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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk 

yang lainnya di muka bumi ini. Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi yang 

dilengkapi akhlak serta rasa dan karsa. Manusia hidup di muka bumi ini hadir dengan 

berbagai karakter hidup yang berbeda, pandangan-pandangan, sikap serta perilaku 

tiap individu yang tentunya berbeda pula. Walaupun dengan hadirnya berbagai 

perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam segala aspek, manusia diharapkan dapat 

saling menghormati serta dapat menerima semua perbedaan yang ada, sehingga dapat 

terjalin hubungan yang harmonis dan damai sejahtera dalam perbedaan, kehidupan 

seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah bagi umat manusia.  

Walaupun hidup dalam berbagai perbedaan yang terjadi tidak semestinya ada 

anggapan siapa yang paling benar, siapa yang paling kuat dan siapa yang paling 

berkuasa. Manusia diciptakan Allah dalam 2 rupa yang berbeda, yaitu laki-laki dan 

perempuan. Pada awalnya Allah menciptakan laki-laki namun Allah melihat hal 

seperti itu kurang sempurna, lalu Allah menciptakan perempuan agar laki-laki tidak 

merasa sendiri dan sepi. Laki-laki diciptakan dari debu dan tanah, sedangkan 

perempuan diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini tertulis dalam 

Kitab Kejadian 2:6-7; Kejadian 2:21-22:  

Tetapi ada kabut naik keatas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan 

bumi itu-ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah 

dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah 
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manusia itu menjadi mahkluk yang hidup; Lalu Tuhan Allah membuat 

manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah 

satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari 

rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang 

perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu.  
 

Manusia yang mendiami bumi selama berabad-abad hingga saat ini, tentunya 

mempunyai Makna Hidup yang akan mereka capai dalam kehidupan. Pastinya makna 

hidup dalam setiap pribadi manusia berbeda-beda, dan dalam pencapaian makna 

hidup setiap manusia memiliki jalan yang berbeda. Setiap manusia secara ilmiah 

pastinya memiliki kehendak untuk hidup bermakna, kehendak inilah yang pada 

akhirnya mangarahkan kehidupan manusia untuk menemukan makna hidupnya. 

Makna Hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta 

memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan dalam 

kehidupan. Makna Hidup ternyata ada dalam kehidupan yang dijalani, makna hidup 

dapat ditemukan dalam setiap keadaan yang menyenangkan maupun dalam keadaan 

yang menderita, selama kita (manusia) mampu melihat hikmah-hikmahnya. Dalam 

kehidupan ini terdapat tiga bidang kegiatan yang secara potensial mengandung nilai-

nilai yang memungkinkan seseorang menemukan makna hidup. Ketiga nilai ini 

adalah nilai kreatif, nilai penghayatan, nilai bersikap.
1
 

Nilai Kreatif dapat digambarkan dengan: kegiatan berkarya, bekerja, mencipta 

serta melaksanakan tugas dan keawajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung 

jawab. Melalui karya dan kerja kita dapat menemukan arti hidup dan menghayati 

kehidupan secara bermakna. Pekerjaan hanyalah merupakan sarana yang memberikan 

                                                           
1
 H. D. Bastaman, Logoterapi Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup 

Bermakna (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 45. 
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kesempatan untuk menemukan dan mengembangkan makna hidup. Makna hidup 

tidak terletak pada pekerjaan, tetapi lebih bergantung pada pribadi yang 

bersangkutan, dalam hal ini adalah sikap yang diberikan pada pekerjaan itu serta cara 

bekerja yang mencerminkan keterlibatan pribadi pada pekerjaannya.  

Nilai Penghayatan, yaitu keyakinan dan penghayatan akan nilai-nilai 

kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan, dan keagamaan serta cinta kasih. Tidak 

sedikit orang merasa menemukan arti hidup dari agama yang diyakininya, atau dari 

seni yang ditekuni. Namun cinta kasih dan perhatian dapat dijadikan pula untuk 

seseorang dalam menghayati perasaan yang berarti dalam hidupnya. Dengan merasa 

dicintai dan mencintai, seseorang merasakan hidupnya penuh dengan pengalaman 

hidup yang membahagiakan. Dalam hal-hal tertentu mencintai seseorang berarti 

menerima sepenuhnya keadaan orang itu dengan apa adanya serta benar-benar dapat 

memahami sedalam-dalamnya kepribadiannya dengan penuh pengertian.  

Nilai Bersikap, yaitu menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran dan 

keberanian segala bentuk hal yang diterima, sekalipun itu adalah penderitaan. Sikap 

menerima dengan penuh ikhlas dan tabah akan penderitaan yang dialami akan 

merubah cara pandang kita untuk dapat mampu melihat makna dan hikmah dari 

penderitaan yang dialami. Selain beberapa nilai-nilai yang telah disebutkan, dalam 

pencapaian makna hidup ada satu hal lagi yang mungkin dapat ditambahkan, yaitu 

Harapan. Harapan adalah keyakinan akan terjadinya hal-hal yang baik atau 

perubahan yang menguntungkan di kemudian hari. Pengharapan mengandung makna 

hidup karena adanya keyakinan akan terjadinya perubahan yang lebih baik, ketabahan 
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menghadapi keadaan yang buruk dan adanya sikap optimis menyongsong masa 

depan.
2
  

Perjuangan untuk menemukan makna hidup merupakan motivasi utama dalam 

hidup manusia. Hasrat ini memotivasi setiap orang untuk memberikan sesuatu yang 

berharga dan berguna dalam kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan nyata 

misalnya : bekerja, berkarya, dan melakukan kegiatan-kegiatan penting lainnya. 

Makna hidup terkandung dan tersembunyi dalam setiap situasi yang dihadapi 

manusia, ia mengarahkan manusia untuk mengambil peranan dalam hidup bersama 

dengan manusia lain.
3
 Jika dilihat dari sisi teologis (Kristen) makna hidup adalah 

bagaimana manusia dapat hidup sesuai “Hukum Kasih” , yang terdapat pada Mat. 

22:37-40:  

Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu 

dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang 

pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah Kasihilah 

sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah 

tergantung seluruh hukum taurat dan kitab para nabi.  
 

Yang artinya bahwa manusia saling mengasihi antara satu dengan lainnya, dengan 

begitu manusia juga mengasihi Allah dan dirinya sendiri. Hal inilah yang dikehendaki 

Allah kepada manusia, agar manusia dapat menemukan tujuan serta makna hidup 

manusia. Dalam menjalin hubungan dengan sesama, Tuhan juga mengkaruniakan 

rasa cinta serta perasaan-perasaan yang lain, perasaan ketertarikan dengan lawan jenis 

serta seksualitas dalam diri manusia. 

                                                           
2
 H. D. Bastaman, Logoterapi Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup 

Bermakna (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 45. 
3
 http://indahoktavianti.ngeblogs.com/2009/10/19/makna-hidup/ diunduh pada hari minggu 

tanggal 2 oktober 2011, pukul 17.39 

http://indahoktavianti.ngeblogs.com/2009/10/19/makna-hidup/
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Seksualitas yang kita miliki adalah sebagai salah satu kemampuan kita yang 

mendasar, menyeluruh dan sebagai dorongan insting dalam kehidupan ini. 

Seksualitas dapat dipahami sebagai kemungkinan untuk perjumpaan baik secara 

biologis maupun psikologis antara pria dan wanita.
4
 Kehidupan seksual bukanlah hal 

yang semata-mata dianggap kotor dan duniawi, kehidupan seksual merupakan 

anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia. Kehidupan seksual baru menjadi 

kotor dan duniawi, jika hal itu disalahgunakan manusia untuk kepentingannya sendiri. 

Adanya perasaan ketertarikan dan seksual inilah maka timbul juga kecenderungan 

seksuil, yaitu kecenderungan yang harus tampak sewajarnya didalam keseluruhan 

kepribadian manusia. Kecenderungan seksuil haruslah tumbuh bersama-sama dengan 

seluruh cita-cita manusia yang diikuti dengan segala rasa simpati, hormat, 

spiritualitas dan moril. Sehingga hubungan yang terjalin antar manusia menjadi 

terarah dan teratur, bukan hubungan yang berdasar pada keinginan seksual saja.
5
 

Manusia memiliki hak-hak pribadi masing-masing yang tidak dapat dicampuri 

oleh pihak lain dan tidak dapat diubah oleh pihak lain, karena pada dasarnya 

diberikan oleh Allah sebagai anugerah kepada masing-masing individu. Namun sejak 

abad-abad kuno kehidupan manusia hingga abad modern saat ini, keberadaan 

perempuan mengalami ketidakadilan yang luar biasa. Pada hakikatnya perempuan 

diciptakan Allah guna menemani laki-laki agar tidak merasa kesepian, dan agar 

menjadi penolong yang sepadan bagi laki-laki. Menjadi penolong disini artinya 

bahwa perempuan menjadi partner hidup (kawan hidup) bagi laki-laki, oleh sebab itu 

                                                           
4
 Dr. Franz Magnis Suseno, Etika Sosial Buku Panduan Mahasiswa PB I- PB VI (Jakarta: 

Gramedia, 1989), 51. 
5
 Prof. Dr. J. Verkuyl, Etika Seksuil (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1960), 26. 
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diperlukan adanya penghargaan dan kesamaderajatan terhadap perempuan.
6
 Namun 

perempuan cenderung dianggap kaum yang lemah oleh laki-laki dan sering 

diperlakukan di bawah laki-laki. Sistem Patriakhi yang terjadi mengharuskan 

perempuan tunduk kepada laki-laki, hal ini sangat merugikan perempuan karena 

perempuan tidak mempunyai kebebasan dan seolah-olah perempuan tidak 

mempunyai pilihan apa-apa dalam menentukan berbagai hal yang berkenaan dengan 

kehidupannya, karena yang berhak menentukan adalah laki-laki.  

Walaupun dunia telah mengalami perubahan secara berabad-abad, yang saat 

ini menjadi zaman modern, namun sistem Patriakhi yang ada pada abad-abad kuno 

masih ada dan masih berjalan di berbagai wilayah di muka bumi. Bahkan pada zaman 

modern saat ini, keberadaan perempuan di tengah-tengah kehidupan ini lebih 

mengenaskan dibandingkan zaman-zaman kuno kehidupan manusia. Perempuan 

seringkali dianggap seperti barang dagangan yang dapat dijual dengan semena-mena, 

contohnya seperti Human Trafficking. Perdagangan manusia (Human Trafficking) 

seringkali yang menjadi obyeknya adalah perempuan. Mereka seringkali diperjual-

belikan dan dipekerjakan di tempat-tempat prostitusi. Prostitusi di sini bukanlah 

semata-mata merupakan gejala pelanggaran moral tetapi merupakan suatu kegiatan 

perdagangan. 

Dalam kehidupan sekarang ini keberadaan wanita tuna susila atau sering 

disebut PSK merupakan fenomena yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia, akan tetapi keberadaan tersebut ternyata masih menimbulkan pro dan 

                                                           
6
 Dr. J. L. Ch. Abineno, Manusia dan Sesamanya di dalam Dunia (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1987), 37-38. 
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kontra dalam masyarakat. Pekerja seks komersial dapat digolongkan dalam dua kata, 

yaitu pekerja seks dan komersial. Pekerja seks adalah seseorang yang bekerja dengan 

tubuhnya atau dengan kata lain seseorang yang bekerja dengan menjual jasanya, 

sedangkan komersial berarti kegiatan perdagangan. Sehingga dapat ditarik pengertian 

bahwa pekerja seks komersial adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan seseorang 

dengan cara menjual jasa atau tubuhnya demi mendapatkan uang. Dalam hal ini maka 

timbullah suatu pertanyaan apakah pekerja seks komersial (PSK) termasuk kaum 

yang tersingkirkan atau kaum yang terhina. Para PSK seringkali dianggap sebagai 

perempuan yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan 

dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.
7
 

Dari pandangan semacam ini, para pekerja seks komersial (PSK) 

mendapatkan cap buruk (stigma) sebagai orang yang kotor, hina, dan tidak 

bermartabat. Tetapi orang-orang yang mempekerjakan mereka dan mendapatkan 

keuntungan besar dari kegiatan ini, contohnya adalah germo yang menampung dan 

memperkerjakan mereka, tidak mendapatkan cap demikian. Jika dilihat dari 

pandangan yang lebih luas, kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya yang 

dilakukan pekerja seks adalah suatu kegiatan yang melibatkan tidak hanya si 

perempuan yang memberikan pelayanan seksual dengan menerima imbalan berupa 

uang, tetapi ini adalah suatu kegiatan perdagangan yang melibatkan banyak pihak. Di 

lain sisi jika melihat sendiri kehidupan mereka, nyata bahwa banyak dari para pekerja 

seks itu terpaksa menjalani pekerjaannya karena tekanan ekonomi dan pemenuhan 

                                                           
7
 http://www.mirifica.com/”pekerja seks komersial diunduh pada hari minggu 2 oktober 2011, 

pukul 18.30 

http://www.mirifica.com/


8 
 

kebutuhan. Ada yang memang datang dari keluarga yang miskin, ada yang 

ditelantarkan suaminya sementara anak-anaknya harus tetap makan, ada yang untuk 

membiayai pengobatan orang tuanya, ada juga yang terpaksa disetujui suaminya 

karena benar-benar hidup amat miskin, dan berbagai alasan yang lainnya.  

Secara garis besar, manusia pada umumnya tentu mempunyai Makna dalam 

menjalani kehidupan, begitu pula bagi PSK yang menjalani kehidupan sebagai orang 

yang menjual jasa. Makna Hidup bagi para PSK mempunyai banyak faktor yang 

menentukan, misalnya bagaimana mereka dalam menjalani pekerjaannya dan apa 

alasan mereka memilih jalan pekerjaan seperti itu. Namun pada saat ini, fenomena 

yang berkembang dari para PSK sehingga mereka mau bekerja seperti itu karena 

dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.  

Melihat faktor yang melatarbelakangi tersebut dan menurut pengamatan awal 

terhadap perempuan PSK bahwa Makna Hidup bagi PSK adalah ketika mereka dapat 

melakukan sesuatu untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi bagi diri sendiri dan juga 

untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi keluarganya. Namun di sisi lain, ada juga 

beberapa PSK yang melakukan pekerjaan tersebut bukan hanya untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup mereka, namun para PSK tersebut juga sangat menikmati pekerjaan 

mereka itu. Bahkan ada seorang perempuan yang mengatakan bahwa hidup adalah 

senang-senang, artinya bahwa dia akan melakukan pekerjaan dan menjalani 

kehidupannya ketika dia senang melakukannya dan itu juga membawa kesenangan 

baginya.
8
 Menurutnya juga, berarti di sini tidak mempedulikan apa yang menjadi 

omongan orang dan bagaimana pandangan masyarakat tentang apa yang 

                                                           
8
 Wawancara awal terhadap PSK pada hari Selasa, 11 Oktober, pukul 22.30 
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dilakukannya, yang penting selama apa yang dilakukan dan dikerjakannya tidak 

membawa dampak atau masalah yang berarti buat orang lain.  

Proses penemuan makna hidup bukanlah merupakan suatu perjalanan yang 

tidak mudah bagi PSK, perjalanan untuk dapat menemukan apa yang dapat mereka 

berikan dalam hidup mereka, apa saja yang dapat diambil dari perjalanan mereka 

selama ini, serta sikap yang bagaimana diberikan terhadap ketentuan atau nasib yang 

bisa mereka ubah, semuanya itu tak lepas dari hal-hal apa saja yang diinginkan 

selama menjalani kehidupan, serta kendala apa saja yang dihadapi oleh mereka dalam 

mencapai Makna Hidup. Selain itu, dari beberapa PSK ini ada juga yang mempunyai 

cita-cita dan harapan yang baik untuk membuat masa depan mereka menjadi lebih 

baik. Contohnya adalah ada dari mereka yang merencanakan untuk menikah dan 

membangun sebuah keluarga yang utuh. 

Terlepas dari apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh para PSK ini, ternyata 

mereka memandang Makna Hidup adalah ketika mereka dapat membahagiakan 

orang-orang di sekitarnya, terutama keluarga mereka dan untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari walaupun mereka harus melakukan apa saja yang mungkin 

banyak orang yang membenci, menghina dan bahkan mengucilkan mereka. Namun 

satu hal yang pasti dalam kehidupan mereka, ternyata ada impian untuk dapat hidup 

layak seperti orang lain pada umumnya yang ingin membina sebuah keluarga dan 

memiliki suami serta anak-anak. 

Dengan melihat fenomena yang terjadi, maka penulis ingin meneliti dengan 

lebih mendalam tentang makna hidup perempuan yang bekerja sebagai PSK. Dalam 

permasalahan ini, usaha yang dilakukan adalah penelitian tentang Makna Hidup PSK. 
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Penelitian ini berangkat dari fenomena yang unik di mana mereka selama ini sadar 

akan pandangan negatif yang diperolehnya dari lingkungan sekitar, tetapi mereka 

tetap dapat mempertahankan apa yang mereka percayai, dan mereka yakini serta 

hayati dan menjalankan semuanya itu dengan penuh keyakinan tanpa terpengaruh 

pendapat ataupun opini-opini dari orang-orang yang memandang negatif terhadap 

dirinya.  
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Berdasarkan masalah di atas, dengan itu penulis mengambil judul tulisan ini 

adalah: 

 “ Makna Hidup Menurut Perempuan Pekerja Seks Komersial” 

(Studi kasus terhadap perempuan pekerja seks komersial di Bandungan 

mengenai Makna Hidup) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas maka yang akan diteliti adalah : 

1. Apakah Makna Hidup bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) ? 

2. Bagaimana hidup yang bermakna bagi PSK, baik bagi diri sendiri, orang lain 

dan kepada Tuhan? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini : 

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan apa Makna Hidup bagi pekerja seks 

komersial. 

2. Mendeskripsikan bagaimana hidup yang bermakna bagi PSK baik dalam diri 

pribadi, maupun dengan hubungannya kepada orang lain dan kepada Tuhan.  

D. Signifikansi Penulisan 

Manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan memperkaya teori 

mengenai Makna Hidup bagi pekerja seks komersial.  
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2. Manfaat Praktis 

Diharapkan dapat memberi perubahan yang lebih dalam kepada masyarakat 

dalam sikap maupun pandangan terhadap PSK mengenai pekerjaan mereka 

yang semata-mata untuk mencari Makna Hidup bagi diri mereka sendiri. 

Sehingga dengan demikian diharapkan masyarakat dapat memikirkan langkah 

apa untuk menanggulangi permasalahan prostitusi. 

E. Batasan Masalah 

Dengan melihat latarbelakang yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Makna Hidup, adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta 

memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga layak dijadikan tujuan 

dalam kehidupan. Makna Hidup ternyata ada dalam kehidupan yang dijalani, 

makna hidup dapat ditemukan dalam setiap keadaan yang menyenangkan 

maupun dalam keadaan yang menderita, selama kita (manusia) mampu 

melihat hikmah-hikmahnya. 

2. Pekerja Seks, adalah seseorang yang bekerja dengan cara menjual tubuhnya 

atau jasanya demi mendapatkan uang. 

3. Komersial, adalah suatu bentuk kegiatan perdagangan. 

F. Metodologi Penulisan 

I. Pendekatan yang akan digunakan 

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode kualitatif, data-data yang 

dikumpulkan bersifat deskritif, yaitu: 

1. Penelitian harus memperoleh data langsung dari sumber data. 
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2. Data yang dideskrifsikan harus dijelaskan maknanya, agar terlihat 

hubungannya dengan permasalahan. 

II. Teknik pengumpulan data  

 Data Primer 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan satu teknik 

pengumpulan data, yaitu dengan dengan teknik interview (wawancara). 

Teknik ini dilakukan dengan wawancara yang bertujuan untuk mendapat 

keterangan masalah yang diteliti dengan percakapan tatap muka, guna 

mendapat informasi yang lebih akurat dan terperinci untuk memperkuat data-

data tentang obyek yang diteliti. Bentuk wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terpimpin yaitu wawancara yang terarah dalam mengumpulkan 

data-data yang relevan
9
. Wawancara di lakukan dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab
10

 

 Data Sekunder 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan bahan atau data melalui 

kepustakaan, berbagai buku maupun dari berbagai dokumen lainnya. Selain 

itu studi kepustakaan juga bermanfaat untuk menyusun landasan teoritis yang 

akan menjadi tolak ukur dalam menganalisa data penelitian guna menjawab 

persoalan pada rumusan masalah penelitian. 

G. Sumber data penelitian 

                                                           
9
 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1983), 20. 

10
 Moh. Nazir, Ph.D, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesi, 1985), 234. 
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Sumber-sumber data yang dipakai dalam penelitian akan diambil dari 1 sumber, 

yaitu: 

 Sumber subjek, yaitu dari perempuan pekerja seks itu sendiri. 

H. Tempat penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Bandungan, Ungaran Jawa Tengah.  

I. Sistematika Penulisan 

BAB I   Pendahuluan 

Berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penulisan, Signifikansi Penulisan, Metodologi Penulisan, Tempat Penelitian, 

Sumber Data dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Berisi tentang teori-teori yang mendukung penulisan skripsi ini. Makna hidup 

menurut Teologis dan Biblika, ketidakadilan gender, teori seks dan seksualitas, 

teori psikologi, teori sosiologi 

BAB III  Hasil Penelitian dan Analisa 

Berisi tentang mengetahui makna hidup pekerja seks komersial, di mana dalam 

melakoni pekerjaannya para pekerja seks komersial mendapatkan sikap buruk dari 

lingkungannya. Serta berisi analisa hasil penelitian tentang pandangan dan 

pemahaman tentang makna hidup pekerja seks komersial. 

BAB IV  Refleksi 

BAB V  Penutup 

1. Kesimpulan. 

2. Saran. 
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