminasi dari segi pengucilan dan juga kekerasan simbolik yang 

berupa kekerasan fisik yang banyak mempengaruhi aspek kehidupan perempuan 

penyandang disabilitas. Keadaan perempuan penyandang disabilitas di 

Karangkates sangat rendah dalam pendidikan maupun ekonomi. Hal ini 

dikarenakan masih banyak dari sebagian besar tidak menganggap bahwa 

pendidikan penting dan juga pekerjaan yang dilakukan rata-rata bersifat informal.  

Selain itu pengetahuan terhadap penanganan bagi anggota keluarga penyandang 

disabilitas sangatlah rendah akhirnya membuat mereka tidak tertangani dengan 

baik dan mempengaruhi perkembangannya hingga mencapai usia dewasa. Dengan 

adanya ketidaktahuan tersebut mengakibatkan adanya perlakuan diskrimininasi 

terhadap penyandang disabilitas.  

Perempuan penyandang disabilitas di Desa Karangkates dalam 

memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai disabilitas masih sangat minim. 

Bahkan beberapa perempuan penyandang disabilitas tidak menyadari bahwa 

dirinya adalah salah satu dari penyandang disabilitas seperti misalnya pada 

disabilitas yang mengalami keterbelakangan mental tapi dirinya merasa bahwa 

dirinya sama dengan orang lain dan tidak perlu penanganan khusus ataupun serius. 

Bourdieu mengungkapkan perempuan selalu memiliki posisi yang sangat 

rendah dalam kehidupan, baik itu disektor domestik maupun di ranah publik. 

Kedudukan perempuan selalu dikonstruksikan sebagai makhluk yang paling 

rendah (misalnya dari alat kelamin yang dianggap paling rendah dan paling buruk). 

Sehingga posisi paling ideal dan posisi di atas selalu ditempati laki-laki (Bourdieu, 

2010: 25).  
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 Kekerasan simbolik yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas 

dimulai dari pemahaman masyarakat mengenai keadaan disabilitas yang 

keadannya dianggap tidak memiliki “kesadaran” secara penuh, seperti pernyataan 

FP sebagai berikut: 

 “Yo aku dirasani iku mbak, aku kan dahine iki operasi terus wong-
wong karo koncoku iki aku dianggep pikirane wes ga jangkep ga 
seratus persen ngono mbak [...]”  
 

 Dari pernyataan tersebut, direspon FP sebagai berikut: 
 

“Yo ga mbak wes babahno ae, aku ga ngerasa gitu kok mbak, yang 
penting aku masih bisa bantu-bantu orang tua di sini” 
 
Perempuan yang mengalami kecelakaan seperti FP mendapatkan stigma 

bahwa kecelakaan dan operasi yang dialaminya telah menjadi suatu perubahan 

yang menjadikan FP sebagai orang yang tidak memiliki pikiran yang sama dengan 

keadaan dari mereka yang normal. Hal ini termasuk dalam kekerasan simbolik 

karena ini terkait dari bagaimana masyarakat memiliki pandangan dan cara 

berfikir mengenai seorang penyandang disabilitas. Dengan adanya kekerasan  

simbolik yang dilakukan oleh orang disekitarnya namun FP tidak menanggapi dan 

hanya dibiarkan begitu saja atau menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. 

 Cara pandang masyarakat dan kurangnya pengetahuan mengenai 

penyandang disabilitas seperti keadaan FP yang telah mengalami kecelakaan dan 

“baru” dalam dunia disabilitas membuatnya mendapatkan stigma bahwa saat ini 

FP adalah orang yang tidak bisa sama dengan keadaan seperti dulu sebelum 

kecelakaan dialaminya. 

 Kekerasan simbolik dalam ranah hukum juga terjadi kepada perempuan 

penyandang disabilitas, yang mana dalam pernyataan SP sebagai berikut: 
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“Mbiyen iku mbak ceritane iku mbak aku diperkosa mbak, pas iku 
diperkosa wong 4, akhire diadakno rapat karo pamong-pamong ga 
digowo nang kantor polisi ,sopo song kate tanggung jawab, yo 
gelem ga gelem akhire rapat mau, sing mbakke iki didudui foto 
wonge mau” 
 
Tidak adilnya hukum terhadap SP direspon sebagai berikut: 
 
“Mboh yo mbak aku iki pas iku langsung digowo nang kantor desa, 
tapi kan akhire aku yo dirabi (dinikahkan) karo lanangane yo wes 
lah wes sing penting onok sing tanggung jawab” 
 
Perempuan yang mengalami kasus pemerkosaan dan keadaan SP yang 

merupakan seorang tunawicara dan tunarungu membuat kasusnya tidak bisa 

diserahkan ke ranah hukum. Masyarakat menganggap bahwa seorang penyandang 

diabilitas seperti SP tidak perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum secara 

layak dan cukup diselesaikan dengan cara kekeluargaan saja. Tunawicara dan 

tunarungu yang dianggap sebagai kecacatan oleh masyarakat membuatnya lemah 

dimata hukum dan kesaksiannya diragukan. Artinya perempuan penyandang 

disabilitas mengalami kekerasan simbolik yang tidak hanya berdasar pada aspek 

kehidupan sehari-harinya saja namun juga sampai pada tatanan hukum yang 

seharusnya merupakan hak semua orang dalam mendapatkan perlindungan hukum. 

Dan SP juga menerima begitu saja keputusan dari masyarakat mengenai kejadian 

yang telah dialaminya. 

Kekerasan simbolik yang dialami perempuan penyandang disabilitas 

terjadi dalam pemilihan prioritas keluarga dimana laki-laki lebih diutamakan 

daripada perempuan, seperti pernyataan MS sebagai berikut: 

“Aku iki nduwe mbak dulur lanang sing cacat pisan koyo aku, tapi 
de’e mek sikile tok sing pincang tapi saiki areke wes mari lulus smk 
terus wes duwe gawe nang pabrik saiki” 

 
Kemudian direspon MS sebagai berikut: 
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“Yo gelem mbak tapi yaopo yo aku ngalah ae wes karo adekku sing 
lanang, kan saaken lek lanang gasekolah karo ga gawe, yoweslah 
aku ga usah sekolah mending” 
 
Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa keluarga yang memiliki 

penyandang disabilitas lebih dari satu anggota keluarga lebih memprioritaskan 

dan memberikan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan dan kesempatan 

bekerja kepada pihak laki-laki daripada perempuan.Bagi kelompok miskin, 

pendidikan tidak menjadi prioritas utama. Namun bagi perempuan miskin, 

pendidikan menjadi lebih tidak diprioritaskan. Jika dalam sebuah keluarga miskin 

tersisa sejumlah dana pendidikan maka besar kemungkinan dana yang terbatas 

tersebut akan digunakan untuk membiayai pendidikan anak laki-laki (Indraswari, 

2012, hal 120) . 

Perempuan menyukai dominasi dan menikmati perlakuan-perlakuan yang 

dialami, lewat wacana yang dianggap sebagai kodrat bagi mereka. Perempuan 

mengalami penyudutan dikarenakan perempuan selalu dikondisikan untuk tunduk 

sehingga mereka kalah bersaing dalam mengakses kapital, termasuk kapital 

pengetahuan.(Bourdieu, 2010, hal. 57). MS sebagai tunanetra tidak bisa 

mendapatkan kesempatan dalam memperoleh pendidikan karena mengalah 

terhadap saudara laki-lakinya dan menganggap bahwa ini adalah kodrat sebagai 

anak perempuan yang mengalami disabilitas. 

Sebagai perempuan penyandang disabilitas nyatanya juga mengalami 

kekerasan simbolik di lingkungan pekerjannya, seperti LR yang mengalami 

eksploitasi dari majikannya, seperti pernyataan LR sebagai berikut: 

Selain itu LR juga menerima tambahan pekerjaan dari juragan tempat ia bekerja: 

“Iyo mbak, iyo aku yo dijak nang omahe juragan pisan dikongkon 
ngepel, tapi mek aku tok sing dikongkon soale sing liyane ga gelem, 
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lek aku yo mbak pokok entok duwek yo tak jupuk ae wes timbang 
nolak rejeki, sedino iku paling 35 sedino, kerjone mulai setengah 
pitu sampa sore, posoan ngono wingi iku  yo sampe sore pisan 
bayarane gawe gantine mangan tok” 
 

LR sebagai orang yang selalu penurut dan menganggap bahwa uang adalah 

hal yang perlu selalu dikejar olehnya membuatnya menjadi orang yang gampang 

di eksploitasi oleh juragannya sendiri dengan memberikan tambahan pekerjaan 

dengan upah yang sedikit. Artinya meskipun perempuan penyandang disabilitas 

mencoba untuk keluar dari ranahnya dan memiliki pekerjaan namun tetap saja 

posisi penempatan pekerjaannya selalu pada tingkat yang rendah dan bahkan bisa 

menjadi orang yang dimanfaatkan untuk pekerjaan tambahan dengan upah yang 

sangat rendah. LR juga hanya menerima begitu saja segala perintah dari 

majikannya karena orientasi LR adalah uang sebagai penopang hidupnya sehari-

hari. 

Seseorang yang mengalami kekerasan simbolik, selalu sadar namun tidak 

merasakan bentuk kekerasan lembut itu. Karena dipaksa, mereka akhirnya 

menerima kekerasan simbolik tersebut (Bourdieu, 2010, hal. 40).Kekerasan 

simbolik dalam keluarga yang dialami perempuan penyandang disabilitas menjadi 

sesuatu yang diterima begitu saja oleh perempuan penyandang disabilitas , mereka 

menganggap bahwa kekurangan yang dimiliki adalah hal yang wajar untuk 

dijadikan alasan mereka mengalami kekerasan simbolik, yang artinya perempuan 

penyandang disabilitas menjadi merasa terpaksa untuk menerima tindakan yang 

telah dilakukan oleh keluarga mereka dan merupakan hal yang tidak bisa dilawan 

atau dianggap hal yang wajar. 
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Di dalam kekerasan simbolik, kelas yang dominan memunculkan suatu 

pandangan yang nantinya diinternalisasi oleh kelas yang terdominasi, sehingga 

mereka menganggap pandangan tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Selama 

sesuatu hal tersebut masih dianggap wajar dan sah maka selama itu pula sistem 

tersebut berjalan, dan pada akhrinya, suatu hal yang sah itu menjadi sebuah 

doxa(Bourdieu, 1977, hal. 164) Artinya kekerasan simbolik ini sudah menjadi 

mengakar dan sudah tidak bisa dirubah lagi,  termasuk kekerasan simbolik yang 

ada di dalam keluarga berdasarkan dari pemahaman masyarakat mengenai 

disabilitas dan kemudian menjadi doxa yang direproduksi terus menerus. 

Meskipun ada perlawanan dari pihak perempuan penyandang disabilitas namun 

tetap saja dominasi dari masyarakat menjadi kelas yang selalu menang dan selalu 

memiliki kekuasaan atas keadaan perempuan penyandang disabilitas yang ada di 

Desa Karangkates. 

 Bentuk kekerasan simbolik tidak bisa lepas dari kekerasan fisik. 

Kekerasan simbolik menimbulkan efek yang nyata (Bourdieu, 2010, hal. 49). 

Kekerasan simbolikterjadi karena tidak ada upaya dari korbannya untuk melawan. 

Lebih jauh lagi, kekerasan simbolik terjadi karena korbannya selealu menerima 

begitu saja apa yang dijadikan “senjata” untuk menundukkan para korbannya 

(Bourdieu, 2010, hal. 53). 

 Penyandang disabilitas tidak bisa dihindarkan dari kekerasan simbolik, 

dan biasanya akan menjadi kekerasan fisik. Banyak orang-orang yang 

memandang rendah dan negatif baik dari segi fisik maupun kemampuan yang 

dimilikinya. Sehingga hal ini membuat penyandang disabilitas menjadi merasa 

disingkirkan dari keluarganya atau masyarakat karena dianggap sebagai aib. 
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Bentuk penyingkiran ini bisa berupa mulai dari pengucilan dan juga dari dijauhi 

oleh orang terdekat dan juga masyarakat. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan 

bentuk diskriminasi yang berupa pengucilan maupun perlakuan yang tidak 

menyenangkan baik dari keluarga maupun masyarakat. 

Perempuan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dalam 

keluarga dalam penelitian ini tidak hanya pada kekerasan simbolik, namun 

perempuan penyandang disabilitas juga sampai tahap kekerasan fisik yang 

dilakukan oleh keluarga. Seperti yang digambarkan oleh salah satu informan yaitu 

LF mengenai kekerasan yang didapatkannya dalam keluarga, pernyataannya 

adalah sebagai berikut: 

 “Aku pernah sek sakit itu, ditampar padahal ga ada apa apa tapi 
dipukuli sama bapak, dijambak sama bapak ngamuk ngamuk [.......] 
Yo beda ta mbak kalau pas sakit, aku ga boleh masuk rumah mbak 
aku diusir kaya bude karo pakde, tapi kalau bapak ibu boleh, kan 
katanya sakit jiwa jadi ga boleh masuk rumah”  
 
Selain itu dia juga mendapatkan kekerasan dari mantan suaminya karena 

memiliki penyakit mental yang dialaminya, pernyataannya adalah sebagai berikut: 

 
“Dulu kan pas anakku sakit yang nomor dua itu aku ditinggal sama 
suamiku dulu ya karena sakit itu, dia bilang mau kerja, kerja di 
jakarta, katanya sak wulan sekali mulih tibake ga pulang, ya 
sampek sekarang di Jakarta” tuturLF  

  

 Dalam pernyataan diatas dapat diartikan bahwa keluarga tidak begitu 

menerima keadaan LF  sebagai anak ataupun saudara ketika mengalami penyakit 

kejiwaannya. Hal ini membuat LF ditinggalkan oleh suaminya sendiri. Artinya 

dalam hal ini perempuan dengan status sebagai penyandang disabilitas adalah 

orang-orang yang rentan selalu ditinggalkan oleh orang sekitarnya dengan alih-

alih menggunakan penyakit atau keterbatasan yang dimiliki oleh mereka.  
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Ada pula pernyataan dari EW yang mendapatkan kekerasan berupa 

pengucilan dari keluarganya berupa diremehkan dan dibedakan dari keluarganya. 

Pernyataannya sebagai berikut:  

 “...tapi serangan secara psikis pastinya, ya aku pas cerita apa kaya 
gitu kan pasti aku kaya diremehkan apa yang aku lakuin itu.”  
 

 FP juga menambahkan sebagai berikut: 

 “Ya ga tau ya mbak semenjak aku habis kecelakaan itu aku 
sekarang sering disuruh-suruh apa gitu, bukanne nyuruh mbakku, 
westalah katanya gitu menengo ae.”  
 

 Dalam hal ini artinya perempuan disabilitas dalam lingkungan keluarga 

selalu dianggap lemah baik dalam kemampuan dan dalam segala hal yang 

dilakukannya. Selain itu juga kedudukan sebagai perempuan penyandang 

disabilitas tidak bisa lepas dari perbedaan antara saudara kandung dengan satu 

yang lainnya. Padahal dalam kebutuhannya tentunya seorang perempuan 

penyandang disabilitas lebih paling memerlukan perhatian lebih ekstra dari 

keluarga bahkan memerlukan bantuan demi menyokong kegiatan aktivitasnya 

agar perempuan penyandang disabilitas bisa melakukan aktivitas sebagaimana 

orang lain lakukan semestinya. 

Seorang perempuan penyandang disabilitas juga mengalami kerentanan 

untuk mengalami kekerasan di keluarganya dan kekerasan ini dianggap sebagai 

cara keluarga karena tidak menerima dengan keadaan salah satu anggota 

keluarganya, MS menyatakan sebagai berikut: 

 “Yo lek keluargaku iku paling karo bapak mbak aku dihajar pas iko 
tapi saiki wes struk jadi ga tau ditampar maneh”  

 
 Dengan apa yang dialaminya, MS merespon bahwa ia tidak sanggup untuk 

menlanjutkan hidupnya dan mengalami depresi, seperti dalam pernyataan berikut: 



75 

 

“Ya yaopo ya mbak kesel yo aku kesel sampe aku pengen bunuh 
awakku dewe soale bapakku keterlaluan, aku pengen bunuh diri 
nabrakno awakku nang motor”  

   

Pernyataan yang diungkapkan di atas adalah kekerasan dalam bentuk fisik 

hanya karena keadaan dari seorang perempuan disabilitas yang dianggap sebagai 

orang yang tidak mampu melakukan apapun dan dianggap sebagai aib yang hanya 

membuat keluarga malu dan akhirnya perempuan penyandang disabilitas sangat 

rentan sekali dalam mendapatkan kekerasan di dalam keluarga. 

Perempuan (dan anak) adalah kelompok yang rentan dari tindak kekerasan 

baik yang terjadi di sektor publik maupun sektor domestik. Kekerasan terhadap 

perempuan terjadi lintas kelas dan tidak selalu berkorelasi dengan kemiskinan. 

Namun disinyalir kemiskinan bisa menjadi salah satu faktor pencetus kekerasan 

dalam rumah tangga dengan korban utama perempuan dan anak (Indraswari, 2012, 

hal. 122). 

Penganiayaan yang terjadi tentunya berbahaya bagi kesehatan baik dari segi 

fisik maupun mental perempuan penyandang disabilitas karena pengalaman yang 

didapatkannya akan membuat perempuan penyandang disabilitas akan mengalami 

depresi terhadap pengalaman yang sudah dialaminya. Terlihat dari cara merespon 

MS terhadap perlakuan ayahnya yang selama ini selalu memukulnya dan 

memperlakukan secara kasar yang akhirnya membuat MS ingin mengakhiri 

hidupnya dengan cara bunuh diri. 

“Aku iki mbak sing netekki yo mbak, sing nyusoni yo mbah, ibukku 
ga gelem soale ibukku senenge dulin tepak iku, kan sek arek a dadi 
ga diurusi blas aku iki pas cilik, lah mbah sek duwe arek cilik pisan 
dadi aku melu nyusu karo mbah, tapi saiki yo aku mbek ibuk wes 
biasa ae”  tambah LR. 
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 Dari pernyataan LR dapat diketahui bahwa perempuan penyandang 

disabilitas dalam perkembangannya ternyata tidak dibarengi dengan pemberian 

gizi yang diperlukan oleh balita pada umumnya. Artinya perempuan harus 

diberikandalam hal ini pengetahuan atau sosialisasi mengenai kesehatan 

reproduksi, penanganan kehamilan, dan juga hal yang diperlukan bagi seorang 

bayi yang baru lahir agar tidak terjadi pertumbuhan yang terhambat dan 

mempengaruhi keadaannya sampai dewasa kelak. 

Keluarga dari perempuan penyandang disabilitas juga membatasi masalah 

pendidikan mereka. Padahal para perempuan penyandang disabilitas juga ingin 

melanjutkan atau memulai sekolah agar bisa mendapatkan pendidikan formal dan 

memiliki ijazah agar kemampuannya diakui, seperti pernyataan berikut: 

“Soale ga diolehi mbak karo bapak, sebenere wingi bu nyai aku 
ditawari digowo nang janti, kulo iki wes gelem mbak tapi bapak ga 
ngolehi blas aku sekolah” tuturMS 

 
 FP juga menyatakan sebagai berikut: 

 “Pas aku wes lulus pengene ngelanjutno SMA mbak tapi karo ibuk 
ga diolehi soale wedi aku ga iso mikir karo kesel lek sekolah. 
Mikire ijazah iku SMA ga penting jare” 
 

 Dari pernyataan MS dan FP hal ini menunjukkan bahwa sebagai 

perempuan dan penyandang disabilitas dalam keluarga pendidikan tidaklah 

teramat penting dan bukan prioritas dalam melanjutkan hidup. Hal ini yang pada 

akhirnya membuat keadaaan perempuan penyandang disabilitas dalam hal 

pendidikan sangatlah kurang dan pada akhirnya membuat perempuan tidak bisa 

keluar dari ranah domestiknya, kedudukan dalam keluarga maupun dalam 

masyarakat tidak bisa menaikkan status sosialnya dan ruang geraknya menjadi 
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terbatas. Padahal pendidikan menjadi aspek yang penting agar perempuan 

penyandang disabilitas tidak dipandang sebelah mata masyarakat. 

Dalam berkeluarga memiliki anggota keluarga yang penyandang 

disabilitas dianggap sebagai aib keluarga, seperti FP yang sengaja tidak 

diperbolehkan sekolah dan juga keluar karena ibunya merasa malu dengan 

keadaannya anaknya. Hal ini didukung dengan pernyataan FP, sebagai berikut: 

“Ibuk sih mbak sing isin, westalah tutupen lawang iku aku isin onok 
awakmu, sing liyane ga” 
 

 Pernyataan tersebut mengartikan bahwa perempuan penyandang disabilitas 

merupakan aib yang perlu ditutupi dan tidak perlu untuk melakukan kegiatan yang 

bisa menampakkan dirinya di luar lingkungan rumah agar tidak menjadi momok 

bagi keluarganya. 

 Keadaaan dari perempuan penyandang disabilitas yang dialami ternyata 

disebabkan oleh kurangnya perhatian dari keluarga dari awal lahir, sebagian 

informan yang diteliti ternyata selama masa kecil tidak mendapat perlakuan 

sebagaimana mestinya dari keluarga dan bahkan dari semasa kecil sudah 

ditinggalkan begitu saja oleh keluarganya atau tidak diberikan asupan gizi yang 

seharusnya diberikan pada saat masih bayi, seperti pernyataan berikut: 

“ Aku digowo nang kene iki umur 5 tahun baru mriki, pas iku bapak 
wes meninggal terus digowo nang bu lek e kene mbak, terus ibukku 
mboh saiki nang endi pokoke aku ditinggal ngono ae mbak sampe 
saiki ga tau ketemu maneh, ga tau nyambangi karo ngopeni blas, 
dadi wes ga ngerti anake gedene saopo saiki”  ujar SP. 
 

 Pernyataan SP yang dikatakan telah ditinggalkan oleh orang tuanya 

semenjak kecil menggambarkan bahwa keadaan perempuan penyandang 

disabilitas dianggap sebagai orang yang tidak bisa menjadi jaminan untuk masa 

depan keluarganya, sehingga dengan mudah juga penyandang disabilitas 



78 

 

ditinggalkan begitu saja oleh orang-orang terdekatnya, tidak bisa menerima 

keadaan mereka dan sampai tidak tahu sosok seorang ibu dalam kehidupannya 

seperti yang dialami oleh SP. 

Kekerasan simbolik yang dialami perempuan penyandang disabilitas juga 

menjadi rentan untuk mengalami kekerasan yang secara praktik dapat 

memberikan efek bunuh diri dari luapan rasa depresi kekerasan secara fisik yang 

dialaminya. Selain itu karena status sebagai seseorang perempuan membuat 

diskriminasi yang dialami sampai pada eksploitasi tubuh yang berlebihan dan 

melakukan hal yang tidak senonoh seperti dicium secara paksa ataupun diperkosa. 

Artinya diskiriminasi yang dialami perempuan tidak hanya melibatkan dari 

kelemahannya saja tapi juga dari bagian tubuh yang dianggap dapat memberikan 

kepuasan secara seksual bagi lawan jenis. 

Perempuan penyandang disabilitas menganggap bahwa perlakuan dari 

keluarganya merupakan hal yang biasa, sehingga ejekan atau perlakuan berupa 

praktik berupa fisik merupakan hal yang biasa. Mereka merasa itu adalah sebuah 

resiko dan nasib sebagai seorang perempuan  yang mana wacana yang ada 

melanggengkan bahwa perempuan adalah orang yang lemah lembut. 

Tabel 11Kekerasan terhadapPerempuan Penyandang Disabilitas dalam 
Keluarga 

No  Bentuk Kekerasan 
1 Pengucilan - Diusir dari rumah 

- Perlakuan berbeda dari anggota 
keluarga kandung 

- Perkataan kasar 
- Dipisahkan dengan anak 
- Ditelantarkan oleh orang tua 

2 Kekerasan - Dipukul / dianiaya 
Sumber: Data Peneliti, 2016 
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Perempuan sebagai seorang penyandang disabilitas juga mengalami hal 

kekerasan fisik dari lingkungan sosial atau sekitarnya. Karena keadaan dan juga 

perbedaan fisik yang berbeda membuat para informan mendapatkan kekerasan 

dari masyarakat maupun dari teman-temannya sendiri, seperti yang dialami oleh 

LF dalam pernyataan berikut: 

 “Ya biasa ae mbak tapi kalau udah stres lawang-lawang itu 
ditutupi mbak [...]aku dirasani stres stres gitu, aku kan yo malu lek 
dirasani gitu, ya kan jenenge wong yo mbak dianggep golek 
panganan apa ngono gitu ya.” 
  
Dari pernyataan LF dapat menggambarkan bahwa perempuan yang 

memiliki keterbelakangan mental menjadi sumber ketakutan bagi orang lain 

karena menanggapnya sebagai orang yang berbahaya dan perlu diusir dari rumah 

jika penyakitnya kambuh. Keterbelakangan mental, bagi orang lain merupakan hal 

yang bahaya dan harus dijauhi dan kurangnya penanganan terhadap orang seperti 

LF  mengakibatkan kekacauan yang ditimbulkan lebih besar dan membuat orang 

lain menjadi semakin takut. Selain itu sisi dari perempuan penyandang disabilitas 

sendiri juga yang menarik diri karena takut menghadapi diskriminasi yang akan 

dilakukan orang-orang jika mengetahui ia merupakan penyandang disabilitas. 

 Perempuan penyandang disabilitas pasti mengalami juga pengcuilan 

berupa cemoohan atau desas-desus negatif dari lingkungan sekitar karena keadaan 

mereka yang dianggap berbeda dari orang normal kebanyakan, seperti pernyataan 

MS yang merupakan seorang tunanetra sebagai berikut: 

“Ya koncoku nggih ngono mbak ngece aku, akeh iku wong-wong 
nang pondokkan ngece aku soale aku ga iso ndelok [...] lek koncoku 
yo onok sih mbak, aku sampe tau difitnah tapi yo jenenge konco iku 
yo ngono iku wes mbak” 
 



80 

 

 Dengan perlakuan teman-teman sekitar pondoknya membuat MS 

merespon perbuatan teman-temannya sebagai berikut : 

 “Pernah mbak lek keterlaluan ngono, sangking pegele wesan, aku 
ngomong wes pokoke nang pondok suetan kabeh ngono aku omonge”  
 

 Perlakuan lingkungan yang kurang menghargai kehadiran MS sebagai 

seorang tunaetra dan tidak merasa senang dengan kehadirannya membuat MS 

selama di pondok mengalami pengucilan lewat pembicaraan negatif yang berasal 

dari temannya. Dengan perlakuan seperti itu ternyata membuat MS menjadi hilang 

kesabaran dan merespon perlakuan temannya dengan menjadi marah dan 

membalas perkataan teman-temannya. Artinya perempuan penyandang disabilitas 

juga tidak mau diam terhadap perlakuan orang disekitarnya dan juga bisa 

melakukan hal yang sama dengan apa yang orang lain lakukan terhadapnya.  

 Keadaan dari perempuan yang memiliki disabilitas berupa fisik menjadi 

bahan olokan orang lain lewat peniruan dari keadaan fisik yang di alami mereka. 

Seperti yang dialami EW ketika di sekolah dalam pernyatan sebagai berikut:  

“Ya biasanya aku ditiruin gitu mbak jalannya, terus aku dibilang 
pincang apa gitu mbak pokoknya aku diolokin, aku dulu pas SMA 
selama 2 bulan aku itu ga ada temen.” 
  
Fisik menjadi bahan utama olokan karena keadaan yang tidak sama dan 

cara dari berjalan yang berbeda dari orang lain hal ini dijadikan bahan bercandaan 

yang menurut orang-orang adalah hal yang lucu. Hal yang dialami oleh EW 

adalah perlakuan yang menjadi rintangan bagi seorang perempuan penyandang 

disabilitas terutama bagi disabilitas secara fisik karena pergerakannya yang tidak 

sama dengan orang lain menjadi hal yang “lucu” bagi orang normal dan dianggap 

sebagai orang yang lemah. 
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Ketidakberdayaan dan keadaan yang lemah dari seorang perempuan 

penyandang disabilitas justru dimanfaatkan oleh orang lain terutama oleh laki-laki 

yang menganggap tubuh dari perempuan sebagai bahan eksploitasi dan pemuas 

nafsu mereka. Pelecehan seksual menjadi hal paling rentan yang dialami oleh 

perempuan penyandang disabilitas. Seperti yang telah dialami oleh EW dan SP 

yang mengalami kejadian pelecahan seksual dari lingkungan sekitarnya, 

pernyataannya sebagai berikut: 

“Ya aku kalau sama temenku ya pernah mbak aku marah-marah, 
sangking jengkelnya ya mbak waktu aku SD itu, dia itu aku 
dikibulin misale rok itu diangkat gitu terus setelah itu diinceng 
katokku, terus kan aku ga iso kan nguber de’e [...] Terus kan ya 
mbak aku itu pernah ditaksir sama temenku, terus sama temen-
temennya itu mejaku itu diprepet-prepetno terus aku dicium sama 
dia, terus aku nangis mbak. Aku ngerasa berdosa mbak, sampai aku 
habis sabun lux batang an itu mbak tak cuci pipiku sampai merah. 
Terus orangnya aku marahi mbak, sampai aku trauma, setiap ada 
dia aku itu langsung sembunyi mbak ketakutan sama dia”  jelas EW. 
 

 Sebagai seorang perempuan penyandang disabilitas karena kelemahan dan 

ketidakmampuannya untuk melakukan perlawanan terhadap yang dilakukan orang 

lain atau disekitarnya dijadikan sebagai suatu kesempatan yang bisa dimanfaatkan 

terutama oleh laki-laki. Dalam hal ini pelecehan seksual adalah tindakan ekstrem 

yang menjadi rentannya seorang perempuan untuk dianggap sebagai alat pemuas 

hasrat dan juga untuk mengetahui alat-alat vital perempuan yang harusnya 

menjadi area privasi bagi perempuan dan bukan diperlihatkan kepada publik. 

Kejadian ini tentunya akan membuat trauma sendiri dan terlihat dari pernyataan 

EW ia bahkan merasakan bahwa ia menjadi penuh dosa karena pelecehan yang 

dialkukan oleh teman-temannya. Selain itu, kepedulian orang lain terhadap 

perempuan disabilitas atas pelecehan seksual tidak bisa memberikan kesanksian 

tegas yang bisa membuat efek jera dan pada akhirnya kejadian pelecehan seksual 
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ini selalu menghantui para perempaun penyandang disabilitas yang bisa 

dimanfaatkan oleh pihak manapun sebagai pemuas hasratnya. 

Tabel 12Kekerasan terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas dalam 
Lingkungan Sekitar 

No  Bentuk Kekerasan 

1 Pengucilan - Digunjing 

- Dijauhi 

- Diusir 

- Difitnah 

2 Pelecehan seksual - Menyingkap anggota badan 

- Dicium secara paksa 

Sumber: Data Peneliti, 2016 

Kekerasan berupa fisik yang dialami perempuan penyandang disabilitas 

Desa Karangkates tidak hanya berada pada lingkungan keluarga maupun 

lingkungan pekerjaan. Karena kemampuan yang selalu dianggap rendah dan tidak 

mempunyai pendidikan yang mumpuni membuat mereka juga mengalami 

kekerasan dalam lingkungan pekerjaan. Seperti yang dialami oleh LR dalam 

pernyataan berikut: 

“Lek ibuk kulo 800 lek aku 700 ga mundak-mundak sampe saiki iku 
ae mek aku tok sing saiki bayarane 700 padahal aku iki wes sregep 
kerja mbak nang kono”  

 
 Keadaan disabilitas seperti LR yang memiliki keterbelakangan mental dan 

juga sebagai perempuan posisi pekerjaannya hanyalah berada pada tingkat bawah 

dan juga dari hasil pekerjaannya upah yang diberikan berbeda denganyang lainnya. 

Padahal LR memiliki kemampuan cekatan dan selalu cepat dalam menyelesaikan 

pekerjannya. 

Pengalaman LF dalam dunia kerja berbeda dengan LR, karena penyakit 

keterbelakangan mentalnya membuat ia menjadi dikeluarkan dari pekerjaannya 
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yang selama ini coba disembunyikan oleh LF. LF sebelumnya bekerja sebagai 

seorang asisten rumah tangga di Kota Malang dan saat ini ia menjadi 

pengangguran dan hanya menjadi ibu rumah tangga di Desa Karangkates, berikut 

pernyataannya:  

“Ya kan setelah aku nikah lagi itu aku kan nyoba kerja 7 bulan 
mbak disana, awalnya majikanku ga tau kalau aku punya penyakit 
stres itu, terus setelah itu kan majikanku tau aku sering minum obat 
terus pas ditanya awale aku ga ngaku, terus lama-lama ketauan 
mbak aku itu punya penyakit stres ga tau taunya darimana, terus 
setelah itu aku disuruh berhenti kerja disana mbak takute aku 
kambuh lagi katanya”  
 
Dalam dunia kerja status sebagai seorang penyandang disabilitas sangat 

sulit diakui, karena orang lain selalu menganggap keterbatasan yang dimiliki 

adalah sebuah penghalang dan tidak bisa dijadikan sumber daya manusia yang 

mumpuni dan kompeten dalam melakukan pekerjaan, akibatnya penyandang 

disabilitas mendapatkan pemberhentian kerja seperti yang dialami LF. 

 Pekerjaan yang dimiliki oleh perempuan penyandang disabilitas dianggap 

sebagai bahwa kerja yang didapatkan hanya sebagai alih-alih aktivitas di luar 

kegiatan yang ada di rumahnya dan pendidikan bukan spesialisasi yang wajib 

dipenuhi dalam kualifikasi masuk kerja. Sehingga keleluasan dan kesempatan 

perempuan penyandang disabilitas hanyalah berada pada ranah pekerjaan yang 

masuk pada ranah informal saja atau bisa dikatakan hanya bisa mendapatkan 

pekerjaan yang seadanya dan upah yang seadanya pula agar tidak dianggap atau 

merasa sebagai pengangguran.  

Tabel 13Kekersan terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas dalam 
Lingkungan Kerja 

No  Bentuk Kekerasan 

1 Pemecatan - Tidak boleh bekerja kembali 

2 Perbedaan - Perbedaan upah 
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 Keadaaan perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan 

simbolik maupun fisik baik dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar maupun 

lingkungan pekerjaan artinya sama saja melanggar HAM sebagaimana yang 

tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 3, 

yaitu:  

 “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau 
pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada 
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, 
keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau 
pengapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual, 
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, 
budaya, dan aspek kehidupan lainnya.” 
 
Tindakan kekerasan yang telah diterima dan dialami oleh para  perempuan 

penyandang disabilitas di Desa Karangkates baik yang secara disadari atau 

tidakpada kenyataannya hanya diterima begitu saja oleh para informan. Tanpa 

perlawanan yang berarti, wacana mengenai keadaan perempuan selalu berada di 

bawah dan sebagai penyandang disabilitas yang dianggap sebagai orang lemah 

menjadi wacana yang sudah dilestarikan tanpa bisa terbantahkan lagi.  

Dikriminasi mengalami internalisasi dan dieksternasilisasi oleh 

masyarakat dan perempuan penyandang disabilitas. Ketika sebuah doxa 

diinternalisasi dan dieksternalisasi oleh seseorang sistem itu akan menjadi 

semakin bertahan dalam waktu yang lama dan akan menjadi hal yang wajar bagi 

mereka. Doxa yang telah mengakar  di dalam keluarga, lingkungan masyarakat 

maupun dalam lingkungan pekerjaan terhadap perempuan penyandang disabilitas 

pantas untuk dipinggirkan karena mereka tidak sama dengan keadaan masyarakat 
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yang “normal”, dianggap seperti menyimpang dari nilai dan norma yang ada di 

masyarakat, lemah karena dianggap tidak mampu bekerja dengan baik. 

Struktur dominasi dalam kekerasan simbolik adalah produk dari kerja 

reproduksi tanpa henti (bersifat historis), dilakukan oleh beberapa agen tunggal 

(termasuk laki-laki dengan senjatanya yaitu kekerasan fisik dan kekerasan 

simbolik), serta peran beberapa institusi dalam membuat legitimasi tersebut 

(seperti keluarga, sekolah, negara gereja) (Bourdieu, 2010, hal. 48-50). Dengan 

adanya doxa yang terus menerus diproduksi dan dipertahankan dari lingkungan 

keluarga dan masyarkat membuat kekerasan simbolik dan fisik tidak bisa 

dihindari oleh perempuan penyadang disabilitas dan membuatnya selalu berada di 

pihak yang terdominasi. 

5.2Strategi dalam MelawanKekerasan Simbolik dan Kekerasan Fisik 
Perempuan Penyandang Disabilitas Desa Karangkates 

 
Tindakan dalam pengetahuan dan pengakuan praktik tentang kaum yang 

mendominasi dan kaum yang terdominasi hadir dalam bentuk emosi-emosi secara 

jasmani/badaniah seperti rasa malu, rendah diri, penakut, kekhawatiran, rasa 

bersalah atau dalam bentuk hasrat-hasrat dan perasaan seperti cinta, kekaguman, 

rasa hormat. Tanpa pengetahuan dari pihak yang terdominasi,tindakan-tindakan 

tadi memperkuat posisi dominasi tersebut karena pihak yang terdominasi 

menerima aturan-aturan yang dipaksa kepada mereka (Bourdieu, 2010, hal. 55). 

Perempuan penyandang disabilitas tidak bisa melakukan perlawanaan 

balik atau menyerang dari kekerasan simbolik dan fisik yang telah dialaminya 

dikarenakan ada rasa malu, rendah diri dan khawatir. Perempuan penyandang 

disabilitas menganggap perlawanan yang dilakukannya akan memberikan dampak 

yang bisa membahayakan atau membuat dirinya menjadi merasa bersalah 
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terhadap keluarganya. Perempuan penyandang disabilitas merasa bahwa dalam 

keluarga perlu adanya rasa cinta dan hormat untuk dapat menjalankan keselarasan 

hidup dan keluarga merupakan aspek yang penting bagi mereka terutama untuk 

dapat menjalani hidup.  

 Dengan apa yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas jika 

dikaitkan dengan teori Bourdieu, maka kekerasan yang dialami mempengaruhi 

aspek-aspek kehidupan terutama dari modal-modal yang dimilikinya. 

Bourdieu menyebut beberapa jenis modal yang jadi pertaruhan dalam 

arena, diantaranya adalah modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal 

simbolis. Dalam modal ekonomi tercakup misalnya alat-alat produksi, materi, dan 

uang. Modal sosial terbentuk melalui hubungan-hubungan dan jaringan 

hubungan-hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam 

penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial. Modal budaya ialah ialah 

keseluruhan kualifikasi intelektual yang diproduksi secara formal maupun warisan 

keluarga, misalnya, pengetahuan yang sudah diperoleh, kode-kode budaya, cara 

bergaul dan sebagainya yang berperan di dalam penentuan dan reproduksi dan 

kedudukan-kedudukan sosial. Sedangkan modal simbolis tidak lepas dari 

kekuasaan simbolis, yakni kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan 

setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuaasaan fisik dan ekonomi, berkat 

akibat khusus suatu mobilisasi (Mutahir, 2011, hal. 69). 

 Modal budaya yang dimiliki oleh perempuan penyandang disabilitas Desa 

Karangkates terutama dalam hal pendidikan sangatlah rendah karena banyak yang 

menganggap pendidikan bukanlah aspek penting bagi seorang perempuan apalagi 

bagi seorang perempuan penyandang disabilitas. Selain itu pemikiran perempuan 
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bahwa hanya cukup untuk berada di ranah domestik saja sangat kuat tertanam 

baik dalam diri perempuan maupun dari keluarga. Hal ini dibenarkan oleh LR dan 

juga FP, pernyataannya sebagai berikut: 

 “Tau mbak aku sekolah sampe SD tok, aku mbiyen sekolah kene iki 
lho ndek ngarepan iki, terus aku ga ngelanjutno[...]Aku males mbak, 
aku emoh wes sekolah maneh, terus kan yo sekolah iki larang” jelas 
LR. 
 
 
“Yo mari setahun iku aku mbalek maneh mbak, ngelanjutno sampe 
aku lulus SMP. Pas aku wes lulus pengene ngelanjutno SMA mbak 
tapi karo ibuk ga diolehi soale wedi aku ga iso mikir karo kesel lek 
sekolah. Mikire ijazah iku sma ga penting jare”tambah FP. 
  

 Dari hal tersebut dapat kita ketahui pendidikan merupakan aspek yang 

begitu diremehkan padahal pendidikan bisa membuat perempuan penyandang 

disabilitas bisa merubah nasibnya atau menaikkan status sosialnya agar tidak 

diremehkan. Namun juga tidak bisa dihindari dengan keadaan perempuan 

penyandang disabilitas yang rendah secara ekonomi juga menghalangi keinginan 

mereka untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. 

 Namun dari keseluruhan informan, salah satu informan yaitu EW justru 

melakukan segala upaya agar dirinya bisa melanjutkan sampai ke jenjang S1, 

dibalik adanya pengucilan dari keluarga dan lingkungan sekitar yang selalu 

meremehkan EW tetap tidak peduli dan bahkan bisa menempuh kuliah dengan 

mendapatkan bidik misi dari pemerintah. Seperti yang diungkapkan EW tujuan 

untuk ia tetap melanjutkan sekolah adalah sebagai berikut: 

 “Ya pertama itu mbak ya memang awalnya aku kan kuliah itu 
tujuan itu jadi orang yang berilmu, terus aku mau nunjukkin kalau 
sekolah tinggi itu berguna bahwa orang kuliah itu bisa merubah 
pola pikir bukan untuk mencari pekerjaan aja, itu aku ga terlalu 
mikirin. Aku sih pengen memperjuangkan temen-temen mbak yang 
kesulitan. Terus yang kedua itu pengen membahagiakan orang tua 
saya, meskipun diskriminasinya itu makin parah ya ke aku. Yang 
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ketiga aku pengen membuktikan ke orang-orang bahwa aku itu 
katanya aku ga bisa sekolah aku ga bisa menikah, prinsip saya gini 
saya itu meskipun nanti ga bisa menikah ya berarti itu takdir saya, 
tapi semua orang ada jodoh mbak, soalnya kan manusia mbak, ya 
aku pengen nunjukkin ke orang-orang bahwa aku masih berguna di 
dunia ini meskipun aku kaya gini, aku selalu berdoa buat orang 
yang mendzolimi aku ya mbak, semoga mereka membutuhkan orang 
kaya saya nantinya”  
 

 Dari pernyataan EW dapat disimpulkan bahwa dengan keadaan apaun 

meskipun banyak orang yang meremehkan keadaannya sebagai perempuan dan 

juga penyandang disabilitas tidak mengahalanginya untuk menggapai tujuannya 

dan juga hal ini untuk membuktikan bahwa seorang perempuan dan penyandang 

disabilitas bisa mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa 

melihat status atau keadaaan. Dan juga dengan menempuh pendidikan bisa 

menaikkan status sosial seseorang terutama perempuan penyandang disabilitas 

agar tidak dipandang rendah.  

 Pendidikan yang diperoleh perempuan penyandang disabilitas juga tidak 

hanya berasal dari sekolah namun juga bisa dari lembaga atau kursus yang dapat 

meningkatkan kemampuan mereka lebih dalam lagi. Salah satunya dialami oleh 

MS yang meskipun tidak pernah mendapatkan pendidikan formal secara langsung 

namun ia mencoba untuk mendapatkan ilmu agama dari tempat ia bekerja yaitu 

Pondok Barokatul Quran, berikut pernyataannya: 

“Aku ancene mulai mbiyen iku wes onok niatan mondok mbak, tapi 
durung wani, nah pas 2008 iku aku nyoba-nyoba dijak karo bu lek 
nang kono, kok yo akhire bu nyai gelem ngerjakno aku, aku kan 
biasane ben kamis nang pondok mbak ngewang-ngewangi kerja 
bakti karo ngeresik-resiki, yo belajar ngaji pisan sampe saiki nang 
kono [...] aku iki mek hapalan tok rungokno teko kaset terus aku 
ulangi maneh terus tak setor nang bu nyai, aku ya ga isok moco 
opo-opo kok mbak, aku yo lek kate sinau maneh yo mesti lambat 
mbak ong aku wes tuwek ngene kok”jelas MS 
 



89 

 

 Meskipun MS tidak mempunyai dasar pendidikan formal apapun namun 

lewat pekerjaan yang dijalaninya secara tidak langsung ia mendapat pendidikan 

informal dan termasuk salah satu cara untuk meningkatkan potensi MS. Hal ini 

yang memicu MS untuk terus menerus belajar Al Quran dan memperdalam ilmu 

agamanya agar ia bisa mencapai tujuannnya. Dengan begitu ia sebagai seorang 

tunanetra yang selama ini yang selalu diremehkan oleh orang-orang sekitarnya 

ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi orang yang berguna juga bagi orang 

lain dan menjadi tabungan untuk akhiratnya kelak. 

 Modal sosial (jaringan) perempuan penyandang disabilitas Desa 

Karangkates meskipun keadaannya terbatas dan lingkungannya tidak terlalu luas 

namun beberapa dari mereka memiliki orang yang menjadi kepercayaan untuk 

mereka dan menjadi teman bahkan seperti menjadi keluarganyasendiri, seperti 

yang diungkapakan EW, ia mempunyai orang di luar dari keluarganya yang 

menjadi seperti orang tuanya sendiri dan justru menjadi orang yang dianggap 

paling memahami permasalahan hidupnya saat ini, pernyataan EW sebagai berikut: 

 “Ya Pak Sanda itu mbak  cuma  itu tok wes temenku sekarang, ya 
dulu itu ada kan mbak temen kantorku kaya gitu, sekarang sih 
masih temenan tapi sekarang kalau masalah yang maksude cerita 
lebih ngerti itu ya sama Pak Sanda, soalnya kan dia tau kondisi 
disini itu kaya gimana [...] aku ya udah nganggepnya kaya Bapakku 
sendiri mbak, terus Pak Sanda itu juga sering nasehati aku, kan 
ada ya mbak aku itu sakit hati banget sama kakek sama saudaraku 
pas ada acara nikahan, aku awalnya ga mau datang aku selalu 
dianggap kaya orang sakit mbak katanya eh ada pasiennya teko, ya 
mereka itu malu mbak intinya. Saya kalau disuruh milih orang 
tuaku apa Pak Sanda ya aku milih Pak Sanda mbak soalnya apa ya 
orangnya itu tulus banget mbak, aku tau mbak mana yang tulus 
mana yang engga.”  
 

 Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa seorang perempuan 

penyandang disabilitas juga memiliki kebutuhan atau kepercayaan kepada orang 
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lain agar bisa berbagi cerita segala permasalahan yang ada dengan begitu ia 

merasa mendapatkan dorongan dan motivasi.Modal sosial (jaringan) para 

perempuan penyandang disabilitas juga dapat dilihat dari cara mereka dalam 

memperoleh sesuatu seperti pekerjaan atau cara para perempuan dalam mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi ranah untuknya agar bisa berkembang di luar 

lingkungan keluarganya dan bahkan dalam mendapatkan uang sekalipun. Dan 

dengan adanya modal sosial ini bisa juga menjadi modal ekonomi para perempuan 

penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendapatan agar bisa memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya atau juga menjadi tulang punggung keluarga. Dalam hal 

ini beberapa perempuan disabilitas memiliki beberapa jaringan yang membuat ia 

bisa mendapatkan pekerjaan, seperti yang dinyatakan oleh LR sebagai berikut: 

 “Yo iki mbak ibukku kan kerjo nang kono pisan terus pas iku jarene 
wonge kurang terus moro aku dijak nang kono pisan wes kerjo 
bungkusi, wonge seneng kok mbak soale aku iki jarene gesit lek 
kerjo”  
 

 Dari pernyataan LR pekerjaan bisa didapatkan karena ibunya sama-sama 

bekerja di tempat yang sama dan LR memiliki kelebihan ia selalu cepat dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Sehingga kepercayaaan melalui ibunya membuat ia bisa 

mendapatkan pekerjaan yang selama ini sudah dijalaninya selama 6 tahun 

belakangan. Artinya jika kemampuan mereka diakui oleh orang lain maka dengan 

mudah pula orang akan mempercayai dan memberikan kesempatan agar 

perempuan penyandang disabilitas menjadi orang yang mandiri tanpa perlu 

bergantung dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

 MS justru menggunakan modal sosial dalam mendapatkan pekerjaan di 

Pondok Barokatul Quran lewat budenya yang selama ini merupakan orang 

kepercayaan MS dan juga beberapa temannya membatu ia dalam mempelajari 
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Quran di pondok dan juga menjadi sumber ekonomi bagi MS karena pondok 

sekaligus sebagai tempat ia bekerja kepada Bu Nyai untuk membantu pekerjaan di 

sekitar Pondok Barokatul Quran: 

 “Aku ancene mulai mbiyen iku wes onok niatan mondok mbak, tapi 
durung wani, nah pas 2008 iku aku nyoba-nyoba dijak karo bu lek 
nang kono, kok yo akhire bu nyai gelem ngerjakno aku [...] 
Koncoku mbak sing ngajari ngaji, kan biasane mari teko kaset iku 
kan tak setorno nang koncoku”jelas MS 
 

 MS juga mempunyai tujuan selama bekerja di Pondok Barokatul Quran 

sebagai berikut:  

“Iku mbak kan onok a saiki wong sing podo ga ndeloke a koyo aku 
tapi de’e iku wes saiki dadi penceramah nang endi-endi tapi de’e 
lanang, aku yo pengen mbak koyo ngono iku, sopo eroh aku ngkok 
koyo ngono pisan mbak timbang aku koyo ngene ae, yo wes tuwek 
pisan mbak yo kudu diapik-apikno lah agamane kene”  

 
Meskipun dalam keluarganya sendiri ia mengalami kekerasan simbolik 

dan fisik namun dalam keluarganya masih ada yang peduli padanya agar MS tidak 

berdiam di rumah saja dan memiliki kegiatan yang bisa membuat MS tidak 

mengalami kegiatan depresi apalagi lewat kegiatan religius yang dijalaninya 

membuatnya mempuyai motivasi dan keinginan agar bisa menjadi seorang 

penceramah. Karena menurutnya lewat pengetahuan agama yang dimilikinya bisa 

membuat ia merasakan pengalaman berkeliling ke daerah-daerah, bisa 

mendapatkan uang untuk membantu orang tuanya, dan juga merupakan bekal 

untuk akhiratnya nanti karena ia merasa semakin tua semakin perlu pula ia untuk 

memperdalam agamanya. Selain itu juga Pondok Barokatul Quran menjadi tempat 

utamanya dalam mendapatkan penghasilan dari hasil membantu kegiatan yang ada 

di Pondok yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 
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 Kegiatan dengan warga sekitar juga merupakan salah satu cara perempuan 

penyandang disabilitas bisa menjalin interaksi satu sama lain dan membaur 

bersama masyarakat lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh beberapa informann 

sebagai berikut:  

 “Aku mek melu-malu tahlil-tahlil nang wong-wong mbak, kan 
makku melu pisan ngono iku, yo kan aku seneng ngono lho mbak 
lek melu ngono-ngono iku, soale seneng iso ketemu wong-wong 
nang kono terus iso tahlilan bareng” jelas MS 
 
 “Iyo mbak aku melu-melu tahlil-tahlil ngono tok, lek koyo pkk 
paguyuban ngono aku ga melok”  ujar LR 
 
 
 “Aku ga melu mbak lek pkk atau paguyuban ngono mbak, soale aku 
dirasani stres stres gitu, aku kan yo malu lek dirasani gitu, ya kan 
jenenge wong yo mbak dianggep golek panganan apa ngono gitu ya. 
Tapi lek kaya uang pkh itu diadakno uang arisan, itu masih ikut, lek 
pengajian" itu ga ikut aku. Pkh itu acarane yo sebulan sekali mbak” 
tutur LF 
 

 Dari pernyataan informan di atas para perempuan penyandang disabilitas 

masih ada kemauan untuk mengikuti kegiatan di sekitar tempat tinggal mereka 

hanya pada saat kegiatan keagamaan seperti Tahlil karena kegiatannya yang tidak 

diadakan secara rutin. Namun untuk hal-hal yang menyangkut mengenai PKK 

atau Paguyuban yang ada di sekitar mereka mereka masih enggan untuk 

mengikuti karena perlakuan masyarakat dan desas-desus yang selalu di lontarkan 

masyarakat membuat mereka menjadi malu. Lain halnya dengan EW, ia justru 

mengikuti kegiatan masyarakat yang bisa mendapatkan keuntungan secara 

ekonomi untuknya, seperti ungkapannya sebagai berikut:  

 “Aku punya mbak, aku malah ikut arisan mbak di Pasar 
Sumberpucung 200ribuan perbulan dapete 3 juta lebih mbak kalau 
kena, tapi kalau sekarang aku belum dapet ya doain aja ya mbak 
aku cepet dapet [...]”  
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 Kegiatan yang diikuti oleh EW selain untuk mencoba membangun 

interaksi dengan warga sekitar ternyata bisa menjadi sumber ekonomi dalam 

menambah pendapatan meskipun dalam sistem arisan uang yang ada merupakan 

perputaran dari tabungan yang selalu di tabungkan setiap bulannya oleh masing-

masing orang. Lewat strategi ini artinya perempuan penyandang disabilitas 

mencoba bertahan hidup dan sadar akan kepentingan akan adanya tabungan untuk 

menunjang kehidupan mereka nantinya. Sehingga ekonomi mereka menjadi 

meningkat dan bisa memperbaiki kualitas ekonomi seorang perempuan 

penyandang disabilitas yang selama ini selalu diidentikkan dengan kesmiskinan. 

 Modal simbolis juga penentu bagi seorang perempuan penyandang 

disabilitas untuk meningkatkan status sosial di lingkungan masyarakat. Dengan 

memperoleh, menyandang atau memiliki gelar seorang penyandang disabilitas 

bisa menjadi panutan bagi orang lain dan tidak dipandang secara rendah. Seperti 

yang dinyatakan EW sebagai berikut: 

 “Aku juga jadi pembicara motivasi gitu di sekolah-sekolah mbak 
[...] aku sering mbak masuk koran sama tv itu mbak, jadi aku kenal 
banyak wartawan-wartawan gitu mbak [...]”  
  
Seorang penyandang disabilitas seperti EW yang nyatanya selalu 

dipandang rendah oleh orang-orang sekitarnya membuatnya ia tidak putus asa 

untuk terus menerus memperjuangkan haknya sebagai perempuan dan seorang 

penyandang disabilitas. Dengan perjuangannya selama ini ternyata membuhakan 

hasil yang bisa membuktikan bahwa seorang penyandang disabilitas juga bisa 

menjadi orang yang mandiri dan bahkan menjadi panutan bagai orang-orang 

bahwa keterbatasan yang dimiliki bukanlah rintangan bagi penyandang disabilitas. 

Saat ini ia mampu dan bisa menjadi contoh bagi orang lain dan bahkan masih 
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memperjuangkan hak-hak disabilitas di sekitarnya agar bisa memiliki keadaan 

yang sama dengan EW. Dan juga dengan menjadi panutan dan menjadi orang 

yang dikenal oleh kalangan luas membuat EW bisa menjalin relasi dengan orang 

yang lebih banyak lagi dan dengan jabatan yang beragam. 

 Modal yang telah dimiliki para perempuan penyandang disabilitas 

mempengaruhi cara berpikir mereka. Dimulai dari perempuan penyandang 

disabilitas  yang pada awalnya mencoba untuk mencari pekerjaan yang pada 

awalnya hanya bertujuan untuk mendapatkan pendapatan demi memenuhi 

kebutuhannya ia juga mendapatkan pendidikan secara informal di tempat ia 

bekerja. Dengan keadaan seperti itu tidak hanya secara ekonomi yang mengalami 

perubahan namun juga pengetahuan  dalam ilmu agama ia menjadi bertambah. 

Modal budaya seperti pendidikan yang telah diperoleh oleh perempuan 

penyandang disabilitas juga menjadi penentu dalam cara berfikir maupun tindakan 

mereka. Dengan adanya pendidikan yang tingkatannya semakin tinggi membuat 

para perempuan berfikir secara lebih maju dan berusaha untuk merubah perspektif 

orang-orang tehadap penyandang disabilitas.  

 Kekerasan simbolik dan fisik yang telah didapatkan dan dialami oleh para 

perempuan penyandang disabilitas telah memberikan mereka status sosial yang 

rendah di mata masyarakat mengakibatkan keadaan ekonomi mereka juga berada 

pada tingkat rendah. Sehingga seorang penyandang disabilitas harus mencoba 

bertahan hidup dari kekerasan simbolik atau fisik yang telah mereka terima 

dengan cara melakukan improvisasi-improvisasi untuk mencapai tujuan mereka. 

Para perempuan penyandang disabilitas mencoba membongkardoxa yang ada dan 

melalukan strategi dengan mengandalkan dari modal yang telah didapatkan dan 
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telah dikembangkannya. Perempuan penyandang disabilitas ingin menunjukkan 

bahwa sebagai perempuan dan penyandang disabilitas mereka tidak selalu berada 

di bawah dan tidak selalu tidak mampu melakukan apa-apa. 

Strategi bertujuan untuk mempertahankan dan mengubah distribusi modal-

modal dalam kaitannya dengan hierarki kekuasaan . Strategi yang digunakan 

pelaku bersandarkan pada jumlah modal yang dimiliki dan struktur modal dalam 

posisinya di ruang sosial (Fashri, 2007, hal. 101).Dengan begitu perempuan 

penyandang disabilitas menjadi orang yang tidak mudah untuk menyerah dan bisa 

melanjutkan hidupnya dengan lebih semangat lagi.  

 Improvisasi yang telah dilakukan nantinya akan mengatur habitus 

seseorang yang berupa praktik dan dipelihara secara teratur (Bourdieu, 1977, hal. 

78). Artinya dalam improvisasi ini akan memunculkan sebuah strategi yang akan 

selalu mempertimbangkan modal demi mencapai tujuan, yang dalam hal ini 

tujuannya dalah untuk melawan kekerasan yang dialaminya dan demi memenuhi 

kebutuhan hidupnya sehari-hari. 

 Improvisasi dan strategi yang dilakukan oleh perempuan penyandang 

disabilitas adalah dengan memikirkan apa yang harus dilakukan agar tetap dapat 

menjalani hidup atau bertahan hidup setelah mendapatkan kekerasan yang telah 

dialaminya. Perempuan penyandang disabilitas tidak bisa terus menerus selalu 

berada pada satu titik yang akan membuatnya berhenti melajutkan hidup akibat 

kekerasan simbolik dan fisik yang didapatkannya. Para perempuan penyandang 

disabilitas harus bisa mengambil keputusan dari modal-modal yang telah 

didapatkannya dan bisa mengembangkan, menambahkan atau mempertukarkan 

modal-modal yang dimiliknya demi kelangsungan hidup.   
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 Dengan adanya pertimbangan dari modal yang telah didapatkannya, maka 

perempuan penyandang disabilitas akan menentukan strategi mereka dalam 

mencapai tujuan dan mempertimbangkan tindakannya dalam kedepan. Strategi 

yang dilakukan akan selalu berhubungan dengan habitus yang juga dipengaruhi 

modal-modal yang telah didapatkannya dan akan mempengaruhi persepsi 

(pikiran), apresiasi (pilihan), dan tindakan  perempuan penyandang disabilitas. 

 Perempuan penyandang disabilitas akan berpikir apa yang akan mereka 

lakukan agar dapat bertahan hidup dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Meskipun di dalam keluarga dan  di lingkungan masyarakat banyak yang 

menganggap remeh seorang perempuan dan penyandang disabilitas. Kemudian 

mereka akan menentukan cara-cara apa yang akan dipilih untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka berdasarkan dari pengalaman yang telah didapatkan, 

seperti kekerasan yang telah dialaminya. Dengan pengalaman tersebut maka 

perempuan penyandang disabilitas bisa menentukan strategi yang dipilihnya yang 

nantinya akan terlihat dalam tindakan yang akan dilakukannya.  

Strategi menurut Bourdieu dibagi menjadi dua yaitu strategi rekonversi 

modal atau penukaran kembali dan strategi reproduksi. Strategi rekonversi modal 

mengacu pada mobilitas agen dalam ruang sosial berdasarkan pertukaran dan 

pembentukan modal-modal yang dimilikinya ke dalam modal-modal spesifik yang 

berlaku dalam arena tersebut. sedangkan strategi reproduksi mengacu pada cara-

cara agen mengolah, memperluas, mempertahankan, dan mengakumulasi modal-

modal yang dimilikinya (Bourdieu, 2006, hal. 131). 
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1. Strategi Rekonversi  

  Dari hal yang dilakukan oleh semua infoman yang baik hanya 

berada pada ranah domestik saja ataupun yang bekerja di luar ranah 

domestiknya beberapa perempuan penyandang disbailitas mampu 

menggali modal yang awalnya tidak dimilikinya menjadi tambahan 

modal baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Dapat dilihat dari 

beberapa informan seperti LF, EW  yang bisa menjalin modal sosial 

dari kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh para infoman yang ada di Desa 

Karangkates seperti mengikuti kegiatan arisan dan juga bantuan dari 

pemerintah yang bisa saling berempati satu sama lain mengenai 

keadaan sesama orang kurang mampu dan perempuan penyandang 

disabilitas, pernyataan LF adalah sebagai berikut: 

  “aku kan yo dikasih blt pkh sisan, kan kita keluarga ga 
mampu, kadang 4 atau 6 sekali acaranya itu buat ngumpul 
sama bagi-bagi uangnya.”  
 
“Aku punya mbak, aku malah ikut arisan mbak di Pasar 
Sumberpucung 200ribuan dapete 3 juta lebih mbak kalau 
kena, tapi kalau sekarang aku belum dapet” tambah EW 
  

 Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar 

membuat perempuan penyandang disabilitas seperi LF ataupun EW bisa 

menjalin interaksi terhadap satu sama lain, sehingga perempuan 

penyandang disabilitas bisa menunjukkan percaya dirinya dan lebih bisa 

membuka dirinya untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar. 

Selain itu juga informan seperti MS dapat memperoleh modal 

budaya dari tempat MS bekerja yaitu pendidikan informal di Pondok  

Barokatul Quran karena MS menjadi bisa belajar mengaji dan MS 
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menjadi memiliki tujuan masa depan yang diharapkan dapat merubah 

masa depannya kelak. MS saat ini juga mendapat kepercayaan dari Bu 

Nyai dari pemilik pondok untuk menjadi tukang pijit pribadi dari Bu 

Nyai, seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumya. 

  Pendidikan yang telah dijalani juga bisa mengembangkan bakat 

yang dimiliki oleh individu dan yang membuat individu bisa menaikkan 

status sosial di lingkungan sekitar, seperti pernyataan FP sebagai 

berikut: 

“Aku pernah jadi mayoret mbak di smp terus jadi humas di 
osis smp kemarin”  

 
   FP yang hanya lulusan SMP namun karena kepiawaiannya bisa 

menjadi mayoret dalam marching band di sekolahnya, sehingga fungsi 

sekolah selain untuk mengasah pengetahuan akademis bisa juga 

mengembangkan bakat di luar kegiatan akademis individu seperti FP. 

  SP yang merupakan tunarungu dan tunawicara meskipun tidak 

memiliki pendidikan formal apapun sempat belajar dari orang-orang 

terdekatnya untuk membuat produk kerajinan dari sedotan yang 

memiliki nilai jual. 
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Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016 

Gambar  1. Kerajinan Tangan yang dibuat SP 

  EW juga memiliki pendidikan informal yang dijalani ketika EW 

baru lulus dari SMA di Bangil. Seperti pernyataan EW sebagai berikut:  

“Ya aku kan belajar di Bangil mbak, kan aku dulu setelah 
lulus SMA itu terus kan yo sering bertengkar sama yah itu 
diseneni terus, habis itu kan ibukku dengar dari orang itu 
lho dengar dari supirnya Dinsos Surabaya buat dikirim ke 
Bangil, Akhire setelah aku ngurus-ngurus surat akhirnya 
kau masuk disana, aku disana satu tahun mbak.” 
 

  Artinya meskipun individu tidak mempunyai pendidikan formal 

namun kemampuan perempuan penyandang disabilitas bisa diasah jika 

ada kemauan dan keinginan untuk dapat  memiliki ketrampilan tertentu. 

  EW yang merupakan seorang mahasiswa saat ini bisa membuka 

jalannya untuk dapat mengikuti organisasi yang ada di dalam kampus 

dan dapat mengenal orang-orang yang dapat membantunya untuk 

mendukung perkuliahannya baik secara material maupun non-material. 

Seperti dalam pernyataan EW sebagai berikut: 

“Aku diundang UGM buat pelatihan reproduksi buat 
penyandang disabilitas kan sama SAPDA itu terus disana 
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itu akhirnya aku ketemu banyak menteri, orang penting lah 
pokoknya, terus aku cerita kalau aku ga dapet bidik misa, 
akhirnya aku juga dibantu sama dekan itu kan akhirnya 
buat bikin memo ke rektor, terus waktu itu itu malah yang 
memberikan secara simbolis itu waktu ada Khofifah waktu 
itu” 
 
Sebagai perempuan penyandang disabilitas yang memiliki tingkat 

pendidikan  tinggi artinya juga bisa untuk membuka jalan lebih lebar 

dalam menjalin relasi-relasi sosial. Dari setiap strategi tentunya selalu 

ada tujuan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dari 

sebelumnya, pendidikan tinggi menjadi salah satu cara untuk melawan 

perlakuan kekerasan simbolik dan fisik dari lingkungan sekitar yang 

telah memandang rendah mereka selama ini.  

Lingkungan yang menjadi ranah bagi perempuan penyandang 

disabilitas dimanfaatkan oleh perempuan penyandang disabilitas untuk 

dapat menambah modal atau mempertukarkan modal yang selama ini 

belum mereka miliki. Dan dari modal yang didapatkan merupakan 

langkah awal mereka untuk dapat mengatur strategi dalam mengolah, 

memperluas, mempertahankan, dan mengolah modal yang dimilikinya 

demi mencapai tujuan hidup mereka, yamg mana hal ini bergantung 

dari keinginan dan usaha dari perempuan penyandang disabilitas. 

2. Strategi Reproduksi 

  Dari modal yang telah didapatkan sebelumnya para perempuan 

penyandang disabilitas mencoba untuk mengolah, memperluas, 

mempertahankan, dan mengakumulasi modal-modal yang dimilikinya. 
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Sepertimodal yang telah dikembangkan oleh MS dalam pernyataan 

berikut: 

“ kan yo aku dikei duwek karo bu nyai nang pondok, bu nyai 
iku ancene apik mbak nolongi aku karo wong tuwoku , iki ae 
nang omah bu nyai sing modal gawe dodolan LPG sing 
didoli karo ibukku nang omah [...]”  

 
Ketika MS mencoba untuk mendapatkan modal budaya dan modal 

ekonomi untuk dirinya sendiri, MS juga mengembangkan modal 

ekonomi keluarganya agar tetap mendapatkan penghasilan, MS 

mendapat modal dari Bu Nyai untuk menjual LPG di rumahnya yang 

mana setiap keuntungannya dari hasil penjualan LPG bisa diambil 

sepenuhnya oleh orang tuanya, artinya MS mencoba untuk 

mengembangkan modal yang dimilikinya tidak hanya untuk dirinya 

sendiri melainkan juga untuk dibagi untuk keluarganya. 

FP yang merupakan mayoret di sekolahnya. Menjadi kesempatan 

bagi FP untuk menjadi kepercayaan seperti di Desanya untuk selalu 

mengikuti kegiatan Desa Karangkates seperti karnaval Desa yang 

diadakan setiap tahunnya dan selalu menjadi mayoret. Seperti dalam 

pernyataan FP berikut:  

“Alhamdulillah masih mbak sampe smp iku, terus pas 
karnaval deso iku pisan mbak aku mesti jadi mayoret terus” 
 
 Dengan modal simbolis yang telah dimiliki di sekolah sebelumnya 

membuat FP dipandang sebagai orang yang mempunyai potensi untuk 

dapt tampil sebagi kebanggaan di Desanya dan bisa menjadi mayoret 

untuk karnaval setiap tahunnya, artinya modal simbolis bisa menjadi 
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alat untuk dapat memperluas modal sosial seperti mendapat 

kepercayaan dari pihak-pihak tertentu. 

 Dengan adanya modal sosial yang dimiliki menjadi kesempatan 

bagi individu untuk memperoleh status simbolis yang menjadi salah 

satu cara menaikkan status sosial di masyarakat agar tidak dipandang 

rendah, seperti dalam pernyataan sebagai berikut: 

 “Aku sering mbak masuk koran sama tv itu mbak, jadi aku 
kenal banyak wartawan-wartawan gitu mbak. Terus juga 
aku sekarang mau nerbitin buku, ini lagi proses penerbitan 
di Surabaya mbak, tinggal nunggu dicetak tok mbak, ya dari 
cerita-cerita yang ada itu mbak aku jadiin buku ya buat 
bantu-bantu orang rumah lah mbak”tuturEW 

 
EW yang mengikuti kegiatan arisan di Desa Sumberpucung selain 

mendapatkan modal sosial karena bisa berinteraksi dengan orang-orang 

sekitarnya bisa menjadikan uang yang ditabungnya menjadi modal 

ekonominya untuk dapat memenuhi kebutuhannya pada masa depan. 

Selain itu juga karena modal sosialnya dengan orang-orang media dan 

orang-orang penting, EW bisa mendapatkan akses kepada media 

percetakan untuk dapat menerbitkan kisahnya kepada masyarakat 

mengenai perjuangannya selama menjadi perempuan penyandang 

disabilitas, yang nantinya bisa dikonversikan menjadi pundi-pundi uang 

yang  dapat menunjang biaya hidupnya dan mencapai tujuan yang 

diinginkannya. 

Tabel 14 Strategi Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Bertahan Hidup 
 Strategi Rekonversi Strategi Reproduksi Tujuan 

LF Mengikuti kegiatan 
PKH (Program 
Keluarga Harapan) di 
kampung (modal 
sosial)  

Memperoleh bantuan 
dari pemerintah setiap 4 
atau 6 bulan sekali 
untuk kebutuhan hidup 
( modal sosial ke modal 

Untuk memenuhi 
kebutuhan 
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ekonomi) 
MS - Menjalani kegiatan di 

pondok untuk belajar 
agama, membaca dan 
menghafal Al-Quran 
(modal budaya) 

 
 
- Menjadi kepercayaan 

dari Bu Nyai yang ada 
di Pondok (Modal 
Sosial) 

- Bisa menjalin 
pertemanan dari 
lingkungan Pondok 
(modal budaya ke 
modal sosial) 
 
 

- Diberikan modal oleh 
Bu Nyai untuk menjual 
LPG di rumah dan 
keuntungan penjualan 
bisa diambil orang 
tuanya sepenuhnya 
(modal sosial ke modal 
ekonomi) 

Untuk bisa membantu 
orang tuanya dan bisa 
mendapatkan ilmu agama 
agar bisa menjadi 
penghafal Al-Quran dan 
penceramah yang sukses 

SP - Memiliki ketrampilan 
dalam membuat 
kerajinan tangan dari 
sedotan (modal 
budaya) 

Tidak ada (Karena SP 
tidak bisa 

mengembangkan 
ketrampilan yang ada) 

- 

FP Kegiatan akademis di 
sekolah menjadi 
mayoret (modal 
simbolis) 

Menjadi kepercayaan di 
desa untuk selalu 
mnejadi mayoret di 
kegiatan karnaval desa 
(modal simbolis ke 
modal sosial) 

Untuk menghibur orang-
orang 

EW - Mengikuti kegiatan 
arisan di Desa 
Sumberpucung 
(modal sosial) 

 
 
- Menjadi mahasiswa 

membuka jalan untuk 
dapat berorganisasi 
dan memiliki relasi 
dengan orang-orang 
penting 
 

 
 

 
- Mengikuti pelatihan 

bordir  di Bangil 
(modal budaya) 

- Hasil dari mendapat 
arisan bisa menjadi 
tabungan (modal 
sosial ke modal 
ekonomi) 
 

- Menjadi kesempatan 
untuk bisa berkarya 
dan menjadi 
motivator bagi 
penyandang 
disabilitas lainnya 
(modal sosial ke 
modal simbolis) 

- Untuk tabungan masa 
depan dan membantu 
orang tua 

 
 
- Mengubah pandangan 

rendah orang-orang 
terhadap penyandang 
disabilitas  
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Strategi bertujuan untuk mempertahankan dan mengubah distribusi modal-

modal dalam kaitannya dengan hierarki kekuasaan.Strategi yang digunakan 

pelaku bersandarkan pada jumlah modal yang dimiliki dan struktur modal dalam 

posisinya di ruang sosial. Jika mereka dalam posisisi dominan maka strateginya 

diarahkan pada upaya melestarikan dan mempertahankan status quo. Sementara 

mereka yang didominasi berikhtiar mengubah distribusi modal, aturan main dan 

posisi-posisinya sehingga terjadi kenaikan jenjang sosial. Jadi kesempatan untuk 

menang atau kalah bergantung pada penguasaan para pelaku atas modal dan posisi 

yang mereka tempati dalam struktur kekuasaan (Fashri, 2007, hal. 101-102). 

Strategi yang telah dilakukan perempuan penyandang disabilitas 

merupakan usaha untuk membongkar doxa dari wacana yang telah dilanggengkan 

sebelumnya, yaitu kekerasan simbolik dan fisik dari lingkungan yang melingkupi 

perempuan penyandang disabilitas. Kekerasan simbolik dan fisik yang telah 

didapatkan dan dialami oleh perempuan penyandang disabilitas telah membuat 

ruang gerak mereka menjadi terbatas dan selalu menjadi pihak yang dipinggirkan 

dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Sebagai pihak yang 

terdominasi perempuan penyandang disabilitas mencoba untuk mengubah atau 

memperluas modal yang telah dimilikinya. Dengan modal-modal yang telah 

didapatkannya membuat jalan mereka terbuka lebar untuk mencapai tujuan yang 

mereka inginkan dan bisa mnedapatkan pengakuan sosial dai lingkungannya. 

 Hasil dari improvisasi yang telah dilakukan oleh para perempuan 

penyandang disabilitas adalah habitus yang mana dalam pernyataan Bourdieu, 

bahwa habitustelah diatur oleh improvisasi individu yang dipelihara secara teratur 

yang kemudian membentuk habitusindividu tersebut. Dalam prakteknya, 
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habitusadalah sejarah yang berubah menjadi sebuah hal yang seolah-olah natural 

dan begitu adanya (Bourdieu, 1977: 78). Habitus bukan suatu struktur tetap yang 

tidak berubah, tetapi lebih tepatnya ia disesuaikan para individu yang terus 

menerus berubah dalam menghadapi situasi-situasi yang bertentangan tempat 

mereka menemukan diri (Ritzer, 2014, hal. 906). Artinya, dengan adanya 

improvisasi akan memungkinkan individu akan mengalami perubahan-perubahan 

habitus. 

 Perempuan penyandang disabilitas melakukan usaha seperti menabung 

atau melakukan usaha seperti bekerja, mencoba menjual sesuatu, dan membuat 

sesuatu yang memiliki nilai jual demi mendapatkan penghasilan dan jaminan 

masa depan agar dapat melangsungkan kehidupannya. Perempuan penyandang 

disabilitas juga mencoba untuk membuktikan bahwa dengan keterbatasan yang 

dimilikinya tidak membuat mereka berdiam diri saja dan bisa membuktikan 

bahwa mereka juga sama seperti orang normal lainnya. Hal ini dilakukan agar 

mereka tidak selalu mengalami dan bisa menghindari kekerasan. Yang mana 

tindakan tersebut akan selalu dilakukan berulang-berulang dan seolah-olah telah 

menjadi hal yang natural dan berjalan begitu apa adanya dan telah menjadi 

habitus dalam hidupnya. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
6.1 Kesimpulan 

1.  Perempuan penyandang disabilitas mengalami kekerasan simbolik yang 

disebabkan dari wacana masyarakat yang memberi stigma negatif karena 

kedudukannya sebagai perempuan dan juga penyandang disabilitas. Hal 

yang dialami antara lain; keraguan terhadap kemampuannya, hak dalam 

memperoleh perlindungan hukum dan juga pengambilan keputusan 

terhadap prioritas pendidikan. Keadaan miskin perempuan penyandang 

disbilitas membuat kekerasan simbolik yang diterimanya menjadi 

kekerasan berupa fisik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, 

dan lingkungan pekerjaan. Di dalam lingkungan keluarga perempuan 

penyandang disabilitas mengalami pengucilan dan penganiayaan, di 

lingkungan masyarakat perempuan penyandang disabilitas perempuan 

penyandang disabilitas mendapatkan pengucilan dan juga pelecehan 

seksual, dan di lingkungan pekerjaan perempuan penyandang disabilitas 

mendapatkan pemecatan, perbedaan upah dan penambahan waktu kerja.  

2.  Modal budaya, sosial dan simbolis yang dimiliki perempuan penyandang 

disabilitas memunculkan strategi untuk melawan kekerasan yang telah 

dialaminya, strategi ini diperlihatkan dari sisi perempuan perempuan 

penyandang disabilitas yang mencoba mencari modal baru ketika berada 

di ranah tertentu yang mana disebut Bourdieu sebagai strategi rekonversi 

dan cara mereka mengembangkan modal yang telah dimilikinya yang 

mana disebut Bourdieu sebagai strategi reproduksi. Strategi bertujuan 

untuk mempertahankan dan mengubah distribusi modal-modal dalam 
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kaitannya dengan hierarki kekuasaan. Mereka yang didominasi berikhtiar 

mengubah distribusi modal, aturan main dan posisi-posisinya sehingga 

terjadi kenaikan jenjang sosial. Lewat strategi yang dilakukan perempuan 

penyandang disabilitas mencoba untuk membuktikan bahwa dengan 

keterbatasan yang dimilikinya tidak membuat mereka berdiam diri saja 

dan bisa membuktikan bahwa mereka juga sama seperti orang normal 

lainnya. 

6.2  Saran 

1. Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas 

   Status sebagai seorang perempuan dan penyandang disabilitas 

adalah hal yang tidak perlu disembunyikan atau dianggap sebagai 

kelemahan yang membuat mereka akan selalu dipinggirkan atau 

diremehkan. Karena setiap manusia yang ada di muka bumi pasti memiliki 

kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain dan  semua orang berhak 

untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan dicapainya. Perempuan 

penyandang disabilitas juga bisa akan menjadi mandiri jika ada kemauan 

kuat dari dalam diri mereka dan mereka harus selalu percaya diri dalam 

melakukan tindakan apapun agar tidak selalu dipandang sebelah mata oleh 

keluarga maupun masyarakat. 

   Aspek kesehatan dan reproduksi menjadi hal yang penting agar 

kesadaran dan pengetahuan mengenai disabilitas tidak disalahartikan. 

Semua perempuan penyandang disabilitas bisa memiliki keturnuan yang 

normal ketika ada penanganan dan perawatan yang tepat. Selain itu juga, 

janganalah sungkan untuk meminta bantuan kepada orang lain ketika 
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mengalami permasalahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri, selain 

berkesempatan untuk berinterkasi dengan orang banyak hal ini juga 

sebagai cara orang lain untuk dapat menerima perbedaan yang patutnya 

sebagai hal yang lebih disyukuri dan lebih mengasihi satu sama lain. 

2. Bagi Keluarga dan Masyarakat 

   Bagi para keluarga yang memiliki anggota keluarga perempuan 

penyandang disabilitas tidak perlu untuk menyembunyikan, membuang 

atau memasung mereka agar ruang gerak mereka tidak terbatas. Hendaklah 

keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan keadaan tersebut 

membawa mereka untuk mengkontrol kesehatan atau melakukan terapi 

agar mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu, 

pengembangan ilmu terutama pendidikan sangatlah diperlukan agar para 

perempuan penyandang disabilitas memiliki pengetahuan, bisa 

mengembangkan bakatnya, dan menjadi mandiri. Keluarga merupakan 

salah satu  penentu utama agar perempuan penyadang disabilitas bisa 

mengenal dunianya maupun dunia luar yang akan dihadapinya nanti. 

   Masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran 

tentang keadaan perempuan penyandang disabilitas pasti akan memiliki 

pemikiran negatif dan melakukan kekerasan simbolik dan fisik terhadap 

para perempuan penyandang disabilitas yang mengakibatkan mereka 

menjadi menarik diri dan menghindari pergaulan dengan masyarakat. Oleh 

karena itu masyarakat perlu menelaah terlebih dahulu  dan mencari tahu 

mengenai pembahasan disabilitas dan mengapa bisa terjadi kepada mereka. 

Apalagi dengan adanya teknologi pada zaman saat ini memudahkan kita 
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semua dalam memperoleh informasi apapun terutama mengenai 

penyandang disabilitas, karena pada hakikatnya penyandang disabilitas 

juga sama-sama manusia.  

   Bagi para perusahaan atau pabrik tidaklah perlu untuk meremehkan 

setiap kemampuan yang dimiliki para perempuan penyandang disabilitas 

karena setiap individu memiliki kemampuan yang tidak sama dengan 

orang lain dan bisa menjadi kelebihan yang tidak ada pada orang lain.  

3. Bagi LSM atau Pemerintah 

   LSM yang bergerak dalam bidang yang menangani disabilitas dan 

juga pemerintah hendaknya lebih meningkatkan kerja sama untuk dapat 

memberikan pelatihan dan memberikan sosialisasi bagi para perempuan 

penyandang disabilitas terutama bagi daerah-daerah terpencil. Hal ini 

dilakukan agar kesadaran dan motivasi untuk para penyandang disabilitas 

lebih meningkat dan para penyandang disabilitas mempunyai tujuan agar 

dapat bertahan hidup ke depannya. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

   Penelitian ini tidak selalu sempurna dan pastilah banyak 

kekurangan yang perlu dikembangkan lebih lanjut karena keterbatasan 

baik dari segi waktu, teori, dan metode yang telah digunakan dalam 

penelitian ini. Oleh karenanya pada penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang lebih dan melengkapi kekurangan yang 

ada pada penelitian ini terutama pada perempuan penyandang disabilitas di 

Kabupaten atau Kota Malang. 
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LAMPIRAN 

GUIDE INTERVIEW 
 
 
 Latar Belakang dan Keluarga 

1. Sejak kapan anda menjadi difabel? 
2. Apakah dari semasa kecil anda tinggal disini? 
3. Semenjak kecil anda tinggal bersama siapa? 
4. Apakah dulu anda tinggal dengan keluarga serumah? 
5. Dengan siapa anda tinggal saat ini? 
6. Mengapa anda tinggal dengan orang tersebut? 
7. Apakah ada pernah dilakukan berbeda oleh keluarga anda? Bagaimana 

bentuknya? 
8. Apakah anda pernah diajak ikut ketika ada acara keluarga? 
9. Apakah anda pernah diperlakukan secara kasar oleh keluarga anda? 
10. Apakah anda pernah merasa marah jika diperlakukan secara buruk oleh 

keluarga anda? 
11. Apakah keluarga anda merasa malu dengan keberadaan anda? 
12. Apakah ada anggota keluarga yang membela anda ketika anda ada 

masalah? 
13. Apakah ada anggota keluarga anda yang menghina anda? Bagaimana 

respon anda ketika diperlakukan seperti itu? 
14. Apakah strategi anda berhasil ketika anda mencoba melawan perlakuan 

kasar atau ejekan dari keluarga anda? 
15. Pernahkan anda merasa ingin pergi dari rumah? Jika iya, apakah keluarga 

akhirnya mencari anda? 
16. Apakah dulu anda pernah dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan? 
17. Apakah ada perbedaan anatar perlakuan keluarga pada saat dulu dan 

sekarang? 
18. Apa kewajiban anda dalam memenuhi kebutuhan keluarga? 
19. Siapa yang memenuhi kewajiban untuk kebutuhan keluarga? 
20. Kesulitan apa saja yang dialami dalam memenuhi kebutuhan keluarga? 
21. Bagaimana cara mengatasi kesulitan yang ada dalam rumah tangga? 
22. Apakah anda mempunyai suami? 
23. Semenjak kapan anda menikah? 
24. Mengapa anda menikah dengan orang tersebut? 
25. Apakah selama ini rumah tangga anda mengalami permasalahan? 
26. Apakah suami anda bekerja? 

 
 

 Pekerjaan 
1. Apakah anda bekerja? 
2. Jika tidak bekerja bagaimana anda memenuhi kebutuhan anda? 
3. Apakah anda pernah berusaha mencari pekerjaan? 
4. Mengapa anda ditolak di tempat anda mencari kerja? 
5. Apa alasan anda bekerja disini? 
6. Apakah anda senang dengan pekerjaan saat ini? 
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7. Bagaimana anda meyakinkan pemilik perusahaan / pabrik / toko agar bisa 
diterima kerja? 

8. Apa kegiatan anda sebelum anda menemukan pekerjaan? 
9. Darimana anda bisa mendapatkan pekerjaan? 
10. Apakah dulu anda pernah ditolak ketika mencari pekerjaan? 
11. Bagaimana perlakuan teman kerja anda? 
12. Apakah pemilik perusahaan atau toko memperlakukan anda berbeda? 
13. Berapa jam kerja anda dalam sehari? 
14. Apakah suami / keluarga anda mendukung anda dalam bekerja? 

 
 
 Lingkungan Pendidikan 
 

1. Apakah dulu anda pernah dilarang bersekolah? 
2. Apa alasan anda dilarang bersekolah? 
3. Apakah anda bersekolah di sekolah biasa atau SLB? 
4. Mengapa anda bersekolah di tempat tersebut? 
5. Siapa yang memilihkan sekolah anda? 
6. Apakah fasilitas di sekolah mendukung aksesbilitas anda? 
7. Sampai jenjang apa anda bersekolah? 
8. Bagaimana metode anda dalam belajar? 
9. Bagaimana perlakuan guru kepada anda? 
10. Bagaimana perlakuan teman-teman kepada anda? 
11. Apa ada teman-teman anda yang mengejek anda? 
12. Apa di sekolah anda pernah diperlakukan berbeda? 
13. Bagaimana sikap anda ketika diperlakukan kasar atau diejek oleh teman-

teman atau guru anda? 
14. Apakah ada teman yang menolong ketika anda menghadapi masalah? 
15. Bagaimana perlakuan teman sebangku anda? 
16. Apakah dulu anda pindah-pindah sekolah? 
17. Apakah anda pernah ditunjuk menjadi struktur kelas? 
18. Apakah anda pernah mengikuti kegaitan organisasi ketika sekolah? 

 
 
 Lingkungan Masyarakat 

 
1. Apakah anda pernah merasa malu ketika keluar rumah? 
2. Apakah anda pernah diejek oleh masyarakat? 
3. Apakah anda juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan warga sekitar? 
4. Apakah masyarakat sekitar atau tetangga ikut membantu jika ada dalam 

kesusahan? 
5. Apakah anda mempunyai orang yang bisa diajak cerita mengenai 

permasalahan anda? 
6. Apakah selama ini anda mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan 

masyarakat? 
7. Apakah anda mengikuti organisasi di masyarakat? 
8. Bagaimana sikap anda ketika diperlakukan kasar atau diejek oleh 

lingkungan sekitar anda? 
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9. Apakah pernah memrahai orang yang menejek anda? 
10. Apakah ada masyarkat dekitar yang dekat dengan anda? 
11. Apakah anda pernah diberi bantuan oleh masyarakat? 
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Tabel Koding 

Wawancara 1 

Nama   : LF 

Usia   : 34 

RT   :39 

Pendidikan Terakhir : SMA kelas 1 

 

  Makna Makna Terdalam 
LF7 Dulu kan pas anakku sakit 

yang nomor dua itu aku 
ditinggal sama suamiku dulu 
ya karena sakit itu, dia bilang 
mau kerja, kerja di jakarta, 
katanya sak wulan sekali 
mulih tibake ga pulang, ya 
sampek sekarang di Jakarta” 

Perlakuan suami Kekerasan fisik di 
lingkungan 
keluarga 

LF 
14 

Aku pernah sek sakit itu, 
ditampar padahal ga ada apa 
apa tapi dipukuli sama bapak, 
dijambak sama bapak ngamuk 
ngamuk [.......] Yo beda ta 
mbak kalau pas sakit, aku ga 
boleh masuk rumah mbak aku 
diusir kaya bude karo pakde, 
tapi kalau bapak ibu boleh, kan 
katanya sakit jiwa jadi ga 
boleh masuk rumah 

Perlakuan kasar 
dari keluarga 

Kekerasan fisik di 
lingkungan 
keluarga 

LF39 Ya kan setelah aku nikah lagi 
itu aku kan nyoba kerja 7 
bulan mbak disana, awalnya 
majikanku ga tau kalau aku 
punya penyakit stres itu, terus 
setelah itu kan majikanku tau 
aku sering minum obat terus 
pas ditanya awale aku ga 
ngaku, terus lama-lama 
ketauan mbak aku itu punya 
penyakit stres ga tau taunya 
darimana, terus setelah itu aku 
disuruh berhenti kerja disana 
mbak takute aku kambuh lagi 
katanya 

Perlakuan oleh 
majikan 

Kekerasan fisik di 
lingkungan 
pekerjaan 

LF43 aku kan yo dikasih blt pkh Pendapatan dari Strategi 
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sisan, kan kita keluarga ga 
mampu, kadang 4 atau 6 sekali 
acaranya itu buat ngumpul 
sama bagi-bagi uangnya 

kegiatan yang 
diikuti 

reproduksi 

LF48 Ya biasa ae mbak tapi kalau 
udah stres lawang-lawang itu 
ditutupi mbak [...]aku dirasani 
stres stres gitu, aku kan yo 
malu lek dirasani gitu, ya kan 
jenenge wong yo mbak 
dianggep golek panganan apa 
ngono gitu ya. 

Perlakuan 
masyarakat 

Kekerasan fisik di 
lingkungan 
masyarakat 

 

 

Wawancara 2 

Nama   : MS 

Usia   : 42  

RT   : 36 

Pendidikan Terakhir : Tidak Pernah Sekolah 

 

  Makna Makna Terdalam 
MS8 Yo lek keluargaku iku paling 

karo bapak mbak aku dihajar 
pas iko tapi saiki wes struk 
jadi ga tau ditampar maneh” 
 

Perlakuan kasar 
keluarga 

Kekerasan fisik di 
lingkungan 
keluarga 

MS10 Aku iki nduwe mbak dulur 
lanang sing cacat pisan koyo 
aku, tapi de’e mek sikile tok 
sing pincang tapi saiki areke 
wes mari lulus smk terus wes 
duwe gawe nang pabrik saiki 

Perlakuan dari 
keluarga 

Kekerasan 
simbolik 

MS11 Yo gelem mbak tapi yaopo yo 
aku ngalah ae wes karo 
adekku sing lanang, kan 
saaken lek lanang gasekolah 
karo ga gawe, yoweslah aku 
ga usah sekolah mending 

Respon terhadap 
kekerasan yang 
dialami 

Respon terhadap 
kekerasan 
simbolik 

MS17 Ya yaopo ya mbak kesel yo 
aku kesel sampe aku pengen 
bunuh awakku dewe soale 
bapakku keterlaluan, aku 

Respon terhadap 
kekerasan yang 
dialami 

Respon terhadap 
kekerasan fisik 
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pengen bunuh diri nabrakno 
awakku nang motor 

MS20 Ya koncoku nggih ngono 
mbak ngece aku, akeh iku 
wong-wong nang pondokkan 
ngece aku soale aku ga iso 
ndelok [...] lek koncoku yo 
onok sih mbak, aku sampe tau 
difitnah tapi yo jenenge konco 
iku yo ngono iku wes mbak 

Perlakuan teman Kekerasan fisik di 
lingkungan 
masyarakat 

MS24 kan yo aku dikei duwek karo 
bu nyai nang pondok, bu nyai 
iku ancene apik mbak nolongi 
aku karo wong tuwoku , iki ae 
nang omah bu nyai sing 
modal gawe dodolan LPG 
sing didoli karo ibukku nang 
omah [...] 

Pengembangan 
dari Modal sosial 

Strategi 
Reproduksi 

MS27 Aku ancene mulai mbiyen iku 
wes onok niatan mondok 
mbak, tapi durung wani, nah 
pas 2008 iku aku nyoba-
nyoba dijak karo bu lek nang 
kono, kok yo akhire bu nyai 
gelem ngerjakno aku, aku kan 
biasane ben kamis nang 
pondok mbak ngewang-
ngewangi kerja bakti karo 
ngeresik-resiki, yo belajar 
ngaji pisan sampe saiki nang 
kono [...] aku iki mek hapalan 
tok rungokno teko kaset terus 
aku ulangi maneh terus tak 
setor nang bu nyai, aku ya ga 
isok moco opo-opo kok 
mbak, aku yo lek kate sinau 
maneh yo mesti lambat mbak 
ong aku wes tuwek ngene kok 

Pendidikan 
informal yang 
diperoleh 

Modal Budaya 

MS31 Soale ga diolehi mbak karo 
bapak, sebenere wingi bu nyai 
aku ditawari digowo nang 
janti, kulo iki wes gelem 
mbak tapi bapak ga ngolehi 
blas aku sekolah 

Perlakuan anggota 
keluarga 

Kekerasan fisik di 
lingkungan 
keluarga 

MS38 Aku mek melu-malu tahlil-
tahlil nang wong-wong mbak, 
kan makku melu pisan ngono 
iku, yo kan aku seneng ngono 

Kegiatan yang 
diikuti 

Modal Sosial 
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lho mbak lek melu ngono-
ngono iku, soale seneng iso 
ketemu wong-wong nang 
kono terus iso tahlilan bareng 

MS41 Pernah mbak lek keterlaluan 
ngono, sangking pegele 
wesan, aku ngomong wes 
pokoke nang pondok suetan 
kabeh ngono aku omonge 

Respon terhadap 
kekerasan yang 
dialami 

Respon terhadap 
kekerasan fisik 

MS42 Iku mbak kan onok a saiki 
wong sing podo ga ndeloke a 
koyo aku tapi de’e iku wes 
saiki dadi penceramah nang 
endi-endi tapi de’e lanang, 
aku yo pengen mbak koyo 
ngono iku, sopo eroh aku 
ngkok koyo ngono pisan 
mbak timbang aku koyo 
ngene ae, yo wes tuwek pisan 
mbak yo kudu diapik-apikno 
lah agamane kene 

Tujuan yang ingin 
dicapai 

Tujuan dari 
strategi yang 
dijalankan 

 

Wawancara 3 

Nama   : FP 

Usia   : 21 tahun 

RT    : 33 

Pendidikan Terakhir : SMP 

 

  Makna Makna Terdalam 
FP3 Pas aku wes lulus pengene 

ngelanjutno SMA mbak tapi 
karo ibuk ga diolehi soale wedi 
aku ga iso mikir karo kesel lek 
sekolah. Mikire ijazah iku 
SMA ga penting jare 

Perlakuan dari 
anggota keluarga 

Kekerasan fisik di 
lingkungan 
keluarga 

FP10 Ya ga tau ya mbak semenjak 
aku habis kecelakaan itu aku 
sekarang sering disuruh-suruh 
apa gitu, bukanne nyuruh 
mbakku, westalah katanya gitu 
menengo ae. 

Perlakuan dari 
anggota keluarga 

Kekerasan fisik di 
lingkungan 
keluarga 

FP12 Ibuk sih mbak sing isin, 
westalah tutupen lawang iku 

Perlakuan dari 
anggota keluarga 

Kekerasan fisik di 
lingkungan 
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aku isin onok awakmu, sing 
liyane ga 

keluarga 

FP16 Yo aku dirasani iku mbak, aku 
kan dahine iki operasi terus 
wong-wong karo koncoku iki 
aku dianggep pikirane wes ga 
jangkep ga seratus persen 
ngono mbak [...] 

Perlakuan dari 
masyarakat 

Kekerasan 
Simbolik 

FP17 Yo ga mbak wes babahno ae, 
aku ga ngerasa gitu kok mbak, 
yang penting aku masih bisa 
bantu-bantu orang tua di sini 

Respon dari 
kekerasan yang 
dialami 

Respon terhadap 
kekerasan 
simbolik 

FP30 
 

Aku pernah jadi mayoret mbak 
di smp terus jadi humas di osis 
smp kemarin 

Modal Simbolis Strategi 
Rekonversi 

FP31 Alhamdulillah masih mbak 
sampe smp iku, terus pas 
karnaval deso iku pisan mbak 
aku mesti jadi mayoret terus 
 

Modal Sosial Strategi 
Reproduksi 

 

Wawancara 4 

Nama   : SP 

Usia   : 33 

RT   : 32 

Pendidikan Terakhir : Tidak Pernah Sekolah  

  Makna Makna Terdalam 
SP4 Mbiyen iku mbak ceritane iku 

mbak aku diperkosa mbak, pas 
iku diperkosa wong 4, akhire 
diadakno rapat karo pamong-
pamong ga digowo nang 
kantor polisi ,sopo song kate 
tanggung jawab, yo gelem ga 
gelem akhire rapat mau, sing 
mbakke iki didudui foto 
wonge mau 

Pengalaman 
kekerasan Seksual 

Kekerasan 
simbolik 

SP5 Mboh yo mbak aku iki pas iku 
langsung digowo nang kantor 
desa, tapi kan akhire aku yo 
dirabi (dinikahkan) karo 
lanangane yo wes lah wes sing 
penting onok sing tanggung 

Respon terhadap 
kekerasan 

Respon terhadap 
kekerasan 
simbolik 
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jawab 
SP19 Aku digowo nang kene iki 

umur 5 tahun baru mriki, pas 
iku bapak wes meninggal terus 
digowo nang bu lek e kene 
mbak, terus ibukku mboh saiki 
nang endi pokoke aku 
ditinggal ngono ae mbak 
sampe saiki ga tau ketemu 
maneh, ga tau nyambangi karo 
ngopeni blas, dadi wes ga 
ngerti anake gedene saopo 
saiki 

Perlakuan anggota 
keluarga 

Kekerasan fisik 

 

Wawancara 5 

Nama   : LR 

Usia   : 42 

RT   : 36 

Pendidikan Terakhir  : SD 

  Makna Makna Terdalam 
LR1 Tau mbak aku sekolah sampe 

SD tok, aku mbiyen sekolah 
kene iki lho ndek ngarepan iki, 
terus aku ga 
ngelanjutno[...]Aku males 
mbak, aku emoh wes sekolah 
maneh, terus kan yo sekolah iki 
larang 

Alasan tidak 
melanjutkan 
pendidikan 

Modal Budaya 
yang kurang 

LR11 Yo iki mbak ibukku kan kerjo 
nang kono pisan terus pas iku 
jarene wonge kurang terus 
moro aku dijak nang kono 
pisan wes kerjo bungkusi, 
wonge seneng kok mbak soale 
aku iki jarene gesit lek kerjo 

Cara mendapatkan 
pekerjaan 

Modal Sosial 

LR17 Lek ibuk kulo 800 lek aku 700 
ga mundak-mundak sampe 
saiki iku ae mek aku tok sing 
saiki bayarane 700 padahal aku 
iki wes sregep kerja mbak nang 
kono”  

Perlakuan di 
lingkungan kerja 

Kekerasan fisik di 
lingkungan 
pekerjaan 

LR24 Iyo mbak, iyo aku yo dijak 
nang omahe juragan pisan 
dikongkon ngepel, tapi mek 

Perlakuan majikan 
di tempat kerja 

Kekerasan fisik di 
lingkungan 
pekerjaan 
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aku tok sing dikongkon soale 
sing liyane ga gelem, lek aku 
yo mbak pokok entok duwek 
yo tak jupuk ae wes timbang 
nolak rejeki, sedino iku paling 
35 sedino, kerjone mulai 
setengah pitu sampa sore, 
posoan ngono wingi iku  yo 
sampe sore pisan bayarane 
gawe gantine mangan tok 
 

LR32 Aku iki mbak sing netekki yo 
mbak, sing nyusoni yo mbah, 
ibukku ga gelem soale ibukku 
senenge dulin tepak iku, kan 
sek arek a dadi ga diurusi blas 
aku iki pas cilik, lah mbah sek 
duwe arek cilik pisan dadi aku 
melu nyusu karo mbah, tapi 
saiki yo aku mbek ibuk wes 
biasa ae 

Perlakuan anggota 
keluarga 

Kekerasan fisik di 
lingkungan 
keluarga 

LR34 Iyo mbak aku melu-melu tahlil-
tahlil ngono tok, lek koyo pkk 
paguyuban ngono aku ga 
melok 

Kegiatan yang 
diikuti 

Modal Sosial 

 

Wawancara 6 

Nama   : EW 

Usia   : 25 Tahun 

RT   : 39 

Pendidikan Terakhir : Sedang menempuh S1 

 

  Makna Makna Terdalam 
EW6  ...tapi serangan secara 

psikis pastinya, ya aku pas 
cerita apa kaya gitu kan pasti 
aku kaya diremehkan apa 
yang aku lakuin itu 

Perlakuan anggota 
keluarga 

Kekerasan fisik di 
lingkungan 
keluarga 

EW11 Ya aku kan belajar di Bangil 
mbak, kan aku dulu setelah 
lulus SMA itu terus kan yo 
sering bertengkar sama yah itu 
diseneni terus, habis itu kan 

Pendidikan yang 
pernah diikuti 

Modal Budaya 



xviii 

 

ibukku dengar dari orang itu 
lho dengar dari supirnya 
Dinsos Surabaya buat dikirim 
ke Bangil, Akhire setelah aku 
ngurus-ngurus surat akhirnya 
kau masuk disana, aku disana 
satu tahun mbak. 

EW15 Aku diundang UGM buat 
pelatihan reproduksi buat 
penyandang disabilitas kan 
sama SAPDA itu terus disana 
itu akhirnya aku ketemu 
banyak menteri, orang penting 
lah pokoknya, terus aku cerita 
kalau aku ga dapet bidik misi, 
akhirnya aku juga dibantu 
sama dekan itu kan akhirnya 
buat bikin memo ke rektor, 
terus waktu itu itu malah yang 
memberikan secara simbolis 
itu waktu ada Khofifah waktu 
itu” 

Cara mendapatkan 
biaya pendidikan 

Modal Sosial 

EW18 Aku punya mbak, aku malah 
ikut arisan mbak di Pasar 
Sumberpucung 200ribuan 
perbulan dapete 3 juta lebih 
mbak kalau kena, tapi kalau 
sekarang aku belum dapet ya 
doain aja ya mbak aku cepet 
dapet [...] 

Kegiatan yang 
diikuti 

Modal Sosial 

EW19 Aku juga jadi pembicara 
motivasi gitu di sekolah-
sekolah mbak [...] aku sering 
mbak masuk koran sama tv itu 
mbak, jadi aku kenal banyak 
wartawan-wartawan gitu 
mbak [...] 

Gelar yang 
disandang 

Modal Simbolis 

EW23 Ya Pak Sanda itu mbak  cuma  
itu tok wes temenku sekarang, 
ya dulu itu ada kan mbak 
temen kantorku kaya gitu, 
sekarang sih masih temenan 
tapi sekarang kalau masalah 
yang maksude cerita lebih 
ngerti itu ya sama Pak Sanda, 
soalnya kan dia tau kondisi 
disini itu kaya gimana [...] 
aku ya udah nganggepnya 

Orang kepercayaan Modal Sosial 
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kaya Bapakku sendiri mbak, 
terus Pak Sanda itu juga 
sering nasehati aku, kan ada 
ya mbak aku itu sakit hati 
banget sama kakek sama 
saudaraku pas ada acara 
nikahan, aku awalnya ga mau 
datang aku selalu dianggap 
kaya orang sakit mbak 
katanya eh ada pasiennya 
teko, ya mereka itu malu 
mbak intinya. Saya kalau 
disuruh milih orang tuaku apa 
Pak Sanda ya aku milih Pak 
Sanda mbak soalnya apa ya 
orangnya itu tulus banget 
mbak, aku tau mbak mana 
yang tulus mana yang engga. 

EW27 Ya aku kalau sama temenku 
ya pernah mbak aku marah-
marah, sangking jengkelnya 
ya mbak waktu aku SD itu, 
dia itu aku dikibulin misale 
rok itu diangkat gitu terus 
setelah itu diinceng katokku, 
terus kan aku ga iso kan 
nguber de’e [...] Terus kan ya 
mbak aku itu pernah ditaksir 
sama temenku, terus sama 
temen-temennya itu mejaku 
itu diprepet-prepetno terus 
aku dicium sama dia, terus 
aku nangis mbak. Aku 
ngerasa berdosa mbak, sampai 
aku habis sabun lux batang an 
itu mbak tak cuci pipiku 
sampai merah. Terus 
orangnya aku marahi mbak, 
sampai aku trauma, setiap ada 
dia aku itu langsung sembunyi 
mbak ketakutan sama dia 

Pelecehan seksual Kekerasan fisik di 
lingkungan 
masyarakat 

EW29 Ya pertama itu mbak ya 
memang awalnya aku kan 
kuliah itu tujuan itu jadi orang 
yang berilmu, terus aku mau 
nunjukkin kalau sekolah 
tinggi itu berguna bahwa 
orang kuliah itu bisa merubah 

Tujuan yang ingin 
dicapai 

Tujuan dari 
strategi 
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pola pikir bukan untuk 
mencari pekerjaan aja, itu aku 
ga terlalu mikirin. Aku sih 
pengen memperjuangkan 
temen-temen mbak yang 
kesulitan. Terus yang kedua 
itu pengen membahagiakan 
orang tua saya, meskipun 
diskriminasinya itu makin 
parah ya ke aku. Yang ketiga 
aku pengen membuktikan ke 
orang-orang bahwa aku itu 
katanya aku ga bisa sekolah 
aku ga bisa menikah, prinsip 
saya gini saya itu meskipun 
nanti ga bisa menikah ya 
berarti itu takdir saya, tapi 
semua orang ada jodoh mbak, 
soalnya kan manusia mbak, ya 
aku pengen nunjukkin ke 
orang-orang bahwa aku masih 
berguna di dunia ini meskipun 
aku kaya gini, aku selalu 
berdoa buat orang yang 
mendzolimi aku ya mbak, 
semoga mereka membutuhkan 
orang kaya saya nantinya 

EW34 Aku sering mbak masuk 
koran sama tv itu mbak, jadi 
aku kenal banyak wartawan-
wartawan gitu mbak. Terus 
juga aku sekarang mau 
nerbitin buku, ini lagi proses 
penerbitan di Surabaya mbak, 
tinggal nunggu dicetak tok 
mbak, ya dari cerita-cerita 
yang ada itu mbak aku jadiin 
buku ya buat bantu-bantu 
orang rumah lah mbak 

Pengembangan 
modal  sosial 

Strategi 
Reproduksi 

 

 


