
BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

 

Pada bab ini penulis akan mengungkapkan hasil penelitian dan analisa 

sebagai berikut: (1) Pelaksanaan penelitian, (2) Lokasi penelitian, (3) Paparan hasil 

penelitian dan analisa. 

3. 1. Pelaksanaan penelitian.  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan sejak hari minggu tanggal 1 

juli 2012 sampai dengan hari minggu 15 juli 2012. Waktu yang dipakai penulis untuk 

melakukan penilitian yaitu malam hari, hal ini dikarenakan pada waktu malam hari 

subyek yang akan diteliti oleh penulis melakukan aktifitasnya. Dalam melakukan 

penelitian, sesekali penulis juga sengaja tinggal dengan subyek yang akan diteliti 

selama satu hari penuh. Cara ini dilakukan agar penulis dapat melihat langsung 

kegiatan keseharian yang dilakukan oleh subyek penelitian. Penelitian yang 

dilakukan tidak secara mudah dilakukan, banyak kendala yang dihadapi oleh penulis. 

Kendala yang ditemui pada penelitian ini adalah negosiasi atau proses tawar 

menawar antara subyek penelitian, germo atau mucikari dengan peneliti dimana 

semua subjek meminta agar hasil wawancara tersebut tidak di sebarkan pada surat 

kabar, berita media dan juga orang yang dekat dengan subjek. Namun setelah 

diberikan penjelasan bahwa seluruh identitas subyek penelitian akan dirahasiakan 

sepenuhnya oleh peneliti maka subyek mengizinkan hasil wawancaranya diproses ke 

dalam hasil penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui 3 tahap, tahap pertama yaitu 

penulis melakukan observasi mengenai tempat penelitian dan lingkungan sekitar 

tempat penelitian. Tahap kedua adalah penulis melakukan penelusuran informasi 



tentang subjek penelitian. Hal yang pertama kali dilakukan penulis adalah mendekati 

orang yang sering bertemu dan berhubungan dengan diri subjek yaitu germo atau 

mucikari. Tahap selanjutnya, yaitu tahap terakhir adalah penulis memilih subjek 

yang telah ditawarkan oleh germo atau mucikari setelah itu penulis melakukan 

proses tawar menawar dengan subjek penelitian dan melakukan wawancara. Setelah 

melakukan kesepakatan mengenai harga, wawancara dilakukan di salah satu kamar 

hotel yang berada di tempat lokalisasi selama kurang lebih 2 jam. Untuk menjalin 

kepercayaan subjek terhadap peneliti, peneliti melakukan kegiatan yang biasa 

dilakukan orang-orang yang berhubungan dengan subjek, seperti karaoke, minum 

miras, namun tidak sampai melakukan aktivitas seksual, meskipun hal tersebut 

hampir terjadi.  

 

2. 2. Lokasi penelitian.  

Tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di kawasan wisata 

Bandungan. Bandungan terletak di sebelah selatan kota Semarang dan dapat 

ditempuh dari arah Semarang, Temanggung, Boja, Ambarawa. Kondisi alamnya 

berupa pegunungan dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang indah di semua 

penjuru jalan menuju kesana. Bandungan dijadikan sebagai salah satu andalan wisata 

alam di Kab. Semarang yang menyajikan wisata alam, hiburan, kuliner dsb yang 

didukung potensi wisata disekitarnya yaitu candi gedong songo dan mata air umbul 

sidomukti.  

Karena kondisi alamnya yang nyaman itulah, maka Bandungan sangat cocok 

untuk dijadikan tempat peristirahatan, melepaskan penatnya kesibukan dan untuk 

sarana hiburan yang lain. Obyek wisata ini dapat ditempuh dengan kendaraan selama 

1 jam di sebelah selatan Semarang atau sekitar 20 menit dari Ungaran, atau sekitar 



15 menit dari Ambarawa melalui jalur pegunungan. Bandungan memiliki udara yang 

sejuk dan segar sehingga banyak sekali terdapat villa, hotel, motel dan tempat 

karaoke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 3. Pemaparan hasil penelitian dan analisa. 

Penelitian ini spesifik dilakukan pada daerah tertentu yaitu lokalisasi 

Bandungan, di dalam penelitian ini yang dititik-beratkan adalah suatu fenomena 

tentang makna hidup bagi Pekerja Seks Komersial. Penelitian ini berfokus pada 

orang-orang yang hidup dengan kondisi sebagai kaum yang diasingkan oleh 

beberapa kalangan masyarakat karena pekerjaan yang mereka lakukan, akantetapi 

mereka yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dapat memaknai hidup mereka. 

Faktor- faktor yang diinginkan untuk dapat mencapai makna hidup serta kendala 

yang dihadapai oleh Pekerja Seks Komersial dalam mencapai makna hidup tersebut. 

Sedangkan makna hidup sendiri secara umum adalah bagaimana seseorang 

merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, sekalipun itu pendertiaan yang dialami 

dalam pencarian dan menemukan makna hidup. Makna hidup itu ada dalam 

kehidupan yang dijalani setiap pribadi manusia. Tiap-tiap subyek yang diteliti akan 

dipaparkan sebagai berikut: (a) Latar belakang, (b) Faktor-faktor penyebab menjadi 

pekerja seks komersial, (c) Makna hidup, (d) Analisa.  

 

Subyek I. 

Nama (inisial): W. 

Umur  : 23 tahun. 

a. Latar belakang. 

Penelitian pertama dilakukan terhadap subyek yang berinisial W. W adalah 

seorang perempuan muda yang usianya masih 23 tahun, kota Solo adalah tempat 

kelahirannya. W dibesarkan dalam keadaan rumah tangga yang berantakan (broken 

home), sejak dirinya menginjak sekolah menengah pertama, W hanya tinggal dengan 

ibunya karena ayahnya menceraikan ibunya dan menikahi Perempuan lain. W adalah 



anak pertama dari 3 bersaudara. Karena keadaan rumah tangga yang broken home, 

W tumbuh sebagai remaja yang dapat dikatakan nakal, hal ini disebabkan kurangnya 

perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Kehidupan kelamnya dimulai saat dia 

mencoba-coba narkoba, berawal dari rasa ingin mencoba inilah W makin lama 

terjerumus dalam kehidupan kelam. Tidak hanya mencoba menggunakan narkoba 

saja, melainkan ia juga minum  minuman keras, dan kehidupan malam sudah tidak 

asing lagi baginya, saat usianya masih remaja. Tentunya hal ini mengakibatkan 

hubungan dengan ibunya merenggang. Ibu dari W seringkali memarahi, dan 

memukul W jika pulang tengah malam, ini memberikan dampak emosi yang tidak 

terkontrol dari W dan seringkali W setelah bertengkar dengan ibunya, dia pergi dari 

rumah dan tidak pulang selama beberapa hari. Menurut cerita yang disampaikan oleh 

W, dia menjadi seorang remaja yang seperti itu karena kurangnya perhatian dan 

kasih sayang orang tuanya, W seringkali bertanya kepada ibunya kenapa dia tidak 

seperti teman-temannya yang selalu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari 

orang tuanya, namun jawaban yang selalu didapat oleh W hanya diam seribu bahasa 

dari ibunya. Dengan keadaan yang seperti inilah, W semakin depresi dengan 

keadaannya dan mencari perhatian, hiburan serta kebahagiaan dari orang lain, tempat 

lain dan hal-hal lain yang dapat membuat dia tidak merasa depresi. 

b. Faktor-faktor penyebab menjadi pekerja seks komersial. 

Menurut  W, dia menjadi seorang pekerja seks komersial dikarenakan dia 

ditipu dan dijual oleh temannya kepada lelaki hidung belang. Suatu malam dia 

mabuk berat saat dia berpesta minuman keras bersama-sama temannya, karena sudah 

mabuk berat dia tidak sadar dibawa kemana oleh teman-temannya. Ternyata dia 

dibawa menuju ke sebuah hotel di kota solo, dan di hotel ini sudah menunggu 

seorang lelaki hidung belang. Saat dia sadar, dia mulai menyadari dimana dia berada 



yaitu di suatu kamar hotel dan dengan siapa dia berada. Dia menangis saat dia sadar 

tidak mengenakan sehelai kain di tubuhnya, lalu dia mulai membangunkan pria yang 

ada disebalahnya dan bertanya kenapa dia berada disini. Lelaki itu menjelaskan 

kepadanya, bahwa dia telah dijual oleh teman-temannya dan ditawarkan kepadanya. 

Setelah kejadian ini, kondisi kejiwaan W semakin depresi, dia memutuskan untuk 

pergi dari rumah dan melacurkan diri, karena dia merasa sudah tidak berharga lagi 

hidupnya karena telah dijual temannya. Keadaan ini terungkap saat dia menyatakan: 

“Meh piye neh mas, uripku wis ora ono regane, aku yo wis dijual koncoko, 

keluargaku broken home yow is to aku tak nglonte wae. Wis g enek regane 

neh uripku mas, sakwise kejadian kui aku mangkat menyang bandungan 

kene mas. Wis mbuh aku g mikir keluargaku, sing penting aku iso nguripi 

awakku dewe”. 

  

Hal inilah yang menjadikan W bekerja sebagai pekerja seks komersial, dan W sudah 

bekerja sebagai pekerja seks komersial selama 2 tahun ini.  

c. Makna hidup. 

Saat penulis bertanya mengenai makna hidup, W mengungkapkna sebagai 

berikut: 

“Aku wis ga punya harga diri maneh mas goro-gorone yo kuwi aku dijual 

koncoku kuwi. Pas aku ngerti aku dijual koncoku emosi banget aku mas, 

tak golek-goleki koncoku, tak ubengi solo ning kok yo ora ketemu-ketemu. 

Lak seumpomo ketemu wis tak peteni mas!! Saking depresine aku, aku 

tambah bingung, yow is to aku mangkat rene, aku tak nglonte wae. Wis 

mlebu jurang jeru aku, yo tak bablaske sisan!!”.  
 

Kalimat inilah yang mengawali percakapan saat penulis bertanya apa dan 

bagaimana makna hidup bagi dirinya. Saat pertama kali berada di bandungan, W 

merasa malu dan khawatir dikarenakan ketakutannya jika ada seseorang yang 

mengenalinya hal ini diperjelas dengan pernyataan W “sak jane yo mas aku iki malu, 

aku iki takut pertama-pertama nyang kene ki, aku wedi lak umpomo ono tetanggaku 

sing weruh aku kerjo nyang kene. Lak yo mengko dilaporke mbokku”.  



Pada awalnya W bekerja sebagai PK, PK yaitu seorang pemandu karaoke di 

tempat-tempat karaoke yang berada di lokalisasi bandungan. Namun W merasa 

penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, membayar 

hutang dan juga membayar kostnya serta germonya. Lalu W memutuskan untuk 

bekerja juga sebagai pekerja seks komersial yang hampir setiap malam dia mendapat 

jatah ngamar (ini adalah istilah yang dipakai oleh pekerja seks komersial untuk 

memuaskan nafsu seks pria hidung belang) setelah dia menjadi PK dan menemani 

tamu-tamunya. “Kalau sambil ngamar kan penghasilanku iso 700ribu mas semalam, 

cukuplah kuwi buat bayar hutang-hutang ro uripku nyang kene mas, ketimbang 

mung kerjo dadi PK bayarane mung 200ewu sewengi”. 

Walaupun nampaknya W sangat pasrah dan menikmati pekerjaannya sebagai 

pekerja seks komersial, namun sebenarnya ada perasaan sedih yang sangat 

mendalam, hal ini dibuktikan dengan penuturannya:  

“mas sebenarnya aku capek kerja seperti ini mas, sedih kadang juga emosi 

mas. Aku ya kepinginlah hidup normal seperti cewek-cewek yang lain 

diluar sana. Bisa nongkrong, jalan-jalan, punya pacar, aku ingin bahagia 

mas. Cuma itu tok harapanku, yo kui tujuanku uripku mung kepingin 

ngrasakno bahagia. Tapi ya mau bagaimana lagi sekarang tak lakoni 

dululah pekerjaanku sekarang, buat bayar hutamg-hutang, terus berhenti 

aku kerja seperti ini, mau pergi aku dari tempat ini”.  

Dari penuturannya yang seperti inilah maka dapat dikatakan bahwa makna 

hidup bagi W adalah ingin dapat merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Dalam 

pencarian akan makna hidup, W seringkali mengalami kendala contohnya saja saat 

dia ingin merasakan kebahagiaan untuk mempunyai seorang kekasih. Beberapa lelaki 

yang dekat dengan dirinya dan menjalin hubungan dengan dirinya seringkali W 

ditipu dan pergi tanpa meninggalkan pesan sehingga W menanggung hutang-hutang 

mereka. W juga sangat yakin bahwa kebahagiaan akan datang dalam dirinya suatu 

saat nanti, harapan dan doa akan keadaannya yang saat ini menderita meyakinkan dia 

bahwa Tuhan tidak diam. Namun saat ini yang dapat dilakukan W adalah bekerja 



dengan sepenuh hati sebagai pekerja seks komersial untuk dapat membayar hutang-

hutang dan jika dia sudah melunasi semua hutang, dia akan mencari pekerjaan lain 

yang lebih layak dan membangun rumah tangga dengan seorang lelaki yang 

menerima W apa adanya, sehingga W merasakan kebahagiaan dalam dirinya, inilah 

yang menjadi tujuan dan makna hidup W. 

d. Analisa. 

Berdasarkan apa yang telah diungkapkan oleh subyek pertama yaitu W, maka 

penulis akan menganalisa berdasarkan teori-teori yang dipakai dalam penulisan 

skripsi ini, yaitu teori Logoterapi dari ilmu Psikologi dan juga dari sudut pandang 

iman Kristiani. Dari data yang telah diungkap diatas, penulis dapat menyimpulkan 

dan menganalisa makna hidup bagi W adalah ketika W dapat menemukan dan 

merasakan kebahagiaan dalam dirinya. Kebahagiaan menurut W adalah ketika dia 

bisa keluar dari tempat lokalisasi Bandungan tempat kerja dia saat ini, tidak menjadi 

pekerja seks komersial lagi dan juga mempunyai seorang suami sehingga dapat 

membentuk suatu keluarga yang bahagia. Dalam penemuan makna hidup, tentunya 

W mengalami banyak kendala. Pekerjaannya sebagai seorang pekerja seks komersial 

menjadi beban berat dalam kehidupannya. Hal ini memunculkan penilaian atau 

pandangan negatif dari masyarakat tempat dia bekerja, maupun tempat asal W. 

Belum lagi ditambah dengan hutang-hutang yang ditanggung W juga merupakan 

beban baginya untuk menemukan makna hidupnya. Karena banyak hutang yang 

ditanggung oleh W, maka W harus tetap bekerja sebagai pekerja seks komersial. 

Keadaan inilah yang membuat kehidupannya menderita. Penderitaan subyek dialami 

tidak hanya penderitaan batin saja, namun juga derita fisik. Penderitaan fisik yang 

dialami oleh subyek berupa semakin menurunnya kondisi jasmani subyek, contohnya 

seperti subyek sering meraskan sakit pada perutnya dan merasakan sesak nafas. Hal 



ini dikarenakan seringnya subyek minum minuman beralkohol, subyek adalah 

perokok aktif dan juga kurangnya jam tidur malam karena tuntutan pekerjaannya 

yang mengharuskan bekerja pada malam hari. Walaupun dalam keadaan yang 

menderita ternyata W masih mampu bertahan dalam keadaan ini dan W juga 

mempunyai harapan, harapan untuk hidup lebih baik pada masa mendatang. Harapan 

inilah yang memampukan W untuk dapat melanjutkan kehidupan yang dia jalani 

walaupun dia bekerja sebagai pekerja seks komersial. Hal ini sesuai dengan teori 

Logoterapi, yaitu di dalam teori Logoterapi adanya nilai penharapan sebagai nilai 

tambahan bagi manusia atau seseorang agar dapat menemukan dan mencapai tujuan 

serta makna hidupnya. Harapan ini adalah suatu keyakinan akan terjadinya hal-hal 

yang baik atau perubahan yang menguntungkan dikemudian hari. Pengharapan 

mengandung makna hidup karena adanya keyakinan mengenai terjadinya perubahan 

yang lebih baik 

Sikap yang ditunjukan oleh W dalam menghadapi dan menerima keadaan 

derita yang diterimanya, menunjukan bahwa W sabar dan tabah menghadapinya. 

Walaupun W mengetahui bahwa pekerjaan yang dia lakukan saat ini adalah 

pekerjaan yang hina, namun ada keinginan yang baik dalam diri W untuk bertobat 

dan tidak melakukan lagi pekerjaan yang dia lakoni saat ini. Keinginan bertobat dan 

harapan untuk hidup lebih baik lagi yang ada dalam diri W, meyakinkan dirinya 

untuk dapat melanjutkan kehidupannya dan dia yakin bahwa suatu saat nanti Tuhan 

akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya sesuai dengan harapannya. Sikap yang 

tabah dan sabar yang ditunjukkan oleh W juga termasuk dalam salah satu faktor 

penting dalam menemukan dan mencapai makna hidup sesuai dengan teori 

Logoterapi dan dari sudut pandang iman Kristiani. Di dalam teori Logoterapi, sikap 

tabah dan sabar dalam menerima penderitaan yang dialami termasuk dalam nilai 



bersikap. Nilai bersikap mengajarkan bahwa saat mengalami keadaan yang 

menderita atau tragis hendaknya diterima dengan sabar, ikhlas dan tabah jika tidak 

bisa merubah keadaan tersebut. Sikap menerima dengan ikhlas dan tabah akan 

penderitaan yang dialami akan merubah cara pandang kita untuk dapat mampu 

melihat makna dan hikmah dari segala penderitaan yang dialami. Di dalam iman 

Kristiani keinginan bertobat dalam diri subyek merupakan suatu nilai khusus dalam 

mencari dan mencapai makna hidup. Dengan adanya keinginan bertobat dalam diri 

subyek tentunya hal ini mendorong diri subyek untuk dapat menata lebih baik 

kehidupannya untuk masa mendatang, dan juga tentunya hal ini menimbulkan 

dorongan tersendiri hati nurani subyek agar dapat hidup selayaknya dihadapan 

Tuhan.      

 

Subyek II. 

Nama (inisial): T. 

Umur  : 25 tahun. 

a. Latar belakang. 

T adalah Perempuan muda yang berasal dari Yogyakarta, T dibesarkan dan 

tinggal dikeluarga baik-baik dan taat beribadah. T adalah anak bungsu dari 3 

bersaudara, ayah T asli orang Yogyakarta sedangkan ibunya orang Jawa Barat. Saat 

usia remaja, T tumbuh menjadi remaja yang aktif, suka bergaul, pintar dan banyak 

orang yang mengenalnya. Setelah lulus SMA, T mencoba untuk hidup mandiri 

dengan bekerja sebagai pedagang di jalan Malioboro, tujuan T bekerja untuk 

membantu perekonomian keluarganya. Pada saat T bekerja menjadi pedagang, T 

menjadi pedagang yang ulet dan barang-barang yang dijual T cukup laris, sehingga 

dia dapat mempekerjakan orang lain untuk membantu dirinya. Namun ada kendala 



yang dihadapi T, orang dipekerjakan T ternyata penipu, hasil penjualan yang 

berjumlah beberapa juta dibawa kabur olehnya dan T mengalami kerugian yang 

cukup banyak. Setelah kejadian ini T tidak meneruskan lagi pekerjaannya sebagai 

pedagang. 

b. Faktor-faktor penyebab menjadi pekrja seks komersial. 

 Faktor yang menjadikan T menjadi pekerja seks komersial adalah rasa marah 

dan dendam terhadap orang-tuanya, terlebih kepada ibunya. T yang sudah menjalin 

hubungan asmara dengan seorang lelaki selama 7 tahun dan mempunyai komitmen 

untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Selama berpacaran T sudah menyerahkan 

semua yang ada pada dirinya termasuk keperawanannya kepada kekasihnya. Saat 

mereka berkomitmen untuk menikah, orang-tua T tidak menyetujuinya. Dikarenakan 

orang-tua T yang tidak menyetujui hubungan asmara mereka inilah, maka kekasih T 

memutuskan hubungan asmara mereka dan pergi meninggalkan T. Selain itu juga 

ada tuntutan dari orang-tua T, agar T menjauhi lelaki tersebut. Hal inilah yang 

menyebabkan kondisi psikologis T semakin memburuk. Dia memutuskan untuk 

pergi dari rumah dan hanya bermodal uang 500 ribu rupiah saja. Saat itu T pergi dari 

rumah menuju ke kota Solo. Saat berada di kota solo, T tidak tahu apa yang akan 

dilakukan dan akan tinggal dimana, yang hanya dilakukan oleh T hanya berputar 

mengelilingi kota Solo dengan menaiki taksi. Saat berada di dalam taksi T 

memutuskan untuk pergi ke tempat lokalisasi di kota Solo, dia bertanya kepada sopir 

taksi lalu sopir taksi tersebut mengantarkan T ke sebuah tempat lokalisasi. Setelah T 

menawarkan diri kepada seorang germo, seketika itu juga germo tersebut memberi 

pekerjaan untuk menemui seorang lelaki hidung belang di salah satu hotel di kota 

Solo keesokan harinya. Pada waktu pertama kali menjalani pekerjaan sebagai pekerja 



seks komersial, T merasa sedih dan menangis setelah melakukan hubungan seksual. 

Seperti yang dinyatakan oleh T:  

“Aku menangis mas setelah berhubungan seks dengan lelaki lain, biasanya 

aku melakukan dengan pacarku tapi sekarang aku dengan orang lain, di 

dalam hati tidak rela, tapi mau bagaimana lagi, aku butuh uang untuk hidup 

disini mas”. 

 

Setelah beberapa bulan menjadi pekerja seks komersial di kota Solo, S 

berpindah tempat ke Bandungan hal ini karena ajakan salah satu temannya yang 

berprofesi sebagai pekerja seks komersial juga. Sampai saat ini dia sudah bekerja 

sebagai pekerja seks komersial selama 5 tahun. 

c. Makna hidup. 

Seperti yang dituturkan oleh T, makna hidup bagi dirinya adalah untuk 

membahagiakan keluarganya, dan membantu perekonomian keluarganya, walaupun 

masih ada rasa marah terhadap ibunya. Ini diperjelas seperti yang dituturkan olehnya 

yaitu:  

“Aku kerja ini buat membantu kehidupan keluargaku mas, biar mereka 

bahagia dan tidak terlalu banyak menanggung hutang. Aku lho orange suka 

menabung mas, hasil kerja tiap malam paling ga kutabung seratus atau dua 

ratus ribu, mengko yen wis genep sewulan baru kukirim ke rumah mas. 

Masio aku iseh loro ati ro ibuku, terus aku kerjo koyok ngene iki, sebisanya 

aku iseh ngewangi mereka”. 
 

Pekerjaan T memang sebagai pekerja seks komersial, namun dia tidak 

meninggalkan kewajiban beribadahnya. Seperti yang dikatakannya, dia masih 

melaksanakan ibadah. T masih melakukan sholat walaupun itu tidak penuh sebanyak 

5 kali dalam sehari, dan T mempunyai keinginan bertobat serta mempersiapkan diri 

untuk menikah dengan seorang duda setelah Lebaran tahun ini.  

“Setelah Lebaran tahun ini, Insyaallah aku mau menikah mas dengan duda. 

Aku sudah pacaran sama dia selama 1 tahun ini. Bulan puasa besok ini aku 

berusaha bisa puasa penuh dan semoga mendapat hidayah bertobat mas. 

Selain keluargaku yang di rumah, aku juga mau membahagiakan calon 

suamiku, aku mau mempersiapkan diri betul-betul mas buat hidupku lebih 

baik lagi kedepannya mas” tuturnya.  



  

Saat penulis kembali bertanya yaitu tentang kendala-kendala apa saja dalam 

menemukan makna hidup, T menjelaskan bahwa memang banyak sekali masalah dan 

cobaan yang dia hadapi. Pandangan buruk dari orang-orang, keterikatan kerja dengan 

germonya, rasa marah yang masih disimpannya terhadap ibunya dan juga pihak 

keluarga dari calon suaminya mengetahui jika dia bekerja sebagai pekerja seks 

komersial menjadi kendala bagi dirinya untuk menemukan makna hidup. Namun T 

mencoba untuk bersabar, tabah serta berdoa dan mencoba untuk menghilangkan rasa 

marah yang masih disimpannya selama ini terhadap ibunya. 

d. Analisa. 

Dari semua yang telah dituturkan oleh subyek kedua yaitu T, maka dapat 

disimpulkan bahwa makna hidup bagi dirinya adalah dia dapat membahagiakan 

keluarganya dengan membantu memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya yang 

kurang. Tidak jauh berbeda dengan subyek pertama yaitu W, bahwa dalam menjalani 

kehidupannya saat ini T juga mengalami kendala dalam penemuan makna hidup. 

Pandangan negatif dari masyarakat serta rasa dendam dan amarah yang masih 

disimpannya, menjadi kendala utama. Ditambah lagi jika pihak keluarga dari calon 

suaminya mengetahui bahwa dia bekerja sebagai pekerja seks komersial, tentunya 

hal ini akan menyebabkan kondisi psikologis dari subyek semakin terganggu. Karena 

rencana untuk dapat menikah dengan seorang lelaki telah dia persiapkan. Penderitaan 

yang dialami oleh subyek tidak hanya penderitaan secara batin, namun juga 

penderitaan secara fisik atau jasmani. Penderitaan jasmani yang dialami oleh subyek 

adalah seringkali subyek mendapat perlakuan kasar dari para pelanggan-

pelanggannya ketika subyek menemani di kamar hotel ataupun di tempat karaoke.  

Segala penderitaan yang dialami oleh T, tidak menyurutkan keinginan dari 

subyek untuk dapat menemukan dan memenuhi makna hidupnya. Walaupun 



menderita secara fisik dan batin, subyek tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai 

pekerja seks komersial. Hal ini semata-mata hanya untuk mencari uang, uang yang 

didapat dari hasil bekerjanya subyek pergunakan untuk membantu membahagiakan 

keluarganya yang hidup dengan kondisi perekonomian yang biasa saja. Tidak hanya 

itu saja uang hasil pekerjaannya juga subyek tabung untuk biaya pernikahannya 

dengan kekasihnya saat ini yang adalah seorang duda. Demi memenuhi dan 

menemukan makna hidupnya, subyek tetap melakukan pekerjaannya, ini merupakan 

apa yang diberikan kepada hidupnya saat ini. Sikap yang tabah dan sabar menerima 

segala penderitaan yang ditunjukan oleh subyek merupakan sikap yang diberikan 

terhadap ketentuan nasib yang dapat diubah. Juga cinta yang didapatnya dari seorang 

lelaki saat ini adalah apa yang dapat diambil dari kehidupan yang dia jalani. Ketiga 

hal ini merupakan jalan penemuan makna hidup sesuai dengan teori dari Logoterapi.  

Selain itu juga kegiatan ibadah yang masih dilakukan oleh subyek walaupun 

tidak sepenuhnya melakukan sholat secara penuh dalam satu hari meyakinkan diri 

subyek bahwa suatu saat nanti Tuhan akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. 

Sehingga keinginannya untuk dapat membuat hubungan rumah tangga dengan 

seorang lelaki dapat tercapai. Harapan yang timbul dalam diri subyek untuk dapat 

merasakan kebahagian baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya dan juga 

keinginan bertobat semakin meyakinkan dirinya untuk tetap melanjutkan hidup 

walaupun dia bekerja sebagai pekerja seks komersial. Sesuai dengan teori teologi, 

manusia dalam mencari dan menemukan makna serta tujuan hidupnya dapat juga 

ditempuh dengan membangun relasi dengan Allah. Kegiatan ibadah merupakan salah 

satu jalan bagi manusia untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya. Dengan tetap 

melakukan ibadah maka Allah akan akan memerdekakan dari perbudakan kuasa-

kuasa dosa. Kegiatan ibadah yang tetap dilakukan dan doa serta harapan dari subyek 



yang bekerja sebagai pekerja seks komersial, meyakinkan diri subyek bahwa Allah 

adalah Maha Pengampun dan subyek yakin bahwa Allah akan merubah 

kehidupannya suatu saat nanti untuk menjadi lebih baik sehingga apa yang menjadi 

tujuan dalam hidupnya serta makna hidupnya dapat tercapai.  

   

Subyek III. 

Nama (inisial): DN. 

Umur  : 24 tahun. 

a. Latar belakang. 

Pekerja seks komersial ketiga berinisial DN, ia sedikit berbeda dengan 

Perempuan – Perempuan sebelumnya dimana ia dibesarkan dari keluarga yang 

mampu dan tidak ada masalah. DN yang dibesarkan dikota Purwokerto mulai 

berkelakuan nakal ketika ia memasuki Sekolah Menengah Atas. Karena masa SMA 

ia sekolah di kota Bandung tinggal bersama paman dan bibinya. Disana ia merasa 

bebas bergaul dengan teman – teman SMAnya, walau terkadang sudah diingatkan 

oleh saudaranya. Dari sinilah DN mulai mencoba hidup seperti temannya yang 

terbiasa dengan dunia malam, ia mulai merokok, mencoba minuman keras dan 

pacaran. Kehidupan yang bebas tanpa ada kekangan dari orangtua sangat membuat 

DN leluasa dalam pacaran. Sampai ia dan pacarnya menyewa kos untuk tinggal 

bersama-sama, sehingga ia tidak tinggal lagi dengan paman dan bibinya. Setelah ia 

kos, ia lebih bebas melakukan segala sesuatu termasuk hubungan seks dengan 

pacarnya. DN berkata bahwa ia merasa puas dengan kehidupannya yang serba bebas 

tanpa ada kekangan dari siapapun dan ia berkata bahwa hubungan seks itu sangatlah 

enak. DN berkata “wah gak bisa diungkapin mas, kalo sama-sama melakukan baru 

tau enaknya, mas mau coba apa?” sambil tertawa. DN mulai menjelaskan bahwa 



setelah diputus kekasihnya, DN mencari laki-laki baru tapi cintanya kandas karena 

pacar-pacarnya hanya mau mencari kepuasan seks saja. DN semakin frustasi dengan 

kondisinya, ia mulai semakin tertekan setelah orangtuanya mengetahui bahwa DN 

sekarang hidup serba bebas. Merasa tertekan DN menjauhi keluarganya dan tidak 

mau berhubungan lagi dengan keluarganya, namun parahnya ia memerlukan uang 

untuk biaya hidup di Bandung. Ia mulai meminjam uang temannya, namun ia tidak 

bisa hidup leluasa karena mempunyai banyak utang. Lalu ia diajak temannya untuk 

menjadi Pemandu Karaoke, DN tidak kaget karena sudah terbiasa dengan dunia 

malam karena dulunya ia sudah terbiasa bermain dengan temannya ditempat seperti 

ini.  

b. Faktor-faktor penyebab menjadi pekrja seks komersial. 

Karena subyek telah terbiasa dengan dunia malam dan pekerjaannya sebagai 

pemandu karaoke semakin lama DN mulai senang dengan pekerjaanya ini, karena 

mendapatkan uang banyak dalam semalam. Karena ketagihan dan menginginkan 

uang yang banyak untuk bisa membeli kebutuhannya, ia mulai memberanikan diri 

terjun menjadi PSK. Setelah bekerja sebagai PSK kurang lebih satu tahun di 

Bandung, ia yang saat itu masih berusia 20 tahun dijual oleh germo di Bandung ke 

germo yang ada di Bandungan. Dimana penjualan Perempuan PSK memang benar-

benar ada. DN menjelaskan bahwa ia dijual sekitar harga Rp 2.000.000 karena saat 

itu dirinya masih muda dan masih terlihat cantik, namun saat ini usianya sudah 26 

tahun. “Besoknya saya mengemasi barang trus naik travel sampai deh di 

Bandungan, ternyata hawanya mirip kayak di Bandung” jelas DN. Sampai saat ini 

subyek sudah menjalani pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial selama 6 

tahun.  

c. Makna hidup. 



Penulis kembali bertanya tentang makna hidup bagi diri DN, DN 

menjelaskan bahwa selama ini ia puas dengan apa yang ia lakukan. Karena ia bisa 

membeli semua yang ia inginkan. DN juga menjelaskan, dia sebenarnya rindu untuk 

kembali berkumpul bersama keluarganya dengan menjalankan aktifitas normal 

seperti orang lain. Namun ia menegaskan “sulit sekali mas keluar dari pekerjaan 

ini” tegasnya. Itu dikarenakan apabila DN keluar dari tempat hiburan ini ia harus 

membayar uang kepada germonya dan ia tidak siap jika nanti ia kembali 

kelingkungan keluarganya ia akan mendapat ejekan dan penilaian buruk. 

“Sebenarnya saya itu juga ingin nikah mas, tapi gak ada laki-laki yang serius, 

semuanya cuma mencari enaknya aja, habis itu pergi entah kemana. Padahal aku 

dah serius jalin hubungan, tapi semuanya sama aja”. DN kembali menegaskan 

bahwa ia pernah bertunangan dengan orang Semarang, tapi keluarga laki-laki tidak 

setuju dengan pekerjaannya. Merasa dirinya sudah tidak bisa keluar dari dunia ini, 

DN memutuskan untuk menjalani hidupnya walau seperti ini. Ia memaknai hidupnya 

bahwa selama ia senang dan nyaman dalam menjalani pekerjaannya sebagai pekerja 

seks komersial maka itulah makna hidup baginya. DN sekarang juga sudah tidak 

peduli dengan apa kata orang tentang pekerjaannya. Ketika lebaran ia pulang ke 

Purwokerto walau sehari tapi DN tetap menyempatkan untuk silaturahmi. Saat 

penulis bertanya tentang kehidupan agamanya, DN hanya tersenyum sambil berkata 

“buat formalitas aja mas, kalo lebaran ya ikut lebaran, tapi yang lain udah gak 

pernah aku lakuin”. Saat ini bagi DN makna hidup adalah memuaskan dirinya 

sendiri, dengan bekerja, mendapatkan hasil dan digunakan untuk kebutuhannya 

sendiri. 

d. Analisa. 



Dalam pencarian dan penemuan makna hidup, ternyata makna hidup itu dapat 

ditemukan didalam kehidupan itu sendiri. Banyak usaha yang dilakukan manusia 

untuk dapat menemukan makna hidup di dalam dirinya, dan pencarian makna hidup 

adalah hal yang pokok dalam diri manusia. Dalam usaha menemukan makna hidup, 

manusia melakukan berbagai cara untuk dapat menemukannya. Ada beberapa orang 

yang menganggap bahwa makna hidup dapat dipusatkan pada pemenuhan kebutuhan 

jasmani, yaitu ketika mempunyai harta kekayaan dan juga popularitas. Hal ini 

berkaitan dengan salah satu landasan filsafat dalam teori Logoterapi yaitu kebebasan 

berkehendak yang dimiliki oleh manusia. kehendak bebas atau kebebasan 

berkehendak adalah kemampuan manusia untuk menentukan sendiri dalam memilih 

tanpa dipengaruhi apapun, siapapun, kapan pun, dan dimana pun. Seperti halnya 

pada subyek ketiga yaitu DN dalam memaknai hidupnya dan juga mencari serta 

mencapai makna hidup, DN memberikan pengertian bahwa selama ia senang dan 

menikmati pekerjaannya saat ini itulah makna hidup bagi dirinya. Dari pekerjaan 

yang ia lakukan saat ini maka ia dapat memenuhi segala kebutuhannya secara 

pribadi. 

Di dalam kehidupan subyek kehadiran dan adanya Tuhan sudah tidak 

menjadi faktor penting dalam kepribadiaanya. Ritual ibadah hanya dianggap sebagai 

formalitas saja bagi diri subyek. Hal ini tidak sesuai dengan pandangan iman 

Kristiani. Iman Kristiani mengajarkan bahwa dalam mencari dan menemukan makna 

hidup, manusia atau seseorang tidak lepas hubungannya dengan Tuhan dan salah satu 

jalan pencarian dan menemukan makna hidup adalah dengan jalan melakukan 

kegiatan ibadah. Namun dalam diri DN keyakinan kepada Tuhan dan kegiatan 

ibadah sudah bukan menjadi penting lagi dalam mencari dan menemukan makna 



hidupnya. Selama ia masih dapat melakukan pekerjaannya dan ia menikmatinya, 

maka ia akan tetap melakukan pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial.  

Kehidupan DN yang bekerja sebagai pekerja seks komersial, yang tentunya 

dia akan menerima pandangan atau penilaian buruk dari masyarakat ini sudah tidak 

menjadi permasalahan yang serius bagi diri subyek. Karena sudah terbiasanya 

subyek dengan kehidupan malam serta pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial, 

sehingga subyek tidak merasa terganggu dan tidak mempermasalahkan pandangan 

buruk dari masyarakat yang diterimanya. Subyek masih melakukan pekerjaannya 

dengan senang hati dan menikmati pekerjaannya tersebut. Subyek tidak merasa 

menderita dengan dampak negatif yang diterimanya dan juga dari pekerjaan yang dia 

lakukan. 

 

Subyek IV. 

Nama(inisial) : S. 

Umur  : 24 tahun. 

a. Latar belakang. 

S adalah seorang perempuan muda berusia 23 tahun dan berdomisili di 

Semarang. S dibesarkan dan tinggal disebuah keluarga yang secara ekonomi berada 

di kelas menengah ke bawah. S adalah anak terakhir dari 4 bersaudara. Karena 

keadaan ekonomi yang biasa-biasa saja S dan semua saudara kandungnya sudah 

terbiasa melakukan kerja keras sejak usia anak-anak. Dari usaha berjualan kue 

hingga menjadi pelayan toko yang bekerja secara paruh waktu pernah dilakukan oleh 

S demi membantu perekonomian keluarga. Saat wawancara yang dilakukan terhadap 

subyek S, S tidak banyak menceritakan tentang latar-belakang dirinya, karena S 

merasa sedih teringat masa lalu dia dan keluarganya. 



b. Faktor-faktor penyebab menjadi pekerja seks komersial. 

Tidak beberapa lama setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, S bertemu 

dan berkenalan dengan seorang lelaki di sebuah kawasan pertokoan di kota 

Semarang. Inilah yang menjadi awal S menjalin hubungan asmara dengan lelaki 

yang dikenalnya. S menjalin hubungan asmara selama satu tahun lebih. Saat 

menjalin hubungan asmara dengan kekasihnya, S telah memberikan keperawanan 

kepada kekasihnya. Namun hubungan asmara yang dibayangkan oleh S ternyata 

tidak sama dengan kenyataan yang diterima oleh S. Dia ditinggalkan begitu saja 

tanpa pesan apapun dari kekasihnya dan hal ini membuat keadaan emosional serta 

kejiwaan S sedikit terganggu. Hal inilah yang membuat kehidupan S berubah, dia 

merasa sudah tidak berharga karena keperawanannya sudah tidak ada lagi dan 

ditinggal oleh kekasihnya maka S memutuskan untuk melacurkan diri. S bekerja 

sebagai pekerja seks komersial selama 2 tahun sampai saat ini. Bagi dirinya bekerja 

sebagai pekerja seks komersial juga digunakan sebagai tempat pelarian karena sakit 

hati terhadap kekasihnya, ini seperti yang dituturkan oleh S “aku kerja kayak gini 

juga sebagai pelarianku kok mas, aku sakit hati ro pacarku. Perawanku wis dijupuk 

pacarku terus aku ditinggal, sakit hati aku mas, yowis tak kerja kayak gini wae to, 

lagian juga aku wis ndak perawan ugh”.  

c. Makna hidup. 

Saat penulis bertanya kepada S mengenai makna hidup bagi dirinya, S 

tertawa lebar dan S membalikkan pertanyaan kepada penulis. “Hahahahah, mas 

tidak salah tanya seperti itu mas?? Makna hidup??? Hahahahaha mas ini lho ada-

ada saja”. Namun suasana yang diberikan oleh S cepat berubah, pada awalnya S 

tertawa lebar, seketika itu juga S diam tertunduk sambil sesekali menghembuskan 



asap rokok. Penulis kembali bertanya “Kenapa mbak?? Saya ada kesalahan ya 

mbak???, lalu dengan cepat S menjawab “Owh tidak kok mas, baru kali ini ada 

pelanggan yang bertanya seperti itu ke aku. Jadinya sedih aku mas, bingung mau 

jawab apa”. “Owh maaf mbak, jika pertanyaan itu tidak berkenan di hati mbak, 

maafkan saya mbak. Kita sudahi saja pembicaraan ini mbak” jawab penulis. Saat 

penulis beranjak dari kursi dan akan melangkahkan kaki untuk pergi dari tempat 

wawancara, seketika itu juga S memegang erat tangan penulis dan menarik penulis 

untuk duduk kembali lagi di kursi. “Memang mas, awalnya aku kerja seperti ini biar 

mengurangi rasa sakit hatiku mas, dan buat tempat pelarianku aja. Tapi lama-

kelamaan mulai timbul pikiran-pikiran lain mas di hatiku, kenapa ya aku kerja 

seperti ini?? Ada perasaan sedih dan khawatir juga mas. . .”. Penulis melanjutkan 

dengan pertanyaan apa yang menjadi tujuan subyek bekerja menjadi pekerja seks 

komersial dan perasaan apa yang selama ini subyek rasakan.  

 “Yachh mas, aku kerja seperti ini yang kucari untuk kehidupanku, untuk 

biaya hidupku dan kebutuhan sehari-hari disini tapi ya untuk keluargaku 

juga. Uang yang kudapat tiap hari kutabung sedikit-sedikit, kalau sudah 

kurasa cukup banyak, ku kirim ke rumah mas, biar keluargaku tidak terlalu 

kesusahan lagi. Aku ingin mereka hidup enak dan bahagia, walaupun aku 

kerja seperti ini. Aku kerja seperti ini keluargaku tidak ada yang tau kok 

mas, aku pamit kerja diluar kota dan tidak pernah pulang-pulang lagi” 

tuturnya.  

Seperti yang telah dituturkan oleh S, makna hidup bagi dirinya adalah dia dapat 

memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa melibatkan orang lain dan juga untuk 

membahagiakan keluarganya yang mempunyai kondisi ekonomi biasa-biasa saja.  

Dalam menjalani kehidupannya sebagai pekerja seks komersial, S ternyata 

mempunyai suatu keinginan bertobat dan harapan yang akan terwujud di suatu hari 

kelak, yaitu harapan mempunyai suami dan membangun rumah tangga yang bahagia.  



“Harapanku mung siji kok mas, aku pengen duwe bojo terus rabi mbangun 

keluarga sing bahagia mas. Kesel mas suwe-suwe kerjo koyok ngene, kesel 

awak kesel ati karo pikirane mas, bar lebaran taun iki meh minggat aku 

teko kene. Tobat aku mas” seperti inilah yang diungkapkan oleh S.  

Bekerja sebagai pekerja seks komersial S mengalami banyak kendala dan 

masalah yang dihadapi. Cemooh, dianggap hina, dan tidak dihargai seringkali 

dirasakan olehnya, namun bagi S semua hal itu tidak dipermasalahkan olehnya. 

Seperti yang dituturkannya: 

 “Aku meh dianggap hina opo sampah, ndak perduli aku mas. Mereka kan 

ga tau opo sebabe aku kerjo koyok ngene iki. Mereka-mereka yang 

menganggap dirinya suci, apa iya suci betul?? Ndak to, semua manusia 

kan berdosa. Aku ga perduli kok mas!!”. 

 

d. Analisa. 

Makna hidup yang telah diungkapkan oleh subyek terakhir yaitu S, ternyata 

mempunyai kemiripan dengan subyek kedua yaitu T. Makna hidup bagi subyek S 

adalah dapat membahagiakan keluarganya dikarenakan keadaan ekonomi 

keluarganya yang sederhana dan juga dapat memenuhi kebutuhan diri pribadi. Di 

dalam teori Logoterapi makna hidup dapat ditemukan saat manusia mengalami 

keadaan yang menderita atau tragis. Serta adanya harapan yang timbul di dalam diri 

manusia, hal itu merupakan suatu jalan untuk manusia dapat menemukan makna 

hidupnya. Seperti halnya yang dialami oleh subyek S, keadaan yang menderita yang 

dialami subyek semenjak kecil dan saat subyek bekerja sebagai pekerja seks 

komersial, mengharuskan subyek untuk terus bertahan di dalam kehidupannya agar 

dapat mencapai makna dan tujuan hidupnya yaitu untuk membahagiakan 

keluarganya dengan cara memperbaiki keadaan ekonomi. Ilmu Logoterapi 

mengajarkan bahwa dalam pencarian dan penemuan makna hidup maka yang dapat 

dilakukan adalah dengan jalan mempunyai nilai bersikap, yaitu menerima dengan 



penuh ketabahan, kesabaran dan keberanian segala bentuk hal yang diterima, 

sekalipun itu adalah penderitaan. Sikap menerima dengan ikhlas dan tabah akan 

penderitaan yang dialami akan merubah cara pandang kita untuk dapat mampu 

melihat makna dan hikmah dari segala penderitaan yang dialami. 

Nilai penghayatan merupakan keyakinan akan terjadinya hal-hal yang baik 

atau perubahan yang menguntungkan dikemudian hari. Pengharapan mengandung 

makna hidup karena adanya keyakinan mengenai terjadinya perubahan yang lebih 

baik. Penghayatan akan penderitaan dan respon apa yang diberikan saat mengalami 

penderitaan akan memotivasi manusia untuk dapat menemukan makna hidupnya di 

dalam keadaan seperti itu. Harapan dan keinginan bertobat yang timbul dalam diri 

subyek hal ini menjadikan motivasi tersendiri dalam dirinya untuk melanjutkan 

kehidupannya walaupun pekerjaan subyek adalah pekerja seks komersial. Pandangan 

dan sikap negatif yang diterima subyek dari masyarakat mengenai pekerjaannya, 

tidak menjadi beban berat dalam subyek melakukan pekerjaannya. Selama subyek 

merasa tidak terancam, subyek masih melakoni pekerjaannya. Namun dibalik itu 

ternyata ada keinginan bertobat serta harapan yang baik dalam diri subyek. Hal ini 

juga mendorong diri subyek untuk keluar dari pekerjaannya sebagai pekerja seks 

komersial, sehingga dapat membentuk dirinya lebih bermakna bagi masyarakat 

terutama kepada Tuhan. 

Dari penelitian yang dilakukan terhadap keempat subyek diatas yang bekerja 

sebagai pekerja seks komersial, hasil yang didapat adalah dari setiap subyek yang 

telah diteliti makna hidup bagi diri mereka berbeda-beda, dan cara mereka 

memaknai hidup berbeda pula. Walaupun ada perbedaan dari keempat subyek 

yang telah diteliti, mereka juga mempunyai persamaan, 2 diantara 4 subyek yang 

diteliti ternyata mempunyai persamaan yaitu dalam memaknai hidup mereka 



hanya ingin membahagiakan keluarga mereka masing-masing, dan 2 subyek yang 

lain untuk membahagiakan diri sendiri. Dalam mencari dan menemukan makna 

hidup subyek-subyek penelitian tidak lepas dari hambatan atau tantangan yang 

terjadi yang membuat keadaan mereka semakin menderita. Cemoohan, 

dikucilkan dan dianggap sampah oleh masyarakat menjadi tantangan bagi mereka 

dalam mencari serta menemukan makna hidup, belum lagi ditambah dengan 

keterikatan kerja dan juga sakit secara fisik yang yang dialami. Namun dalam 

menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi beberapa diantara subyek 

menerima dengan tabah dan sabar sehingga makna hidup akan segera dapat 

ditemukan. Ini adalah bentuk dari nilai bersikap dari teori Logoterapi. Harapan 

serta adanya keinginan bertobat dan keyakinan bahwa Tuhan akan menjadikan 

lebih baik kehidupan mereka di masa mendatang dari beberapa subyek 

merupakan suatu jalan dan menjadi nilai khusus dalam pencarian dan penemuan 

makna hidup bagi diri mereka sesuai dengan sudut pandang iman Kristiani.       

 

   

 


