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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran perilaku seksual dan 

religiusitas pada wanita “panggilan” di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan data 

skala likert, pertanyaan dan wawancara. Partisipan pada penelitian ini adalah berjumlah 

39 orang dan tekhnik sampling yang digunakan adalah sampel purposive sampling. 

Hasil penelitian ialah gambaran perilaku seksual dan religiusitas pada wanita 

“panggilan”. Diantaranya ada perbedaan yang sangat mencolok dari berbagai aspek 

religiusitas maupun perilaku seksual antara partisipan yang memiliki religiusitas 

tertinggi dan partisipan yang memiliki religiusitas terendah.  

Kata Kunci : perilaku seksual, religiusitas, wanita panggilan 
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Abstract 

This study aimed to describe the picture of sexual behavior and religiosity of escort 

girls in Jakarta. This research uses descriptive quantitative research and descriptive 

qualitative with data collection techniques is likert scale, question and interview. 

Participants in this study were of 39 and the sampling technique used was purposive 

sampling. Results of the study is an overview of sexual behavior and religiosity in escort 

girls. Among them there are very striking differences of the various aspects of 

religiosity and sexual behavior among participants who had the highest religiosity and 

participants who had the lowest religiosity. 

Keywords: sexual behavior, religiosity, escort girls 
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PENDAHULUAN 

Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa dan sering kali 

labil dan mudah terpengaruh baik dari lingkungan, teman sebaya ataupun teman 

sepergaulan. Secara umum pada masa ini, remaja sering dihadapkan dengan masalah 

yang cukup kompleks dibandingkan periode sebelumnya yaitu pada masa kanak-kanak, 

salah satunya adalah masalah seksualitas. Bahkan sebagian remaja berusaha 

mengembangkan identitas seksual atau perilaku seksual yang matang. 

Masa remaja sendiri mempunyai artian sebagai periode transisi perkembangan 

antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan-perubahan 

biologis, kognitif, dan sosio emosional, ungkap Larson dkk (2001). Para remaja yang 

pada masa ini memang mencari jati diri sehingga besar kemungkinan remaja akan 

terjerumus ketika salah langkah. Prasetyono (2013) mengungkapkan bahwa tidak 

sedikit diantara mereka justru berperilaku menyimpang, bahkan ada yang menjurus ke 

tindak kriminal, penyalahgunaan obat dan seks bebas. 

Membicarakan masalah perilaku seksual seks bebas berarti membicarakan hal 

yang menjurus kepada masalah prostitusi yang memang sudah menjadi suatu masalah 

yang berlarut-larut di Negeri ini. Prostitusi merupakan suatu hal yang sudah lama ada di 

dunia, termasuk Indonesia. Prostitusi adalah suatu penjualan kenikmatan seksual dengan 

menggunakan uang. Prostitusi merupakan penyerahan diri wanita kepada laki-laki 

dengan bayaran berupa uang, ungkap Effendi (2004). Latar belakang ekonomi yang 

paling banyak mendorong seorang wanita untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial 

atau wanita panggilan. 

Pekerjaan sebagai pekerja seks komersial memang merupakan hal yang sangat 

mudah dilakukan oleh semua wanita di dunia. Pekerjaan ini tidak membutuhkan 
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keahlian apapun dan selalu mendapatkan imbalan berupa uang yang diberikan oleh laki-

laki setelah hasrat mereka terpuaskan. Bayangkan ketika seorang wanita melayani 5 

orang laki-laki dan setiap laki-lakinya memberikan uang yang sudah disepakati sebelum 

melakukannya, belum lagi jika mereka bekerja tanpa hari libur, tinggal mengkalikan 

dan mengakumulasi berapa kira-kira pendapatan pasti yang mereka dapatkan. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil survey remaja di perkotaan yang 

paling banyak melakukan hubungan seksual. Dari Survei Kesehatan Reproduksi Remaja 

Indonesia (SKRRI) yang dilakukan pada tahun 2002-2003 didapatkan 2,4% atau sekitar 

511.336 orang dari 21.264.000 jumlah remaja berusia 15-19 tahun dan 8,6% atau sekitar 

1.727.929 orang dari 20.092.200 remaja berusia 20-24 tahun yang belum menikah di 

Indonesia pernah melakukan hubungan seks pra nikah dan lebih banyak terjadi pada 

remaja di perkotaan (5,7%). 

Di Jakarta banyak sekali wanita yang bekerja sebagai pekerja seks komersial 

atau wanita panggilan ini. Stimulus yang berpengaruh terhadap munculnya kegiatan 

seksual para remaja ini adalah semakin banyaknya contoh-contoh buruk dari perilaku 

tokoh idola yang sangat marak sekarang ini, seperti ketika aktris ataupun aktor pujaan 

mereka melakukan perilaku seksual pranikah bahkan terlibat prostitusi online yang 

menunjukkan kemewahan dan kekayaan hasil dari pekerjaannya tersebut. Apalagi 

maraknya tempat-tempat hiburan atau sarana kegiatan seksual ini seperti diskotik, 

karaoke dan lokalisasi. Di ibukota sendiri, Jakarta merupakan suatu hal yang lumrah 

ketika remaja pergi ketempat-tempat hiburan seperti itu, wajar ketika remaja pergi ke 

diskotik untuk bersenang-senang. Sehingga tempat seperti itulah yang menjadi sarana 

remaja untuk melakukan kegiatan seksual dan mengenal atau bahkan terjun langsung 

dalam kegiatan seksual tersebut. 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja. Menurut 

Soetjiningsih (2008), faktor yang mempengaruhi perilaku seks pada remaja adalah 

faktor individu (self esteem/harga diri dan religiusitas), faktor keluarga (hubungan orang 

tua-remaja) dan faktor-faktor diluar keluarga (tekanan negatif teman sebaya dan media 

pornografi) 

Religiusitas memang dikatakan mempengaruhi perilaku seksual. Perilaku 

seksual pada remaja ini memang sangat bertentangan dengan norma agama, dan ini 

disebabkan karena menurunnya kepercayaan kepada agama sehingga remaja tidak ragu 

lagi dalam melanggar aturan-aturan serta norma-norma agama. Agama merupakan 

unsur penting dalan diri seseorang. Apabila keyakinan agama menyatu ke dalam tubuh 

seseorang, maka keyakinan itulah yang akan mengawasi segala perilaku dan tindakan 

dia, bahkan perasaan dan perkataannya. Jika muncul dorongan seksual dalam diri 

seseorang maka keyakinan agama itulah yang akan mengatur sikap dan tingkah laku 

seksualnya agar sesuai dengan ajaran agamanya (Kartono, 1992). 

Religiusitas seseorang akan sangat mempengaruhi bagaimana dia bersikap dan 

bertindak sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianutnya baik dalam kehidupan 

sehari-hari maupun dalam semua aspek kehidupan. Pada dasarnya memang semua 

agama mengajarkan kebaikan dan melarang umatnya melakukan sesuatu yang tidak 

baik, termasuk dalam melakukan perilaku seksual sebelum menikah secara sah menurut 

agama. 

Di Jakarta banyak remaja yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dan 

dipastikan sudah melakukan perilaku seksual sampai pada tahapan 12 yaitu hubungan 

seksual menurut Soetjiningsih (2008), dan berdasarkan pengalaman, wawancara dan 

pengamatan peneliti sendiri, para remaja yang tergabung dalam kelompok remaja 
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panggilan ini melakukan hubungan seks guna mendapatkan uang, walaupun itu adalah 

remaja yang terlihat beragama dan melakukan pengamalan agama maupun yang tidak. 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara by phone 

dengan 10 remaja putri yang memang melakukan pekerjaan mereka dengan cara 

melakukan hubungan seks yang tinggal di ibukota Jakarta berusia 16-21 tahun pada 

tanggal 5 November 2015. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa perilaku seksual 

sudah menjadi hal yang lumrah dan wajar serta tidak tabu lagi bagi kalangan mereka. 

Sekalipun sebenarnya remaja tersebut rajin beribadah maupun yang tidak. Bahkan 

mereka para remaja paham akan ajaran agama, aturan, sanksi berupa dosa dan bahkan 

akibat dari perilakunya tersebut. Namun pada kenyataannya mereka tetap memilih 

melakukan seks bebas. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, remaja berpendapat bahwa 

adanya faktor dari lingkungan teman sebaya yang juga sangat berpengaruh terhadap 

perilaku mereka, mereka melakukan perilaku seksual agar diterima di dalam 

perkumpulannya. Serta yang sangat mencengangkan adalah beberapa dari mereka 

semakin hari semakin cinta dengan pekerjaannya karena mudah dilakukan dan bisa 

hidup dengan kemewahan. Mereka mengaku aktivitas seksual yang mereka lakukan 

diantaranya pernah berpelukan, berciuman, memegang penis, memegang vagina, 

memegang payudara, melakukan oral seks, bahkan senggama pun memang sudah sangat 

lumrah dikalangan mereka. Mereka sudah tidak ragu melanggar norma agama mereka 

dan tetap saja melanggar. Hal ini semua bertentangan dengan aturan agama maupun 

nilai-nilai sosial. 

Ada beberapa penelitian yang bersifat pro dan kontra mengenai hubungan antara 

religiusitas dengan perilaku seksual pada remaja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
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Idayanti (2002) mengatakan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

religiusitas dengan perilaku seksual remaja, dimana semakin tinggi tingkat 

religiusitasnya maka semakin rendah perilaku seksualnya, dan sebaliknya. Begitupula 

penelitian yang dilakukan oleh Bhakti (2010) mendukung penelitian Idayanti (2002) ada 

hubungan negatif yang signifikan antara tingkat religiusitas dengan perilaku seks bebas 

pada remaja di lokalisasi Bawen. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Mujahidin (2014) 

menyimpulkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara religiusitas dengan 

perilaku seksual pranikah remaja akhir di Fakultas Psikologi UKSW, dimana semakin 

tinggi religiusitasnya maka semakin tinggi pula perilaku seksual pranikahnya, dan 

sebaliknya. Penelitian itu didukung pula oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

perilaku seksual dipengaruhi oleh tingkat religiusitas adalah penelitian pada 79 

mahasiswa Universitas  Wangsa Manggala Yogyakarta tahun 2004 yang menunjukkan 

adanya hubungan positif antara tingkat religiusitas dengan pengendalian dorongan 

seksual. Semakin tinggi tingkat religiusitas maka pengendalian dorongan seksualnya 

juga semakin tinggi (Shanti dalam Pratiwi, 2009) 

Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan bagaimana religiusitas dan 

perilaku seksual para pekerja seks komersial atau wanita panggilan di Jakarta. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

A. RELIGIUSITAS 

 Glock  dan Stark (1968) merumuskan religiusitas sebagai komitmen religius 

(yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman), yang dapat dilihat melalui 
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aktivitas atau perilaku individu yang bersangkutan dengan agama atau keyakinan iman 

yang dianut.  

Aspek-aspek religiusitas menurut Glock dan Stark (1968) yaitu: 

a. Ritual involvement (praktek agama) 

Sejauh mana penganut agama itu mengerjakan kewajiban-kewajiban aktivitas 

ritual dalam agamanya. Contoh dimensi praktek dalam agama islam diwajibkan 

umatnya untuk menjalankan ibadah shalat. Bagi umat kristiani adalah melakukan pergi 

ke gereja setiap hari sabtu atau minggu. 

b. Ideological Involvement (keyakinan) 

Sejauh mana seorang penganut menerima hal-hal yang dogmatik dalam 

agamanya, misalnya kepercayaan pada Tuhan, malaikat, surga dan neraka. Contoh 

dimensi keyakinan ini dalam agama islam dilakukan dengan pengakuan (syahadat). 

Bagi umat kristiani percaya dengan kebangkitan Yesus. 

c. Intellectual Involvement (pengetahuan beragama) 

Seberapa jauh penganut agama mengetahui tentang ajaran agamanya terutama 

yang ada dalam kitab suci ataupun yang lainnya. Dimensi pengetahuan agama ini dalam 

agama menunjuk kepada seberapa tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang 

terhadap ajaran-ajaran agamanya. 

d. Experiental Involvement (pengalaman beragama) 

Sejauh mana seorang penganut agama memiliki perasaan-perasaan atau 

pengalaman beragama yang pernah dialami dan dirasakan. Misalnya merasa dekat 

dengan Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. 
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e. Consequential Involvement (pengamalan beragama) 

Sejauh mana perilaku seorang penganut agama dimotivasi oleh ajaran-ajaran 

agamanya dalam kehidupan sosial, misalnya apakah ia mengunjungi tetangga atau 

keluarganya yang sakit, apakah dia sudah berzakat dengan orang yang tidak mampu. 

 

B. PERILAKU SEKSUAL 

Soetjiningsih (2008), perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang di dorong 

oleh hasrat baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis dan objek seksualnya 

dapat berupa orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri. 

Tahapan perilaku seksual menurut Soetjiningsih (2008), yaitu: 

1. Berpegangan tangan. 

2. Memeluk/dipeluk bahu. 

3. Memeluk/dipeluk pinggang. 

4. Ciuman bibir. 

5. Ciuman bibir sambil pelukan. 

6. Meraba/diraba daerah erogen (payudara, alat kelamin) dalam keadaan berpakaian. 

7. Dicium/mencium daerah erogen dalam keadaan berpakaian. 

8. Meraba/diraba di daerah erogen dalam keadaan tanpa berpakaian. 

9. Mencium/dicium di daerah erogen dalam keadaan tanpa berpakaian. 

10. Saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan berpakaian. 

11. Saling menempelkan alat kelamin dalam keadaan tanpa berpakaian. 

12. Hubungan seksual. 

 

 



8 
 

 
 

C. REMAJA 

Desmita (2005) menjelaskan tentang definisi remaja yaitu Remaja sebagai 

periode tertentu dari kehidupan manusia merupakan suatu konsep yang relatif baru 

dalam kajian psikologi. Istilah remaja tau adolescence berasal dari kata latin yaitu 

adolescence (kata bendanya adolescence yang artinya remaja) yang berarti tumbuh 

menjadi dewasa. Istilah adolescence ini sendiri mempunyai arti yang lebih luas yaitu 

mencakup kematangan mental, emosional, social dan fisik (Hurlock, 1997). 

 Desmita (2005) menjelaskan tentang batasan usia remaja yang umum digunakan 

oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya 

dibedakan atas tiga yaitu : 12-15 tahun = masa remaja awal, 15 – 18 tahun = masa 

remaja pertengahan, dan 18-21 tahun =  masa remaja akhir. 

 

METODE PENELITIAN 

Partisipan Penelitian 

Azwar (1999) mendefinisikan populasi sebagai kelompok partisipan yang hendak 

dikenal sebagai generalisasi hasil penelitian. Partisipan dalam penelitian ini adalah 

remaja berusia 16-21 tahun yang tergabung dalam kelompok wanita yang memiliki 

profesi sebagai “wanita panggilan” berjumlah 39 orang yang disesuaikan dengan 

pertimbangan waktu dan sumber daya yang ada serta telah memenuhi syarat 

pengambilan sampel dari populasi terkecil yaitu 30 (Azwar, 2004). Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu dimana setiap partisipan yang 

ada berdasarkan ciri-ciri atau sifat yang sesuai dengan karaktetisrik partisipan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 
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Metode Pengumpulan Data 

A.RELIGIUSITAS 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

psikologi, yaitu instrumen yang dapat dipakai untuk mengukur atribut psikologis Azwar 

(1999). Skala bertingkat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. 

Skala likert adalah skala yang mengukur kekuatan persetujuan dari pernyataan-

pernyataan untuk mengukur sikap atau  perilaku Delaney (2007).  Skala yang digunakan 

untuk mengukur religiusitas dalam penelitian ini adalah skala baku yang diadaptasi dan 

dimodifikasi oleh peneliti sendiri berdasarkan pandangan teori dari Glock dan Stark 

(1968). Alat ukur baku ini terdiri dari 18 item. 

 

B. PERILAKU SEKSUAL 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh responden seputar perilaku seksual yang 

sudah dilakukan oleh responden. Petanyaan yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi mengenai perilaku seksual ini diadaptasi dan dimodifikasi oleh peneliti 

sendiri berdasarkan skala perilaku seksual dari Soetjiningsih (2008). Pertanyaan ini 

terdiri dari 20 pertanyaan. 

 

C. WAWANCARA 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

wawancara terkait dengan kehidupan subjek dan ingin mengkaji lebih lanjut sesuai 

dengan hasil skor dari skala religiusitas. Peneliti mewawancarai partisipan yang 

memiliki religiusitas yang tertinggi dan partisipan yang memiliki religiusitas yang 
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terendah dengan maksud peneliti ingin mengamati melihat dan mengkaji secara 

langsung gambaran perilaku seksual dan kehidupan kedua partisipan serta cara pandang 

partisipan dalam menyikapi hidup dan terkait dengan perilaku seksual dan 

kehidupannya. Tujuan dari metode wawancara ini ialah untuk memperoleh pengetahuan 

tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang 

diteliti, dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, suatu hal yang tidak 

dapat dilakukan melalui pendekatan lain. 

 

Alat Ukur Penelitian 

Teknik Pengumpulan data tahap pertama adalah dengan menggunakan angket 

yang akan diisi oleh responden yang bekerja sebagai “wanita panggilan”. Angket yang 

akan diberikan berupa skala dan pertanyaan deksriptif yaitu skala religiusitas dan 

pertanyaan seputar perilaku seksual. Religiusitas akan diukur dengan menggunakan 

skala Likert yang dibuat berdasarkan aspek-aspek religiusitas dari Glock dan Stark 

(1968). Perilaku seksual dilihat menggunakan angket yang berisi pertanyaan seputar 

perilaku seksual yang modifikasi oleh peneliti dengan mengacu kepada tahapan dari 

Soetjiningsih (2008). 

Data kuantitatif yang telah dikumpulkan melalui instrumen-instrumen 

pengukuran yang telah diadaptasi, kemudian akan diolah, lalu hasil dari data kuantitatif 

tersebut akan digunakan untuk menentukan partisipan yang akan diwawancara secara 

mendalam. 

Teknik pengumpulan data tahap kedua adalah dengan melihat hasil dari skor 

angket religiusitas masing-masing partisipan, dari hasil analisis tersebut dilihat 

partisipan yang memiliki religiusitas tertinggi dan yang terendah. Peneliti berusaha 
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memberikan makna yang mendalam terhadap data statistik angket religiusitas yang akan 

diperoleh melalui instrument wawancara dengan partisipan yang memiliki religiusitas 

yang tertinggi dan terendah. Menurut Steward & Cash Jr (dalam Jacobs, 2010) 

wawancara adalah proses interaksi komunikasi antar dua pihak, yang salah satunya 

memiliki tujuan tertentu dan di dalamnya terdapat aktivitas bertanya dan menjawab 

pertanyaan. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk memperoleh informasi. 

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara ini 

memungkinkan peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas, 

tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang baku sehingga tidak adanya kesan 

kaku antara peneliti dengan partisipan. Alasan pemilihan partisipan tersebut adalah agar 

bisa dilihat bagaimana masing-masing dari partisipan tersebut memaknai religiusitas 

perilaku seksual sehingga bisa dilihat apakah ada perbedaan dalam pemaknaan 

religiusitas dan perilaku seksual berdasarkan kategori-kategori yang telah dibatasi. 

 

Teknik Analisis Data 

Peneliti menganalisis data skala religiusitas dengan menggunakan uji reliabilitas 

dan validitas untuk skala psikologis yang penulis turunkan kedalam item-item 

pernyataan. Setelah itu, penulis akan melakukan analisis item. 

 

HASIL PENELITIAN 

A. UJI 

Uji Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan Alfa Cronbach menunjukkan hasil 

yang cukup memuaskan dengan hasil perhitungan reliabilitas sebesar 0,857. 
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Berdasarkan hasil uji yang diperoleh maka alat ukur kami dapat dikatakan alat ukur 

yang reliabel.  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.857 18 

 

Uji Validitas 

Berdasarkan validitas isi, skala pengukuran ini sudah termasuk valid karena 

antara bahan acuan dengan variabel serta item sudah sesuai. 

Analisis Item 

Hasil yang diperoleh dari perhitungan atau pengujian menggunakan program 

komputer SPSS Statistics 16.0. menunjukkan bahwa tidak ada item yang gugur, karena 

mempunyai nilai corrected item total < 0,25. Dari hasil tersebut maka item masih utuh 

dengan jumlah 18 item yang dianggap valid dan memiliki reliabilitas yang dihitung 

dengan Alfa Cronbach sebesar 0,857. Standar yang digunakan adalah sebesar 0,25 

(Azwar, 2012). Bila item tidak memiliki corrected item-total correlation   0,25 maka 

item dianggap tidak valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan variabel, berikut adalah kategorisasi 

deskriptifnya. Kategorisasi tersebut digunakan untuk menggolongkan kategorisasi 

religiusitas pada “wanita panggilan” di Jakarta. Berdasarkan penggolongan tersebut, 

didapatkan hasil bahwa religiusitas pada “wanita panggilan” berada pada kategorisasi 

sedang. Berikut tabel kategorisasi : 
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NO Interval Kategorisasi F % 

1 18 ≤ x < 36 Rendah 4 10,26% 

3. 36 ≤ x < 54 Sedang 29 74,36% 

4. 54 ≤ x < 72 Tinggi 6 15,38% 

Jumlah  39 100% 

 

B. SKALA RELIGIUSITAS 

  Dari uraian hasil penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi religiusitas pada 

“wanita panggilan” berada pada kategorisasi sedang yang ini berarti bahwa sebenarnya 

hampir seluruh partisipan cukup mengerjakan kewajiban-kewajiban aktivitas ritual 

dalam agama yang dianutnya. Partisipan juga cukup menerima hal-hal yang dogmatik 

dalam agamanya, misalnya kepercayaan pada Tuhan, malaikat, surga dan neraka. 

Partisipan cukup mengetahui tentang ajaran agamanya terutama yang ada dalam kitab 

suci ataupun yang lainnya. Partisipan cukup memiliki perasaan-perasaan atau 

pengalaman beragama yang pernah dialami dan dirasakan. Dan hampir seluruh 

partisipan cukup dimotivasi perilakunya oleh ajaran-ajaran agamanya dalam kehidupan 

sosial. 

 

C. PERILAKU SEKSUAL 

 Dari data yang telah di kumpulkan, hasil dari setiap pertanyaan adalah sebagai 

berikut: 
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TENTANG KLIENNYA 

NO PERTANYAAN JAWABAN % 

 

1 

 

Dengan siapa anda biasa 

melakukan hubungan seksual? 

 

- Siapa saja yang bisa membayar 

- Pejabat 

- Pengusaha  

- Pacar 

- Klien 

- Dll (om, ayah tiri, tokoh agama, 

artis) 

4,5% 

4,5% 

7,6% 

22,8% 

45,5% 

12,1% 

 

2 

 

Apakah anda memiliki kekasih? 

Jika iya apakah kekasih anda 

termasuk klien? 

 

- Tidak Punya 

- Punya Tetapi Bukan Termasuk 

Klien 

- Punya dan Termasuk Klien 

 

33,3% 

28,2% 

 

38,5% 

 

3 

 

Apakah anda melakukan hanya 

dengan lawan jenis saja? 

 

- Iya 

- Tidak 

 

69,2% 

30,8% 

 

4 

 

Apakah kriteria menjadi klien 

anda? 

 

- Yang Penting Bisa Bayar 

- Kaya 

- Dll (alat kelamin besar, wangi) 

 

27,2% 

31% 

41,8% 
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TENTANG PERILAKU SEKSUALNYA 

NO PERTANYAAN JAWABAN % 

 

1 

 

Apakah anda suka menggunakan 

alat kontasepsi? Kalau iya, apa? 

 

 

- Tidak Suka dan Tidak Pernah 

- Kondom 

- Pil/Suntik KB 

 

23,2% 

67,5% 

9,3% 

 

2 

 

Apakah anda selalu melakukan 

foreplay sebelum penetrasi? 

 

 

- Selalu 

- Kadang-Kadang 

 

 

64,1% 

35,9% 

 

 

3 

 

Apakah kencan anda selalu 

berujung penetrasi? 

 

- Selalu 

    - Tidak Selalu 

 

74,4% 

25,6% 

 

4 

 

Apakah anda melakukan oral sex? 

(mengulum alat kelamin klien) 

 

 

- Iya 

- Tidak 

 

94,9% 

5,1% 

 

5 

 

Dimana anda biasa 

melakukannya? 

 

- Hotel 

- Rumah (Klien atau Subjek) 

- Kos atau Tempat Kerja 

 

76% 

14% 

10% 
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TENTANG KEHIDUPAN DAN PERASAANNYA 

NO PERTANYAAN JAWABAN % 

 

1 

 

Apakah anda sudah menikah? 

 

 

- Belum 

- Sudah 

- Pernah 

 

77% 

18% 

5,5% 

 

2 

 

Apakah anda sudah memiliki 

anak? 

 

- Belum 

- Sudah 

- Pernah (gugur) 

 

28,2% 

69,2% 

2,6% 

 

3 

 

Apakah anda senang 

melakukannya? 

 

- Senang 

- Kadang-Kadang 

- Tidak 

 

77% 

10,1% 

12,9% 

 

4 

 

Apakah anda menikmati setiap 

melakukan hal tersebut? 

 

- Iya 

- Kadang-Kadang 

- Tidak 

 

64,1% 

20,5% 

15,4% 

 

5 

 

Apakah keluarga anda mengetahui 

pekerjaan anda? Kalau iya, 

bagaimana reaksinya? 

 

- Mengetahui (masa bodoh, 

mengusir) 

- Tidak Tahu 

- Tidak Punya Keluarga 

 

23,1% 

 

74,3% 

2,6% 
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TENTANG PENGETAHUANYA TERKAIT SEKS 

NO PERTANYAAN JAWABAN % 

 

1 

 

Apakah anda tidak takut jika 

terkena penyakit akibat seks? 

 

- Iya 

- Tidak 

 

48,7% 

51,3% 

 

2 

 

Apakah anda mengetahui bahwa 

seks dapat menimbulkan penyakit? 

 

- Tahu 

- Tidak Tahu 

 

87,2% 

12,8% 

 

3 

 

Apakah anda mengetahui bahwa 

berganti-ganti pasangan terus 

menerus akan memperbesar 

kemungkinan anda terserang 

penyakit? 

 

- Tahu 

- Tidak Tahu 

 

84,6% 

15,4% 

 

 

TENTANG PENDAPATAN 

NO PERTANYAAN JAWABAN % 

 

1 

 

 

 

Berapa biaya minimum yang biasa 

anda dapat dalam sekali transaksi? 

 

 

 

- 3-3,5 juta 

- 4-4,5 juta 

- 5-5,5 juta 

- 6-6,5 juta 

 

 

38,5% 

46,1% 

10,3% 

5,1% 
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2 

 

Apa saja yang sudah anda dapatkan 

dari pekerjaan ini? (barang) 

 

 

- Gadget (Handphone, Laptop) 

- Rumah 

- Kendaraan (Mobil/Motor) 

- Dll (Baju, Perhiasan, Make-

up, Uang Kuliah) 

 

 

30,1% 

10,9% 

27,4% 

31,6% 

 

D. WAWANCARA 

Berdasarkan hasil data wawancara yang telah peneliti lakukan dengan dua 

subjek yang memiliki religiusitas tertinggi dan yang terendah, maka hasilnya adalah 

sebagai berikut: 

 

A. PARTISIPAN DENGAN RELIGIUSITAS TERENDAH 

SEPUTAR PENDAPAT TENTANG AGAMA 

 Dari hasil wawancara dengan partisipan berinisial K ini yang berumur 16 tahun, 

di dapatkan informasi bahwa partisipan sangat tidak mempercayai adanya campur 

tangan Tuhan didalam hidupnya, bahkan partisipan sendiri pun tidak sama sekali 

mempercayai adanya Tuhan. Partisipan tidak mempercayai adanya surga dan neraka 

sebagaimana dalam setiap agama surga dan neraka itu benar adanya, partisipan 

mengatakan bahwa ia berfikir secara logis bahwa semua manusia akan mati, jasadnya 

uraikan oleh belatung dan ulat dan tidak mempercayai adanya kehidupan kekal setelah 

kematian. Partisipanpun tidak mempercayai adanya kiamat. Partisipan juga berdoa 

tetapi ia mengatakan bahwa ia berdoa kepada dirinya sendiri bukan kepada Tuhan. 
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Partisipan tidak pernah membaca Al-Kitab nya, karena partisipan meyakini bahwa 

semua kitab adalah tulisan tangan manusia yang itu berarti bahwa semua kitab adalah 

buatan manusia bukan dari Tuhan. Partisipan tidak peduli agama melarang 

pekerjaannya karena partisipan berfikir bahwa agama tidak akan membantu ia 

mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi partisipan mengaku bahwa ia suka berbagi 

tetapi partisipan menganggap bahwa itu hanya perilaku kemanusiaan bukan amalan dari 

agama yang tercantum di KTP-nya, murni pilihan partisipan. Partisipan mengaku jika 

memang Tuhan itu benar adanya dan semua janji Tuhan itu nyata, partisipan sebenarnya 

takut, tetapi partisipan memilih menjalani kehidupannya yang sekarang terlihat didepan 

mata. Ketika ditanya apakah subjek ingin berhenti atau bertobat, partisipan mengatakan 

bahwa ia tidak akan pernah berhenti bekerja seperti ini dan tidak akan bertobat karena 

partisipan merasa tidak perlu bertobat karena ia tidak mempercayai adanya Tuhan. 

ALASAN TERKAIT PANDANGAN TERHADAP AGAMANYA 

 Partisipan mengaku beberapa kali taat beribadah saat ia masih kecil, tetapi 

menurutnya Tuhan tidak pernah mengabulkan doanya. Partisipan memandang segala hal 

terkait dengan agamanya secara logis, yang memang sebenarnya hal-hal tersebut tidak 

bisa dipahami dengan logika manusia. Pernah ia berada pada posisi terbawah dalam 

hidupnya yaitu ketika partisipan sering di bully karena tidak bisa mengadakan pesta 

ulang tahunnya, ia mengatakan bahwa ia sering meminta pertolongan kepada Tuhan, 

tetapi seperti apa yang ia yakini sekarang bahwa Tuhan tidak pernah mengabulkan doa 

umatnya. 

SEPUTAR PERILAKU SEKSUAL 

 Partisipan mengatakan bahwa ia sangat menyukai oral sex karena semua klien 

partisipan meminta untuk diulum alat kelaminnya dan juga menjilati vagina partisipan, 
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tapi partisipan mengaku partisipan sangat menyukai mengulum ketika alat kelamin 

kliennya besar. Partisipan mengaku bahwa ia sering berpura-pura mencapai klimaks 

atau orgasme demi membuat kliennya terpuaskan. Partisipan mengatakan bahwa ia 

sering mendapat klien yang meminta berhubungan seks lewat lubang dubur, walaupun 

sebenarnya partisipan sendiri tidak mau tetapi dia kan tetap melakukannya. Klien 

partisipan ini berasal dari kalangan pejabat, artis, orang biasa, bahkan tokoh agama 

sekalipun, dituturkan partisipan bahwa ia juga menganggap semua laki-laki sama 

apalagi karena tokoh agamapun melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti ini. 

Partisipan tidak takut terkena penyakit menular seks karena partisipan mengaku 

partisipan selalu memilih klien yang berasal dari kalangan atas dan memungkinkan 

klien tidak memiliki penyakit menular seks. Partisipan menonton film porno jika hanya 

bersama dengan klien, dan mengaku sering menggunakan obat perangsang, karena 

partisipan ingin memuaskan kliennya. Partisipan mengaku ia pernah melakukan 

hubungan seks dengan perempuan juga menggunakan dildo atau alat bantu seks, 

partisipan hampir tidak pernah masturbasi sendiri karena waktu yang tidak sempat.  

ALASAN TERJUN MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN 

PENDAPATAN 

 Partisipan mengaku dulu dia mencoba-coba sekali melakukan pekerjaan ini 

karena terpepet biaya untuk mengadakan pesta ulang tahunnya, dan faktor partisipan 

juga sudah  tidak perawan dari sebelum ia melakukan pekerjaan ini, tetapi pada 

akhirnya partisipan ketagihan dan menjadikan partisipan bekerja seperti ini sampai 

sekarang. Partisipan mengaku sudah mendapatkan rumah, kendaraan dan properti 

lainnya dari hasil pekerjaan ini. Partisipan menerima semua klien selagi ia mampu dan 
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sanggup, maksimal 4-5 orang, sehari bisa mencapa 16-20 juta, sebulan sekitar 400-an 

juta. 

SEPUTAR KEHIDUPANNYA 

 Partisipan memiliki satu anak perempuan berusia 1 tahun tetapi partisipan 

sendiripun tidak mengetahui siapa ayah dari anak perempuannya itu, tetapi partisipan 

tetap menyayanginya. Partisipan mengatakan bahwa ia akan menjaga dengan sepenuh 

hati anak perempuannya, partisipan akan memenuhi semua kebutuhan anaknya dan 

berusaha mengajarkan hal yang lebih baik. Keluarga partisipan mengetahui pekerjaan 

partisipan tetapi keluarga partisipan tidak bisa marah karena mereka juga butuh makan 

untuk menyambung hidup. Partisipan tidak memiliki kekasih dan partisipan mengaku 

tidak ingin menikah karena partisipan sudah senang hidup seperti ini dan pun partisipan 

sudah memiliki anak, karena partisipan menganggap bahwa semua laki-laki sama saja. 

Masyarakat sekitar rumahnya tidak pernah ada yang menegurnya secara langsung tetapi 

mungkin partisipan menilai masyarakat sekitarnya merasa curiga.  

 

B. PARTISIPAN DENGAN RELIGIUSITAS TERTINGGI 

SEPUTAR PENDAPAT TENTANG AGAMA 

Dari hasil wawancara dengan partisipan berinisial DS yang berusi 18 tahun ini, 

didapatkan informasi bahwa partisipan beragama Islam, dan partisipan percaya 

bahwasannya Allah itu benar adanya, Allah yang menciptakannya, dan Allah juga yang 

mengatur segala-galanya dalam kehidupannya. Partisipan mengatakan kalau dirinya 

juga percaya dengan surga dan neraka, dimana orang baik akan ditempatkan di surganya 

Allah dan begitupun sebaliknya. Partisipan mempercayai kiamat yaitu adanya hari akhir 

zaman dan hari pembalasan. Partisipan juga melaksanakan ibadah shalat walaupun 
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masih bolong-bolong, sering meluangkan waktu untuk membaca Al Qur`an, partisipan 

mengaku sudah khatam 3 kali, khatam adalah selesai membaca dan melantunkan ayat 

suci alquran secara keseluruhan dari juz 1 sampai dengan juz 30, sering berdoa sebelum 

melakukan sesuatu. Partisipan mengaku bahwa ia adalah orang yang berdosa tetapi 

dirinya tidak memiliki pilihan lain selain melakukan pekerjaan ini. partisipan mengaku 

mengetahui bahwa agama yang dianutnya melarang pekerjaan seperti ini, tetapi 

partisipan tetap melakukannya karena tidak ada pilihan lain, partisipan mangatakan 

bahwa ia tidak bahagia melakukan pekerjaan ini. 

Ketika ditanya bahwa partisipan mempercayai adanya Allah dengan segala 

janjinya, bagaimana jika itu benar-benar nyata, partisipan mengatakan bahwa partisipan 

mengaku salah tetapi berharap Allah akan mengampuni dosanya dan mengerti keadaan 

hambanya, tetapi ia mengaku akan menerima konsekuensi dari segala hal yang telah ia 

perbuat. 

ALASAN TERKAIT PANDANGAN TERHADAP AGAMANYA 

 Terkait dengan pandangan partisipan terhadap agamanya, partisipan mengaku 

bahwasanya banyak sekali komunikasi dan pengalaman agamanya dengan Allah. Tetapi 

karena ia harus memenuhi kebutuhan keluarganya maka partisipan memilih jalan untuk 

menjadi pekerja seks komersial. Dan sebelumnya partisipan mengaku sudah berdoa dan 

mengeluarkan semua isi hatinya kepada Allah bahwa ia ingin mengambil jalan ini. 

SEPUTAR PERILAKU SEKSUAL 

Partisipan mengatakan bahwa ia melakukan foreplay sebelum penetrasi, karena 

kalau tidak melakukannya partisipan merasa bahwa vaginanya belum basah dan itu akan 

menyakitkan dirinya ketika penetrasi. Partisipan juga mengatakan bahwa klien meminta 

dikulum penisnya dan partisipan mau tidak mau selalu menuruti. Partisipan sama sekali 
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tidak menikmati ketika melakukan hubungan seksual itu, karena sebenarnya partisipan 

hanya membutuhkan uang. 

Partisipan selalu menggunakan kondom karena mencegah berbagai penyakit 

menular seks dan tidak ingin memliki anak dari hasil pekerjaan seperti ini. Partisipan 

bercerita bahwa ada pengalaman yang tidak enak yaitu ketika seorang klien memintanya 

untuk menjilati lubang dubur klien, tetapi dengan berat hati partisipan mengikutinya. 

Partisipan mengatakan bahwa ia sangat takut dengan penyakit menular seks, partisipan 

mengaku sudah mencegah dan berupaya dengan menggunakan kondom dan membatasi 

hubungan seksnya. Partisipan mendapatkan klien dari temannya atau klien tetapnya 

sendiri. Partisipan mengaku terkadang masturbasi tetapi membayangkan sedang 

melakukan hubungan seks dengan kekasihnya. partisipan tidak pernah menggunakan 

sex toys. 

Partisipan mengatakan ia selalu menggunakan obat perangsang karena diakuinya 

subjek susah sekali nafsu dengan orang lain. Partisipan mengatakan ada pengaruh dari 

teman-temannya karena suka mengejek partisipan kalau partisipan tidak pernah anal sex 

atau memakai sex toys dan menertawainya, sehingga terkadang partisipan suka ingin 

menunjukkan bahwa dirinya juga bisa seperti mereka. 

ALASAN TERJUN MENJADI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN 

PENDAPATAN 

Partisipan berasal dari keluarga miskin yang memang untuk makan sehari-hari 

sangat sulit partisipan tidak mengenyam bangku kuliah, bahkan ijazah SMA partisipan 

pun ditahan karena orang tua partisipan tidak memiliki uang untuk melunasi SPP 

partisipan. Partisipan suka membantu orang memberikan sebagian rezekinya untuk 

orang lain yang membutuhkan walaupun sebenarnya partisipan mengetahui bahwa 
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semua hartanya adalah harta haram yang sebenarnya tidak pantas disalurkan kepada 

orang lain. Partisipan melakukan pekerjaan ini semata-mata karena untuk menyambung 

hidup dan ingin menyekolahkan kedua adiknya sampai selesai dan berhasil menjadi 

seseorang yang sukses.  

Partisipan sudah mendapatkan handphone dan kendaraan. partisipan memiliki 

tarif 3 juta sekali melakukan hubungan seks, tetapi partisipan mengatakan bahwa ia 

tidak sering melakukan pekerjaan ini, partisipan hanya melakukan jika membutuhkan 

saja, kalau uang partisipan sudah habis baru partisipan mau bekerja lagi, semisal 3 juta 

itu bisa digunakan untuk seminggu makan, berarti partisipan melakukannya hanya 

seminggu sekali. Partisipan masih tetap rutin berkumpul dengan yang lain karena 

partisipan merasa tidak enak kalau meninggalkan teman-temannya karena takut jika 

nanti butuh bekerja dan minta di carikan klien teman-temannya tidak mau. Partisipan 

mengatakan pernah mencoba menjadi office girl tetapi gaji yang diberikan sangat jauh 

dari cukup sehingga partisipan memutuskan untuk bekerja seperti ini. partisipan 

mengatakan sangat ingin berhenti melakukan pekerjaan ini dan sudah memiliki tekad 

ketika menikah nanti akan berhenti dan memohon ampun kepada Allah. 

SEPUTAR KEHIDUPANNYA 

Partisipan mengatakan bahwa keluarganya adalah keluarga yang taat beribadah 

dan beragama, keluarganya tidak mengetahui pekerjaan partisipan yang sebenarnya, 

mereka hanya mengetahui bahwa partisipan adalah asisten pribadi seseorang yang kaya 

raya, dan keluarga partisipan mempercayainya karena partisipan cenderung berperilaku 

baik ketika dirumah dan dilingkungan sekitar ia tinggal. Sebulan rata-rata penghasilan 

partisipan adalah 10 juta. Partisipan memiliki kekasih yang memiliki agama yang sangat 

kuat, bahkan ketika pacaran kekasihnya tidak pernah menyentuhnya, dan kekasihnya 
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tidak mengetahui pekerjaannya ini karena kekasihnya terlalu percaya dengan partisipan. 

Partisipan mengatakan bahwa ia ingin sekali menikah tetapi kekasihnya ingin lulus S2 

dulu. Partisipan mengatakan bahwa tidak ada tetangga atau masyarakat yang mencurigai 

pekerjaannya karena sosok partisipan di mata tetangga dan masyarakatnya adalah 

seorang anak yang baik, patuh terhadap orang tua, sering shalat dan mengaji. 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif terkait dengan religiusitas partisipan 

yang berjumlah 39 orang, didapatkan sebesar 10,26% berada pada kategori rendah, 

74,36% berada kategori sedang, dan 15,38% berada pada kategori tinggi. Itu berarti 

dapat dikatakan bahwa sebenarnya hampir sebagian besar partisipan memiliki 

religiusitas yang cukup baik. 

 Sebanyak 87,2% mengetahui bahwa seks dapat menimbulkan penyakit, bahkan 

sebanyak 84,5% mengetahui bahwa berganti-ganti pasangan juga akan memperbesar 

kemungkinan terserang penyakit menular seks, tetapi pada kenyataannya sebanyak 

51,3% mengaku bahwa mereka tidak takut terkena penyakit menular seks. 

 Sebanyak 64,1% mengaku selalu melakukan foreplay sebelum penetrasi, dan 

sisanya kadang-kadang. Sebanyak 74,4% mengatakan kencan mereka selalu berujung 

penetrasi. 94,9% mengaku melakukan oral seks diantaranya mengulum dan dikulum 

alat kelamin. 

 Sebanyak 77% mengaku belum menikah tetapi sebanyak 69,2% sudah memiliki 

anak yang dihasilkan dari pekerjaan mereka. Sebanyak 28,2% partisipan memiliki 

kekasih tetapi bukan termasuk klien mereka. Sebanyak 38,5% memiliki kekasih dan  

termasuk klien. Sebanyak 77% mengatakan bahwa mereka tidak senang dan sebanyak 

64,1% menikmati setiap melakukan pekerjaan ini. Dan sebanyak 74,3% keluarga dari 
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para partisipan tidak mengetahui pekerjaannya, tetapi sebesar 23,1 partisipan mengaku 

keluarganya mengetahui dan bersikap masa bodoh dan ada yang mengusir mereka. 

 Partisipan yang berjumlah 39 orang memiliki penghasilan minimal 3-3,5 juta 

dalam sekali transaksi. Sebanyak 76,8% mengaku suka menggunakan alat kontrasepsi 

diantaranya kondom, KB suntik ataupun pil. Sebanyak 68,4% sudah mendapatkan 

barang dari hasil pekerjaan ini diantaranya gadget, rumah, kendaraan bermotor (motor 

dan mobil) dan sebanyak 31,6% mendapatkan hal yang lain diantaranya baju, perhiasan, 

uang kuliah dan make up. Sebanyak 27,2% mengaku kriteria klien adalah siapa saja 

yang mampu membayar, dan sisanya mengaku memilih klien yang kaya dan lain-lain 

diantaranya alat kelamin besar dan wangi. Sebanyak 76% mengatakan mereka 

melakukan hubungan seksual di hotel dan sisanya dirumah, di kos, dan ditempat kerja. 

 Berdasarkan hasil wawancara terhadap kedua partisipan yang memiliki 

religiusitas tertinggi dan religiusitas terendah, didapatkan hasil yang sangat berbeda dari 

kedua partisipan diantaranya partisipan dengan religiusitas tertinggi bahwa dia yakin 

dan percaya bahwasanya Tuhan benar adanya, sedangkan partisipan dengan religiusitas 

terendah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mempercayai bahwa Tuhan itu ada. 

 Alasan partisipan dengan religiusitas tertinggi mempercayai adanya Tuhan 

adalah karena ia mengaku bahwa banyak aktivitas yang ia rasakan dan pengalaman 

religiusitas yang ia rasakan akan Tuhan, diantaranya Tuhan mengabulkan doanya. 

Sedangkan pada partisipan dengan religiusitas terendah mengatakan bahwa Tuhan tidak 

pernah mengabulkan doanya, dan Tuhan tidak bisa dilihat sehingga partisipan tidak 

mempercayai hal yang tidak nyata. 

 Seputar perilaku seksual kedua partisipan terlihat perbedaan yang cukup besar, 

diantaranya pada partisipan yang memiliki religiusitas tertinggi, partisipan hanya akan 
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melakukan hubungan seksual jika uang yang ia miliki sudah habis, berbeda dengan 

partisipan yang memiliki religiusitas yang terendah dimana ia akan melakukan 

hubungan seksual selagi ia mampu dan kuat. Partisipan dengan religiusitas tertinggi 

mengaku sering melakukan masturbasi sedangkan partisipan dengan religiusitas 

terendah mengaku hampir tidak pernah masturbasi karena waktu yang tidak sempat. 

 Partisipan yang memiliki religiusitas tertinggi mengaku bahwa keluarganya 

tidak mengetahui pekerjaannya karena ia selalu berperilaku baik ketika dirumah, dan 

masyarakat sekitar partisipan tidak mencurigai karena ia terlihat sopan dan baik, 

partisipan mengaku ingin sekali berhenti melakukan pekerjaan ini dan bertaubat kepada 

Tuhan. Sedangkan pada partisipan dengan religiusitas terendah mengaku bahwa 

keluarganya sudah mengetahui pekerjaannya tetapi ia mengatakan bahwa keluarganya 

masa bodoh dan tidak perduli dengan pekerjaannya, partisipan mengatakan tidak 

memperdulikan bagaimana pandangan dari masyarakat sekitar rumahnya karena 

memang sampai saat ini masyarakat tidak ada yang menegurnya secara langsung, hanya 

saja ia merasa bahwa masyarakat disekitarnya sudah mengetahui dan mencurigai 

partisipan, ia mengaku tidak akan pernah berhenti melakukan pekerjaannya dan 

partisipan tidak akan pernah bertaubat karena ia tidak pernah mempercayai adanya 

Tuhan. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dapat disimpulkan bahwa religiusitas 

pada wanita “panggilan” berada pada kategori sedang. Religiusitas yang tergolong 

sedang menunjukkan bahwa hampir seluruh partisipan memang memiliki, menjalankan 

meyakini, dan mempercayai segala aspek keagamannya masing-masing 
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Kemudian, dalam analisis informasi yang telah peneliti terima melalui proses 

wawancara 2 dari 39 partisipan, diperoleh kesimpulan lebih mendalam hal-hal apa saja 

yang membuat wanita “panggilan” memiliki religiusitas rendah dan tinggi, serta 

bagaimana gambaran perilaku seksual mereka: 

1. Kedua partisipan melakukan pekerjaan prostitusi ini untuk memperoleh uang 

demi untuk menyambung hidup mereka dan keluarganya. Walaupun pada 

akhirnya partisipan dengan religiusitas terendah mengerjakan pekerjaan ini 

karena partisipan merasa nyaman dan menemukan jati dirinya. 

2. Dari informasi yang didapat dari kedua partisipan, diperoleh bahwa ada 

pengaruh yang besar yang diperoleh dari teman sebaya dalam proses 

pengambilan keputusan dan perilaku seksual mereka. 

3. Pada partisipan dengan religiusitas terendah ditemukan adanya pengalaman-

pengalaman pribadi partisipan yang akhirnya membuat partisipan 

memutuskan untuk tidak mempercayai segala hal dalam agama yang semula 

dianutnya, dan memilih untuk tidak memiliki agama. 

4. Pada partisipan dengan religusitas tertinggi ditemukan bahwa walaupun 

partisipan memiliki kepercayaan keyakinan dan pengamalan perbuatan 

agamanya, pada kenyataannya religiusitas tersebut tidak banyak berpengaruh 

dalam pengambilan keputusan partisipan. Partisipan tetap memilih 

melakukan pekerjaan itu karena tuntutan hidup di dunia, dan tidak 

mempertimbangkan kehidupan kelak di akhirat. 
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SARAN 

BAGI  REMAJA 

Disarankan agar remaja dapat lebih memilah hal yang baik dan hal yang buruk, dan 

bagaimana dampak kedepannya. 

BAGI ORANG TUA 

Agar dapat lebih memberi perhatian, dorongan serta motivasi pada pergaulan anak-

anaknya khususnya ketika sampai pada masa remaja meminimalisir terjadinya perilaku 

seksual pranikah. 

BAGI PENELITI SELANJUTNYA 

Meneliti faktor-faktor lain yang memengaruhi perilaku seksual pada remaja selain 

religiusitas, seperti harga diri, hubungan orang tua dengan remaja, faktor diluar 

keluarga, tekanan negatif teman sebaya serta media pornografi. 
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