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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

2.1 Makna Keluarga 

Keluarga merupakan bentuk dari kelompok sosial dalam masyarakat. Keluarga 

menurut Burgess (Soemanto, 2014: 7) mengatakan bahwa keluarga terdiri dari orang-

orang yang terikat dalam perkawinan, hubungan darah atau adopsi; anggota keluarga 

tinggal dibawah satu atap (rumah); ada interaksi dan komunikasi sesuai dengan peran 

masing-masing; serta menurunkan kebiasaan atau budaya secara umum dan 

mempraktekan dengan cara tersendiri 

Dalam artikel yang sama, Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga, 

Sosiologi Keluarga (Soemanto) merupakan ilmu kemasyarakatan yang mempelajari 

pembentukan keluarga hubungan dan pengaruh timbal balik dari gejala sosial dalam 

hubungan keluarga dan gejala sosial masyarakat yang mempengaruhi kehidupan 

keluarga. Kedudukan ayah dan ibu dalam keluarga menentukan arah, bentuk, dan sifat 

sosial, bentuk patrineal, matrineal dalam keluarga berbeda-beda sesuai dengan tipe 

masyarakat. Sosiologi Keluarga menggunakan pendekatan norma, nilai, status peran 

sosial mempengaruhi unsur ayah, ibu dan anak-anak walaupun berbeda beda tapi 

saling melengkapi dan bertujuan untuk mensejaterakan keluarga.  

 Berikut terdapat tipe-tipe tindakan rasional menurut Weber dalam Soemanto 

(Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Keluarga): 

1. Tindakan murni, yang dilakukan oleh pelaku yang didasarkan pada cara yang 

baik untuk mencapai tujuan yang baik. Tindakan pelaku dianggap merupakan 

tindakan yang cukup rasional sehingga mudah untuk dimengerti. 

2. Tindakan setengah murni, dimana cara yang ditempuh oleh pelaku tidak 

sepenuhnya dengan cara yang terbaik atau dengan tepat untuk mencapai 

tujuan. 
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3. Tindakan yang dibuat-buat, dimana tindakan oleh pelaku diliputi dengan 

emosi, namun tetap memiliki dasar rasional. Tindakan ini sulit untuk dipahami 

latar belakan dan maksud karena pelaku melihatkan kepura-puraannya. 

4. Tindakan tradisional, dimana dipengaruhi oleh masa lalu atau kebiasaan-

kebiasaan berperilaku yang telah ada. Kebiasaan ini terkadang sulit untuk 

dipahami dan berbelit-belit. 

 

1.2 Deviasi Sosial 

Deviasi Sosial merupakan bidang Ilmu Sosiologi, yang berdasarkan fakta yang 

ada dalam masyarakat, bertujuan untuk memahami perilaku manusia, individu 

maupun kelompok yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam masyarakat. 

Studi ini berguna sebagai cermin perlilaku kita sesuai dengan norma-norma yang 

berkembang dalam masyarakat (Ibnu Syamsi, 2010). Lebih lanjut disebutkan bahwa 

terdapat tujuan dari studi Deviasi Sosial, yaitu: 

1. Mengerti dan memahami jenis-jenis masalah sosial, kriminalitas, dan 

deviasi sosial lainnya dalam prespektif sosiologi. 

2. Memahaami perbedaan cara untuk mencapai tujuan hidup manusia sebagai 

makhluk sosial. 

3. Membantu menganalisis sebab-akibat, jumlah, kapan dan siapa terjadinya 

sebuah penyimpangan aau pelanggaran norma sosial. 

4. Dapat memahami teori-teori sosial untuk mengkaji secara kritis deviasi 

sosial. 

5. Mencari solusi atas terjadinya kriminalitas akibat penyimpangan yang ada. 

6. Membantu kita menjalankan peran sebagai masyarakat yang berperilaku 

sesuai dengan norma yang ada. 

Menurut Dinitz, Dynes, dan Clark (1964), Deviasi pada hakikatnya adalah 

penyimpangan jenis dan tingkah laku dari norma yang berkembang di masyarakat. 

Clinard menyebutkan bahwa tingkah laku devian berbeda dengan norma yang ada. 
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Sedangkan menurut Matza, tingkah laku deviasi merupakan penyimpangan dari 

strandar sosial masyarakat (Ibnu Syamsi, 2010: 7-8). 

Peran Ayah, Ibu, dan Anak dalam keluarga juga dipengaruhi dengan ide dan 

norma yang berkembang dalam masyarakat. Jika salah satu unsur dalam keluarga 

berbeda perannya maka akan dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Misalnya 

peran seorang Ayah yang tidak lagi melindungi keluarganya, seperti “menjual” istri 

atau mengijinkanistri untuk bekerja sebagai PSK. 

 

2.3 Teori Pertukaran   

 Teori Pertukaran oleh George Homans digunakan dalam penelitian ini untuk 

melihat pertukaran nilai yang dilakukan oleh istri yang berprofesi sebagai PSK dengan 

suaminya dalam kegiatan prostitusi. 

Teori pertukaran sosial Homans berangkat dari teori perilaku dan pilhan 

rasional. Homans dalam Ritzer (2012) berangkat dari sekumpulan proposisi 

fundamental, berdasarkan sifat-sifat psikologis karena dua alasan, yaitu proposisi 

tersebut bisa diuji secara empiris oleh psikolog, dan level tempatnya berhubungan 

dengan individu dalam masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia. Dari 

proposisi inilah yang melandasi pertukaran yang terjadi antar individu.  

Dalam buku Teori Sosiologi (2012: 719-725), Homans menggolongkan 

proposisi dalam enam kategori, yaitu:  

1. Proposisi Sukses, “untuk semua tindakan yang diambil orang, semakin 

sering tindakan tertentu seseorang diberi penghargaan, orang itu 

semakin mungkin melakukan tindakan itu”. Dengan kata lain suatu 

tindakan yang dilakukan manusia yang dapat menghasilkan 

penghargaan, maka manusia akan semakin sering melakukan tindakan 

tersebut agar mendapatkan penghargaan atau reward. 

2. Proposisi Stimulus, ”jika di masa lampau kejadian stimulus tertentu, 

atau sekumpulan stimuli, adalah kejadian ketika tindakan seseorang 
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diberi penghargaan, maka semakin mirip stimuli masa kini dengan 

stimuli masa silam, orang itu semakin mungkin melaksanakan 

tindakannya, atau tindakan serupa”. Dengan kata lain tiap rangsangan 

yang diberikan dapat menghasilkan penghargaan, maka manusia akan 

sering melakukan tindakan tersebut. 

3. Proposisi Nilai, “semakin bernilai hasil tindakan seseorang bagi 

dirinya, semakin besar kemungkinan dia untuk melaksanakan tindakan 

itu”. Dimana jika sebuah tindakan memberi nilai positif bagi seseorang 

maka orang tersebut akan melakukan tindakan yang sama berulang-kali 

agar mendapatkan nilai yang positif. Dalam proposisi ini Homan 

memakai konsep dasar penghargaan dan hukuman.  

4. Proposisi Kejenuhan-Kerugian, “semakin sering seseorang dimasa 

lampau yang belum lama berselang menerima suatu penghargaan 

khusus, semakin kurang baginya nilai setiap unit penghargaan 

selanjutnya”. Dengan kata lain setiap orang memiliki titik jenuh 

dimana yang telah mendapatkan reward yang sama berulang kali maka 

tingkat kepuasanya akan berkurang. Konsep yang dipakai oleh Homans 

dalam proposisi ini adalah keuntungan dan kerugian. Kemudian 

Homans memperbaiki proposisi ini dengan konsep dasar keuntungan 

dan kerugian, yaitu “semakin besar keuntungan yang diterima 

seseorang sebagai hasil dari tindakannya, dia semakin mungkin untuk 

melakukan tindakan tersebut”. 

5. Proposisi Persetujuan-Agresi, Homan membuat dua proposisi, yang 

pertama “ketika tindakan seseorang menerima penghargaan yang dia 

harapkan, atau menerima hukuman yang tidak dia harapkan, dia akan 

marah, dia lebih mungkin untuk melakukan perilaku agresif, dan hasil 

perilaku demikan menjadi berharga baginya” yang kedua “ketika 

tindakan seseorang menerima penghargaan yang dia harapkan, 



9 
 

kshususnya suatu penghargaan yang lebih besar daripada yang dia 

harapkan,atau tidak menerima hukuman yang dia harakan, dia akan 

merasa senang; dia akan menjadi lebih mungkin melaksanakan 

perilaku menyetujui, dan hasil dari prtilsku demikian menjadi lebih 

bernilai baginya”. Kosep dasar yang dipakai pada proposisi pertama 

adalah konsep frustasi dan kemarahan. 

6. Proposisi Rasionalitas, “dalam memilih diantara tindakan-tindakan 

alternatif, seseorang akan memilih tindakan yang dia rasakan saat itu 

mempuyai nilai hasil atau value yang lebih besar yang dilipatgandakan 

oleh kemungkinan mendapatkan hasil (probability)”. Dalam preposisi 

ini, Homans tidak menjelaskan mengenai mengapa sang aktor menilai 

suatu penghargaan lebih tinggi daripada penghargaan yang lain. Maka 

dari itu, preposisi nilai dapat membantu menjelaskan alasannya. 

Homans berargumen bahwa pandangan mengenai peluang akan besar atau 

kecilnya keberhasilan akan dibentuk oleh keberhasilan dimasa lampau yang memiliki 

situasi yang mirip di masa sekarang. Maka dari itu, preposisi-preposisi Homans 

cenderung lebih behavioristic (Ritzer, 2012: 225) 

Kaitannya dengan penelitian ini adalah dalam tahapan pertukaran, diawali 

dengan transaksi antar individu yang kemudian menimbulkan perbedaan kekuasaan 

atau status antar individu atau kelompok, yang kemudian membuat adanya suatu 

legitimasi bagi individu atau kelompok tersebut, yang pada akhirnya akan 

menimbulkan perlawanan atau perubahan antar sesama atau dengan kelompok lain. 

Dalam hal penelitian ini, transaksi yang dilakukan antar individu yaitu interaksi yang 

dilakukan oleh suami dan istri, dengan tujuan pemenuhan hidup sehari-hari. Interaksi 

yang terjadi menimbulkan adanya perbedaan kekuasaan yang membuat yang berkuasa 

memiliki legitimasi dari yang lain. Kemudian adanya penghargaan dan hukuman yang 

didapatkan antara PSK dan suaminya, yaitu penghargaan mereka untuk mendapatkan 

uang, serta konsekuensi atas hukuman yang didapatkan jika sebuah tindakan yang 
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mereka lakukan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hubungan ini akan berhenti 

apabila salah satu diantara dua komponen tersebut tidak mendapatkan keuntungan 

yang ingin didapatkan. Artinya hubungan kedua komponen tersebut harus saling 

menguntungkan. Maka dari itu peneliti juga akan melihat siapa yang memiliki 

legitimasi dan bagaimana pengaruh mereka dalam kegiatan prostitusi ini. 

 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Elanda Juwita (2013) dalam jurnal yang dengan judul Pekerja Seks Komersial 

(PSK) yang Berkeluarga, menjelaskan mengenai wanita yang telah berkeluarga yang 

masuk dalam dunia prostitusi, mengenai pilihannya untuk terjun dalam dunia 

prostitusi dan herannya sebagai istri, ibu, dan PSK. Teori dan konsep yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah Teori Pilihan Rasional (Coleman). Dalam penelitiannya 

yang dilakukan di Surabaya, dikatakan bahwa latar belakang sosial ekonomi paling 

banyak mendorong wanita untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial, dengan 

pertimbangan mudah dilakukan oleh wanita. Keinginan sendiri untuk membantu 

kehidupan keluarga, dorongan dari suami, dan pendidikan yang rendah merupakan 

beberapa alasan mengapa PSK yang telah berumahtangga ini memilih untuk terjun 

dalam dunia prostitusi. Dalam jurnalnya disebutkan bahwa dalam sebuah keluarga, 

istri berkewajiban melayani suami secara lahir dan batin, namun ketika istri menjadi 

PSK, maka ia terpaksa untuk memenuhi nafsu lelaki lain yang bukan suaminya. 

Pekerjaan PSK yang dari tengah malam sampai pagi hari ini membuat PSK yang juga 

adalah seorang istri atau ibu tidak memiliki waktu yang lebih untuk istirahat sebelum 

memulai kegiatannya sebagai seorang istri/ibu rumah tangga. PSK wanita menjadi 

actor utama dalam mencapai tujuannya yaitu yang kebanyakan adalah ekonomi 

(uang). Menjadi PSK merupakan pilihan rasional untuk mencapai tujuan tersebut.  
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Mariyadi (2013) dalam jurnalnya yang berjudul Persepsi Masyarakat Tentang 

Prostitusi Liar di Kelurahan Sempaja Utara Samarinda. Teori dan konsep yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat dan Prostitusi. Dalam 

pembahasannya Mariadi mengatakan bahwa prostitusi merupakan masalah sosial yang 

belum bisa untuk diselesaikan dikarenakan permasalahan ini terus ada di tengah-

tengah hidup masyarakat. Masyarakat sekitar mau tidak mau menerima kegiatan 

prostitusi yang terjadi. Mariyadi menyimpulkan bahwa kegiatan prostitusi yang terjadi 

di Jalan Bayur Samarinda merupakan kegiatan prostitusi yang telah lama terjadi dari 

tahun 1985, menimbulkan pandangan bervariasi dalam masyarakat. Ada yang 

menerima dan ada pun yang menolak kegiatan prostitusi tersebut. namun kebanyakan 

dari mereka menolak kegiatan prostitusi tersebut. 

Rafelita Nian Sari (2015) dalam jurnal dengan judul Pilihan Rasional Pekerja 

Seks Komersial dalam Menekuni Pekerjaannya (Studi Deskriptif di Lokalisasi Jaak 

Kecamatan Sawahan) mengatakan bahwa fenomena PSK memiliki pro dan kontra 

terlebih pada saat dilakukannya penutupan lokalisasi oleh pemerintah. Dalam 

jurnalnya, Sari memfokuskan kepada pilihan rasional PSK dalam pekerjaannya. 

Dengan penghasilan yang besar dan cepat menjadikan dasar pemikiran bagi para PSK 

untuk tetap melanjutkan pekerjaannya. Pemilihan seorang PSK untuk melakoni 

pekerjaannya ini atas dasar kesadaran akan sumber daya yang mereka miliki. Sari juga 

memfokuskan pada PSK yang tempat lokalisainya akan ditutupp oleh pemerintah atas 

dasar PSK yang sedang mengalami keguncangan dalam diri mereka karena tempat 

mereka bekerja akan ditutup oleh pemerintah Surabaya. Kesimpulan yang dituliskan 

dalam jurnal ini adalah secara rasional PSK di lokalisai Jarak mengetahui sumber daya 

yang mereka miliki sehingga hal tersebut dimaksimalkan dalam menjalankan 

pekerjaannya sebagai PSK. Hal tersebut membuat pergeseran nilai dan norma yang 

telah ada dalam masyarakat. Walaupun pekerjaan tersebut memiliki resiko yang besar, 

namun hal tersebut tidak dihiraukan. 
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Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial Lokalisasi Bandang Raya Dengan 

Masyarakat Kelurahan Mugirejo, Kota Samarinda sebuah jurnal yang ditulis oleh 

Rusdiana (2014) berangkat dari permasalahan yang terjadi di kalangan perempuan di 

Indonesia seperti kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh laki-laki yang 

membuat perempuan menjadi takut dan trauma menjadikan perempuan yang trauma 

terhadap laki-laki lari ke area yang tidak lazim seperti ke klub malam atau diskotik, 

atau prostitusi menjadi area-area pelarian yang tidak lazim tersebut. dengan 

menggunakan teori interaksi sosial dimana merupakan proses antara individu dengan 

individu, individu-kelompok atau kelompok-kelompok berhubungan satu dengan 

yang lain. Dalam kesimpulannya, Rusdina menuliskan proses interaksi antara PSK 

dengan masyarakat telah lama terjalin lama, namun interaksi mereka berjalan secara 

pasif dan terkesan tidak dilibatkan dalam kegiatan masyarakat sekitar. Mucikari lebih 

memiliki peran dominan dalam hubungan interaksi dimana mucikari yang memiliki 

tugas untuk membangun hubungan antara PSK dan masyarakat. Teori yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah Interaksi Sosial dan Konsep Prostitusi dan Konsep 

Masyarakat. 

Interaksi Sosial antara Pekerja Seks Komersial dengan Masyarakat (Studi 

Kasus di Kawasan Resosialisasi Argorejo Sunan Kuning Kota Semarang) sebuah 

skripsi yang ditulis oleh Subhi Aziz Suryadi (2011) membahas mengenai interaksi 

masyarakat dan dampak yang dirasakan masyarakat dengan keberadaan PSK. Dengan 

menggunakan konsep Pekerja Seks Komersial (PSK), Interaksi Sosial, dan 

Masyarakat, Suryadi menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara PSK dengan 

masyarakat, pengasuh dan teman sesama PSK. Keberadaan PSK memang 

menimbulkan dampak negative bagi masyaraat sekitar, namun tidak sampai 

menimbulkan konflik atau perselisihan. Teori dan Konsep yang dipakai dalam tulisan 

ini adalah Pekerja Seks Komersial (PSK), Interaksi Sosial, dan Masyarakat. 
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Perbedaan yang ada dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

secara teori yang digunakan oleh penulis, yaitu Teori Pertukaran, dengan tempat 

penelitian yang berada di daerah sekitar Stasiun Poncol, Semarang, Jawa Tengah, dan 

berfokus kepada PSK yang telah bersuami, dalam presepsi suami serta interaksi 

keduanya dalam kegiatan prostitusi yang dilakukan oleh istrinya. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 
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