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ABSTRACT :
The young woman has always been a fascination for each place where prostitution. Most
women in prostitution about 18 30-year-old who is the beginning of adulthood. There are
several tasks during early adult development that is starting to work and looking for a fun
social group. In this case, there are people who either choose the task in terms of job
growth that is to become commercial sex workers (CSW). In relation to women working
as commercial sex workers (CSW), where they should be facing a situation or condition
that is psychologically stressful. Such as Commercial Sex Workers (CSW), which is
considered as being immoral, the source of the disease, the cause of a family rift. Thus,
these conditions can lead to how these women live the life of the legitimate family
(marital satisfaction). Therefore, it can be concluded that marital satisfaction is a
subjective assessment of the couple about the quality of marriage related to whether the
relationship in the aspect of marriage that has lived a happy and satisfactory or not. In
simple terms we can say that marital satisfaction is a partner of the partner's feelings about
the marriage relationship. This deals with the feelings of the happy couples who feel the
relationship endured. Marital satisfaction related to how couples appraise the quality of
her wedding. This is a description of the subjective assessment of whether the marriage
relationship is good, happy, or satisfying. The purpose of this study is to determine the
extent to which marital satisfaction and picture what factors led to marital satisfaction at
Commercial Sex Workers (CSW). Data collection techniques in this research using
interview and observation method with subjects and significant others. To help the process
of data collection, the researcher is equipped with a guided interview and a tape recorder
(tape recorder). In the study determined a number of characteristics used are the subject of
women working as commercial sex workers (CSW), was married, and aged 30 years. To
simplify and gain the depth of the phenomenon in this study, the subjects used by
researchers numbered 1 (one). After doing research we can conclude that in this case, the
subject is not felt because of marital satisfaction with their partner during their marriage
with a spouse can only receive a short subject - weaknesses in partner. Such as loyalty,
honesty, economy, even couples who like to light the subject's hand.
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ABSTRAK
Perempuan muda selalu menjadi daya tarik bagi setiap tempat – tempat
pelacuran. Kebanyakan perempuan di tempat – tempat pelacuran berusia sekitar 18 –
30 tahun yang merupakan masa dewasa awal. Ada beberapa tugas perkembangan
pada masa dewasa awal yaitu mulai bekerja dan mencari kelompok sosial yang
menyenangkan. Dalam hal ini, terdapat orang – orang yang salah memilih tugas
perkembangan dalam hal pekerjaan yaitu menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK).
Dalam kaitannya dengan wanita yang bekerja sebagai Pekerja Seks
Komersial (PSK), dimana mereka harus mengahadapi situasi atau keadaan yang
secara psikologis menekan. Seperti Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dianggap
sebagai orang yang tidak bermoral, sumber penyakit, penyebab keretakan keluarga.
Maka, kondisi-kondisi ini dapat menyebabkan bagaimana wanita tersebut menjalani
kehidupan keluarga yang sah (kepuasan pernikahan).
Pernikahan yang memuaskan dapat mengurangi tingkat stress baik secara
emosional maupun fisikal, yang dapat menyebabkan pasangan yang berbahagia
tersebut hidup lebih lama, dan memiliki kehidupan yang lebih sehat dibandingkan
dengan pasangan yang tidak puas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa
kepuasan pernikahan adalah suatu penilaian subjektif terhadap pasangan
mengenai kualitas pernikahan yang berkaitan dengan apakah hubungan dalam
aspek pernikahan yang telah dijalani membahagiakan dan memuaskan atau tidak.
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kepuasan pernikahan merupakan
perasaan pasangan terhadap pasangannya mengenai hubungan pernikahannya.
Hal ini berkaitan dengan perasaan bahagia yang pasangan rasakan dari hubungan
yang dijalani. Kepuasan pernikahan berhubungan pada bagaimana pasangan
menilai kualitas pernikahannya. penilaian ini merupakan gambaran subjektif
mengenai apakah hubungan pernikahan tersebut baik, membahagiakan atau
memuaskan.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana
gambaran kepuasan pernikahan dan faktor – faktor apa saja yang menyebabkan
kepuasan pernikahan pada Pekerja Seks Komersial (PSK).
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang
berbentuk studi kasus karena metode studi kasus digunakan bila ingin mengkaji suatu
fenomena secara mendalam tentang berbagai gejala-gejala sosial yang terjadi di dalam
masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan
metode wawancara dan observasi dengan subjek dan significant others. Untuk
membantu proses pengumpulan data maka peneliti dilengkapi dengan pedoman
wawancara dan alat perekam ( tape recorder ). Dalam penelitian ditentukan sejumlah

karakteristik subjek yang digunakan adalah wanita yang bekerja sebagai Pekerja Seks
Komersial (PSK), sudah menikah, dan berusia 30 tahun. Untuk mempermudah serta
mendapatkan kedalaman fenomena dalam penelitian ini, maka subjek yang digunakan
oleh peneliti berjumlah 1 (satu) orang.
Setelah dilakukannya penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus ini,
subjek tidak merasakan kepuasan pernikahan dengan pasangannya karena selama
menjalani pernikahan dengan pasangannya subjek hanya bisa menerima kekurangan kekurangan yang ada pada pasangannya. Seperti kesetiaan, kejujuran, ekonomi,
bahkan sampai pasangan subjek yang suka ringan tangan. Pada kasus ini juga, yang
menjadi faktor – faktor yang menyebabkan kepuasan dalam pernikahan subjek adalah
pernikahan yang terjadi pada orang tua subjek, masa kana-kanak yang subjek alami,
komunikasi, kehidupan sosial, pendapatan, persetujuan akan peran, anak,
companionship (pertemanan) dan sharing (saling berbagi) dan keyakinan religius.

A. Latar Belakang Masalah
Perempuan muda selalu
menjadi daya tarik bagi setiap
tempat – tempat pelacuran.
Kebanyakan perempuan di tempat –
tempat pelacuran berusia sekitar 18
– 30 tahun yang merupakan masa
dewasa awal. Havighurst (dalam
Hurlock, 1994) mengatakan pada
masa ini secara psikologis memiliki
tugas – tugas perkembangan seperti
mulai bekerja, memilih pasangan,
belajar hidup dengan tunangan,
mulai membina keluarga, mengasuh
anak, mengelola rumah tangga,
mengambil tanggung jawab sebagai
warga negara, dan mencari
kelompok
sosial
yang
menyenangkan.
Mukherji dan Hantrakull
(dalam Koentjoro, 2004),
mengemukakan
bahwa
seorang
perempuan yang menjual dirinya
untuk kepentingan seks kepada
beberapa pria dapat disebut juga
sebagai Pekerja Seks Komersial
(PSK). Perempuan muda pada
masa dewasa awal mempunyai
tugas perkembangan yang sangat
tampak pada diri seorang Pekerja
Seks Komersial (PSK) yaitu mulai
bekerja dan mencari kelompok
sosial yang menyenangkan.
Salah
satu
tugas
perkembangan perempuan muda

pada masa dewasa awal yang juga
tampak pada diri seorang PSK
yaitu mencari kelompok sosial
yang menyenangkan seperti
menikah. Menurut lrsadi (2005),
pernikahan adalah menyatukan
jiwa, pikiran, perasaan dan jasmani
kepada pasangan. Pernikahan juga
sebagai proses pendewasaan,
pengenalan diri sendiri maupun
pasangan. Selain itu, pernikahan
merupakan perjanjian mengikat
antara seorang laki-laki dan
perempuan untuk menghalalkan
hubungan kelamin antara kedua
belah pihak dengan sukarela dan
kerelaan kedua belah pihak
merupakan suatu kebahagiaan
hidup berkeluarga yang diliputi
rasa kasih sayang dan
ketentraman.
Hawari (2006) mengatakan,
pernikahan adalah suatu ikatan
antara pria dan wanita dewasa
yang berdasarkan hukum, adatist iadat , agam a at au Undang Undang. Sedangkan Herning
(1956) juga mengatakan bahwa
pernikahan adalah suatu ikatan
antara pria dan wanita yang kurang
lebih permanen, ditentukan oleh
kebudayaan dengan tujuan
mendapatkan kebahagiaan.

Pekerja Seks Komersial
(PSK) sebagai wanita yang menikah
tentu juga mengharapkan
kebahagiaan dalam pernikahannya.
Hal tersebut sesuai dengan
penjelasan dari Bird dan Mellville
(1994) yang menyatakan bahwa ada
b e b e r a p a i s t i l a h ya n g s e r i n g
digunakan
untuk
mengidentifikasikan
kepuasan
p e r n i k a h a n, a nt a r a l a i n ya i t u
kebahagiaan pernikahan (marital
happines), kualitas pernikahan
(marital quality), dan penyesuaian
pernikahan (marital adjustment).
Yang ketiganya memiliki makna
yang hampir sama yaitu mengenai
penilaian yang positif terhadap
pernikahan yang dijalani.
Berdasarkan fakta dan teori
t er sebut di at as, mak a t im bul
permasalahan apakah wanita yang
bekerja sebagai Pekerja Seks
Komersial (PSK) dapat merasakan
kepuasan pernikahan atau tidak.
B. Pertanyaan Penelitian
Dari gambaran di atas, maka
t e r d a p at p e r t a n ya a n s e b a g a i
berikut:
1. Bagaimana gambaran kepuasan
pernikahan pasa PSK ?
2. Faktor-faktor apa
yang
mempengaruhi
kepuasan
pernikahan pada PSK?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Mendapatkan gambaran tentang
kepuasan pernikahan pada
Pekerja Seks Komersial (PSK).
2. Memperoleh gambaran atau
informasi tentang faktor-faktor
yang mempengaruhi Pekerja
Seks Komersial (PSK).
D. Kepuasan Pernikahan
1. Definisi Kepuasan Pernikahan
Menurut Gullota, Adams
dan Alexander
(1986)

mengatakan bahwa kepuasan
pernikahan merupakan
perasaan pasangan terhadap
pasangannya mengenai
hubungan pernikahannya. Hal
ini berkaitan dengan perasaan
bahagia yang pasangan
rasakan dari hubungan yang
d ijal an i.
2. Karakteristik
Kepuasan
Pernikahan
Klagsburg
(dalam
Smolak, 1993) menemukan
beberapa karakteristik dari
p a sa ng an yang pu as ak a n
pernikahannya.
Karakteristik
tersebut antara lain yaitu :
a. Pasangan dapat
saling
menerima perubahan.
Seiring
dengan
perjalanan
usia pernikahan
yang terus bertambah,
pasangan akan menemukan
adanya perubahan-perubahan
yang terjadi di dalam
pernikahannya, seperti
perubahan akan kebutuhan,
p er an, n i l a i, d a n lai n - la i n.
Pasang an yang pua s ak an
pernikahannya dapat
beradapt asi dan mener im a
p e r u b a h a n ya n g t e r j a d i d i
dalam pernikahan mereka, dan
menerimanya sebagai bagian
dari perkembangan. Namun hal
ini tidak berarti bahwa mereka
pasrah
dengan
takdir,
melainkan
mereka
melihat
perubahan yang terjadi sebagai
konsekuensi dari pilihannya
untuk menikah dengan
pasangan tersebut.
b. Pasangan
dapat
hidup
dengan kekurangan pada
pasangan
ataupun
kekurangan di dalam
pernikahannya.
Pasangan yang puas
dengan pernikahannya mampu
untuk mengabaikan kesalahan-

kesalahan
tertentu
pada
pasangan ataupun kesalahankesalahan yang terjadi pada
pernikahannya. Ketika
menikah, seseorang tidak dapat
mengharapkan nilai dan tingkah
laku seseorang dapat berubah
ketika mereka telah menikah.
Pasangan yang puas dengan
pernikahannya dapat menerima
pasangannya apa adanya.
c. Pasangan
meyakini
pernikahan
sebagai
hal
permanen.
Pasangan yang puas
dengan pernikahannya tidak
melihat perceraian sebagai
alternatif dari penyelesaian
masalah
yang
terjadi.
Pasangan
yang
melihat
pernikahannya sebagai hal
yang permanen, akan saling
membuat
kompromi
dari
masalah yang terjadi di
pernikahannya. Namun bagi
pasangan yang puas, komitmen
ini tidak hanya dipegang oleh
salah sat u pasang an saj a,
melainkan oleh keduanya, jadi
tidak hanya ada satu pihak
yang selalu mengalah.
d. Pasangan
saling
mempercayai satu sama lain.
Pasangan yang puas
dengan pernikahannya akan
mempercayai pasangannya, ia
tidak hanya percaya dengan
hubungan seksual yang mereka
jalani,
melainkan
percaya
bahwa pasangannya tidak akan
mempermasalahkan
penampilannya,
kekurangan
dan keuntungan.
e. Pasangan
saling
membutuhkan satu sama
lain.
Pasangan yang puas
saling tergantung satu sama
lain. Pasangan ini akan saling
melengkapi satu sama lain.
Bagi pasangan yang puas,
pernikahan merupakan salah

satu kebutuhan yang terpenuhi.
f. Pasangan
menikmati
kebersamaan
dengan
pasangan nya
Pasangan yang puas
menyenangi melakukan
aktivitas bersama, sekalipun
mereka tidak harus melakukan
s em ua h a l b er sam a - sam a.
Pasangan ini senang dengan
waktu bersama yang mereka
miliki, sekalipun hanya diisi
dengan mengobrol bersama,
bahkan sekalipun mereka
saling tidak berbicara satu
sama lain mereka menyenangi
kehadiran pasangan di
sekitarnya.
3. Faktor
–
faktor
yang
mempengaruhi
kepuasan
pernikahan
Duvall dan Miller (1985)
menyebutkan bahwa kepuasan
pernikahan dipengaruhi oleh
dua faktor, yaitu latar belakang
(background characteristics)
dan keadaan sekarang (current
characteristics).
a. Faktor Latar Belakang
1) Pernikahan Orang Tua
Kebahagiaan
pada
pernikahan orang tua
merupakan salah satu
karakteristik
yang
mendukung terciptanya
kepuasan
pernikahan
yang tinggi. Pernikahan
orang tua dapat menjadi
model dalam menjalani
kehidupan pernikahan
anak.
2) Masa Kanak-kanak
Kebahagiaan
yang
diperoleh dalam masa
kanak-kanak
memiliki
peran dalam kepuasan
kelak. Rasa bahagia di
masa
kanak-kanak
diperoleh
melalui

hubungan anak dengan
orang tua dan juga
lingkungan
sosialnya.
Hubungan
dengan
orang tua yang berjalan
harmonis menimbulkan
kelekatan antara orang
tua dengan anak, hal
dapat mempermudah
proses penyesuaian diri
m er ek a dalam
kehidupan
pernikahan
(Burgess & Cottrell
dalam Barber, 1953).
3) Disiplin
Kedisiplinan
yang
diterapkan oleh orang
tua sejak kecil berada
pada tahap yang baik
(adanya pemberian
hukuman yang sesuai
untuk setiap kesalahan
yang diperbuat, namun
t i d a k m em b u at a n ak
merasa terancam).
4 ) Pendidikan Seks
Adanya pendidikan seks
yang memadai yang
diber ikan oleh or ang
tua, Pendidikan seks
diberikan dalam porsi
yang benar, dalam
waktu yang tepat, serta
sesuai dengan
kebutuhan yang ada.
5 ) Pendidikan
Terpenuhinya
kebutuhan pendidikan
baik formal maupun non
formal.
Untuk
pendidikan
formal
minimal sampai pada
tahap
sekolah
menengah
atas.
Semakin tinggi tingkat
pendidikan pasangan
dalam suatu pernikahan
a k an s em ak i n

mempermudah proses
penyesuaian
diri
mereka
dalam
kehidupan pernikahan
(Barber, 1953).
6)

Kedekatan
Adanya waktu yang
cukup dan memadai
untuk
melakukan
pendekatan
(saling
mengenal
antara
pasangan)
sebelum
memasuki pernikahan.

b. Faktor Keadaan Sekarang
1) Ekspresi
Kasih
Sayang/Afeksi
Adanya
ekspresi
kasih
sayang yang nyata dar i
suami maupun istri.
2) Kepercayaan
Adanya rasa saling
percaya dari suami kepada
istri dan juga sebaliknya. Hal
ini penting karena ecurigaan
yang timbul diantara
pasangan dapat memicu
konflik dalam kehidupan
pernikahan.
3) Tingkat Kesetaraan
Tidak ada dominasi
dari salah satu pasangan,
baik suami maupun istri.
S e t i a p k e p ut u s a n ya n g
diambil dalam kehidupan
pernikahan dilakukan
dengan kesepakatan yang
setara antara suami dengan
istri maupun sebaliknya.
4) Komunikasi
Adanya komunikasi
yang terbuka dan positif dari
suami kepada istri maupun
5) Kehidupan Seksual
Baik suami maupun
istri saling menikmati
kehidupan seksual yang
mereka jalankan.

6) Kehidupan Sosial
Keluarga
memiliki
kehidupan sosial yang
menyenangkan. Misalnya ikut
berpartisipasi dalam kegiatankegiatan yang menjadi minat
mereka, mempunyai temant em a n da n k um pu l an yang
satu minat dengan mereka.
7) Tempat Tinggal
Memiliki tempat tinggal
ya ng r e l at if m enet ap ak an
menimbulkan perasaan aman
bagi masing-masing pasangan
yang pada akhirnya
meminimalisasi
timbuInya
konflik
dalam
kehidupan
pernikahan.
8) Pendapatan
Adanya
pemasukan
yang
dapat
mencukupi
k ebut uhan pok ok k eluar g a,
sehingga
dapat
meminimalisasi
timbulnya
konflik
dalam
kehidupan
pernikahan.
E. Pekerja Seks Komersial (PSK)
1. Definisi Pekerja Seks Komersial
Mukherji dan Hantrakull
(dalam Koentjoro, 2004),
mendefinisikan seorang PSK
adalah sebagai seorang
perempuan yang menjual dirinya
untuk kepentingan seks kepada
beberapa pria berturut – turut
yang dirinya sendiri tidak
memiliki kesempatan untuk
memilih pria mana yang akan
menjadi langganannya.
F. Pendekatan Penelitian
Stake (dalam Denzin &
Lincoln, 1994) mengatakan studi
kasus tidak selalu menggunakan
pendekatan
kualitatif,
ada
beberapa
studi
yang
m e ng g u n ak a n p e n de k at a n
kuantitatif. Dalam penel itian stud i
kasus ini akan menekankan
pada pendekatan kualitatif yang
bersifat natural istik dan berbasis

pada budaya dan minat
fenomenologi.
C. Subjek Penelitian
Dalam
penelitian
ini,
karakteristik subjek yang digunakan
adalah wanita yang bekerja sebagai
Pekerja Seks Komersial (PSK),
sudah menikah, dan berusia antara
30 tahun. Untuk mempermudah
serta mendapatkan kedalaman
fenomena dalam penelitian ini, maka
subjek yang digunakan oleh peneliti
berjumlah 1 (satu) orang.
H. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data
dapat dilakukan dengan observasi
( pengamatan ), interview
( wawancara ), kuesioner ( angket ),
dokumentasi dan gabungan
keempatnya ( Sugiyono, 2005 ).
Dalam penelitian ini penulis akan
menggunakan metode wawancara
dan observasi untuk mengumpulkan
data dari subjek.
1. Wawancara
Menurut Patton ( dalam
Poerwandari, 1998 ) secara
umum kita dapat membedakan
tiga pendekatan dasar dalam
m em p er o l eh dat a ku a l it at if
melalui wawancara, yaitu :
a. Wawancara Informal
Proses
wawancara
didasarkan
sepenuhnya
pada
berkembangnya
pertanyaan – pertanyaan
secara
spontan
dalam
interaksi
alamiah.
Tipe
wawancara demikian
umumnya dilakukan peneliti
yang melakukan observasi
partisipasif.
b. Wawancara
dengan
Pedoman Umum
Dalam proses wawancara ini,
peneliti dilengkapi pedoman

wawancara yang sangat
umum, yang mencatumkan
isu – isu yang harus diliput
tanpa menentukan urutan
pertanyaan, bahkan mungkin
tanpa bentuk pertanyaan
eksplisit.
c. Wawancara dengan
Pedoman Terstandar yang
Terbuka
Dalam bentuk wawancara ini,
pedoman wawancara ditulis
secara rinci, lengkap dengan
set pertanyaan dan
penjabarannya dalam
kal imat.
Dalam
penulisan ini,
penulis menggunakan metode
wawancara dengan pedoman
umum untuk mengumpulkan
data dari subjek.
2. Observasi
Di dalam penelitian jenis
teknik observasi yang lazim
digunakan untuk alat pengumpul
data ( Narbuko dan Achmadi,
2005 ) yaitu :
a.
Observasi
Partisipan
Apabila observasi ( orang
yang melakukan ) turut ambil
bagian atau berada dalam
k e a d a a n o b ye k ya n g d i
observasi ( disebut
observees ). Observasi ini
sering digunakan dalam
penelitian eksploratif.
Me n u r ut S up ar l an
( dalam Basuki, 2006 )
terdapat bermacam-macam
keterlibatan si peneliti dalam
pengamatan terlibat
( participant observation ),
yaitu :
1). Keterlibatan Pasif
Dalam
kegiatan
pengamatannya,
si
peneliti t idak terlibat
dalam kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh para
pelaku yang diamatinya
dan dia juga tidak

melakukan
sesuatu
bentuk interaksi sosial
dengan pelaku atau para
pelaku yang diamati.
Keterlibatannya dengan
para pelaku terwujud
dalam
bentuk
keberadaannya
dalam
a r e na k eg i at a n yang
diwujudkan
oleh
tindakan-tindakan
pelakunya.
2). Keterlibatan
Setengahsetengah
Dalam
kegiatan
pengamatannya,
si
peneliti mengambil suatu
kedudukan yang berada
dalam dua hubungan
struktural yang berbeda,
yaitu antara struktur yang
menjadi wadah bagi
kegiatan-kegiatan yang
diamatinya dengan
struktur dimana
dia
sebagian
dari
dan
menjadi pendukungnya.
3). Keterlibatan Aktif
Dalam
kegiatan
pengamatannya,
si
peneliti ikut mengerjakan
apa yang dikerjakan oleh
para pelakunya dalam
kehidupan sehariharinya.
4). Keterlibatan Penuh atau
Lengkap
Pada waktu si peneliti
telah menjadi sebagian
dari kehidupan warga
masyarakat yang
ditelitinya, artinya dalam
kehidupan
warga
masyarakat
tersebut,
kehadiran
si
peneliti
dianggap
biasa dan
kehadirannya
dalam
kegiatan-kegiatan
para
warga telah dianggap
sebagai
suatu
“keharusan”, maka pada

waktu tersebut si peneliti
sebenarnya telah
mencapai suatu tahap
keterlibatan yang penuh
atau lengkap.
b. Observasi Sistemik
Ciri
pokok
observasi
sistematik adalah adanya
k er a ng k a ya ng m em u a t
faktor-faktor yang telah diatur
k at eg or inya, k ar enanya
sering disebut observasi
berkerangka / observasi
berstruktur.
c. Observasi Eksperimental
Observasi yang dilakukan
dimana ada observer
mengadakan
pengendalian unsur –
u n sur pe nt i ng da l am
situasi sedemikian rupa
sehingga situasi itu dapat
diatur sesuai dengan
tujuan penelitian dan
dapat dikendalikan untuk
menghindari
atau
mengurangi
timbulnya
f ak t or – f ak t or ya n g
secara tak diharapkan
mempengaruhi situasi itu.
Dalam penul isan in i ,
penulis menggunakan metode
observasi partisipan dengan
keterlibatan pasif untuk
mengumpulkan data-data dari
subjek.
I. Keakuratan Penelitian
Menurut
Yin
(dalam
Poerwandari, 2001) terdapat empat
triangulasi pada kriteria keabsahan
konstruk yang diperlukan dalam
suatu penelitian kualitatif antara lain:
1. Triangulasi Data
Yaitu menggunakan berbagai
sumber data seperti dokumen,
arsip, hasil wawancara, hasil
observasi atau juga dengan
mewawancarai lebih dari satu
subjek yang dianggap memiliki
sudut pandang yang berbeda.
Dalam penelitian ini, peneliti

melakukan triangulasi data
dengan cara mengumpulkan
data berdasarkan hasil
wawancara.
2. Triangulasi Pengamat
Yaitu adanya pengamat di luar
peneliti yang turut memeriksa
hasil pengumpulan data. Dengan
pemanfaatan
pengamat,
membantu
mengurangi
kemencengan
dalam
pengumpulan data.
Dalam penelitian ini, peneliti
tidak melakukan triangulasi
pengamat.
3. Triangulasi Teori
Yaitu penggunaan teori yang
berlainan untuk memastikan
bahwa data yang dikumpulkan
sudah memenuhi syarat.
Peneliti
menggunakan
triangulasi teori yang berkaitan
dengan kepuasan pernikahan
dan pekerja seks komersial
(PSK).
4. Triangulasi Metode
Yaitu penggunaan berbagai
metode untuk meneliti suatu hal
seperti metode wawancara,
metode observasi, atau metode
kual itatif.
Dalam penelitian ini, peneliti
mengguanakan
triangulasi
metode
dengan
metode
wawancara yang akan
diberlakukan pada subjek dan
significant other, serta metode
observasi.
J. Pembahasan
Setelah
dilakukannya
penelitian dengan metode observasi
dan wawancara, maka di peroleh hasil
sebagai berikut :
1. Gambaran kepuasan pernikahan
pada PSK
Subjek tidak merasakan
kepuasan
pernikahan dengan
pasangannya
karena selama
menjalani
pernikahan dengan

pasangannya subjek hanya bisa
menerima kekurangan kekurangan yang ada pada
pasangannya. Seperti kesetiaan,
kejujuran, ekonomi, bahkan sampai
pasangan subjek yang suka ringan
tangan. Hal tersebut sesuai
dengan pernyataan dari Gullota,
Adams dan Alexander (1986)
yang mengatakan bahwa
kepuasan pernikahan merupakan
perasaan pasangan terhadap
pasangannya mengenai
hubungan pernikahannya. Hal ini
berkaitan dengan perasaan
bahagia yang pasangan rasakan
dari hubungan yang dijalani.
Rasa ketidakpuasan dan
sikap menerima yang dialami
subjek dalam pernikahan dengan
suaminya di atas juga sesuai
dengan pendapat Klagsburg
(dalam Smolak, 1993) yang
menyatakan bahwa pasangan
yang puas akan pernikahannya
harus dapat ber adapt asi dan
menerima perubahan yang terjadi
di dalam pernikahan mereka, dan
menerimanya sebagai bagian dari
perkembangan, mereka tidak
melihat
perceraian
sebagai
alternatif dari penyelesaian
masalah yang terjadi. Mereka
akan saling membuat kompromi
d a r i m a s a l a h ya n g t e r j a d i d i
pernikahannya. Mer eka tidak
hanya percaya dengan hubungan
s e k s u a l ya n g m er ek a j a l a n i ,
melainkan percaya bahwa
pasangannya
tidak
akan
mempermasalahkan
penampilannya, kekurangan dan
keuntungan. Pasangan yang puas
dapat saling tergantung satu sama
lain dan pasangan ini akan saling
melengkapi satu sama lain
dikarenakan rasa senang dengan
wa k t u b er s am a ya ng m er ek a
m il i ki.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi
kepuasan pernikahan pada PSK
Berdasarkan hasil
wawancara dan observasi baik
subjek maupun significant other
bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi kepuasan
pernikahan pada pekerja seks
komersial (PSK), yaitu pertama
mengenai keadaan pernikahan
orang tua subjek yang berakhir
dengan perceraian
yang dapat
mempengaruhi
kepuasan
pernikahan subjek dimana terjadi
kegagalan dalam pernikahan yang
pertama lalu subjek melakukan
pernik ahan yang kedua, yaitu
dengan coba-coba dan mengadu
nasib. Barber (1953) menyebutkan
bahwa seseorang yang memiliki
orang tua yang mempunyai
kehidupan pernikahan yang
bahagia akan mempermudah
proses penyesuaian diri mereka
dalam kehidupan pernikahan.
Kedua menurut Burgess dan
Cotrr ell ( dalam Barber, 1953)
menyatakan
kebahagiaan
yang
diperoleh dalam masa kanak-kanak
memiliki peran dalam kepuasan
k e l ak . R a s a b a h ag ia d i m a sa
kanak-kanak diperoleh melalui
hubungan anak dengan orang tua
dan juga lingkungan sosialnya.
Dan semakin tinggi tingkat
pendidikan pasangan dalam suatu
pernikahan akan semakin
mempermudah
proses
penyesuaian diri mereka dalam
kehidupan pernikahan Hal tersebut
sesuai dengan kehidupan subjek
dimana pada masa kanak-kanaknya
subjek diharuskan hidup serba
kekurangan dan berdagang untuk
memenuhi
kebutuhan
hidupnya.
Kemandirian yang dimiliki pada
masa kanak-kanak tersebut
mempengaruhi
kepuasan
pernikahan subjek dimana subjek
rela
menjadi
Pekerja

Seka

Komersial (PSK) untuk membantu
keuangan keluarga.
Ketiga menurut Duvall dan
Miller (1985) menyebutkan salah
satu faktor yang mempengaruhi
kepuasan
pernikahan
mengenai
kedisiplinan dimana kedisiplinan
yang diterapkan oleh orang tua
sej ak kecil ber ada pada t ahap
ya n g b a i k ( a d a n ya p e m b e r i a n
hukuman yang sesuai untuk setiap
kesalahan yang diperbuat, namun
tidak membuat anak merasa
terancam). Karena kedisiplinan
menurut subjek telah diajarkan dan
diterapkan oleh orang tua sejak
kecil. Sedangkan kedisiplinan yang
dipelajari oleh subj ek menurut
significant other yaitu sejak istrinya
menjalani pernikahan dengan suami
yang pertama.
Keempat menurut Atwater
dan Duffy (1999) Baik suami
m aupun ist r i saling m enikm at i
kehidupan seksual yang mereka
jalankan. Kehidupan seksual
menjadi bagian penting dari
sebuah pernikahan, kehidupan
seksual yang memuaskan memiliki
hubungan yang kuat dengan
kepuasan dalam hubungan
pernikahan itu sendiri. Karena
menurut subjek, subjek
mendapatkan pendidikan seks saat
berusia 14 tahun, yang menurut
subjek pendidikan seks itu
mempelajari
bagaimana
dilakukannya hubungan badan
sampai subjek mempunyai anak.
Subjek tidak lagi dapat merasakan
kepuasan dalam kehidupan
seksual nya karena pernah disakiti
oleh pasangannya tetapi subjek
tetap mengetahui kepuasan yang
seperti apa yang diinginkan oleh
pasangannya. Sedangkan significant
other tidak mengetahui kapan subjek
mendapatkan pendidikan tentang
seks tetapi significant other
mengetahui
istrinya
dapat
merasakan kepuasan seksual pada
s a a t i st r i n ya s u d a h m e n c a p a i

puncak klimaksnya.
Kelima menurut Bur gess
dan Cottrell (dalam Barber, 1952)
menyatakan semakin lama proses
pendekatan (saling mengenal antar
pasangan) dilakukan, maka akan
mempermudah proses penyesuaian
yang dilakukan pasangan dalam
kehidupan pernikahan. Adanya
dominasi oleh salah satu pasangan
dapat memicu pasangan lainnya
untuk melakukan pengambilan
keputusan dengan cara yang
kurang sesuai, misalnya dengan
k em ar a ha n, t hr eat , a t a u ba lik
mendominasi (Atwater & Duffy,
1999). Hal tersebut sesuai dengan
komunikasi yang subjek lakukan
dengan significant other mengenai
kedekatan, kepercayaan, mature
love, tingkat kesetaraan, dan selalu
mempunyai komunikasi yang baik.
Keenam adanya ekspresi
kasih sayang yang nyata dari suami
maupun istri. Hatfield dan Rapson
(dalam Dwyer, 2000) mengatakan
bahwa tahap awal dari hubungan
yang menyenangkan melibatkan
tiga hal, yaitu pemikiran khusus
serta spektakuler, perilaku, dan
aspek em osi. Kar ena m enur ut
subjek, subjek mengekspresikan
kasih sayang dengan cara
memberikan perhatian. Sedangkan
menurut significant other, cara yang
dilakukan subjek dalam
mengekspresikan kasih sayang yaitu
dengan cara memberikan hadiahhadiah.
Ket uj uh m enur ut Bar ber
(1953) menyebutkan pasangan
yang memiliki minat yang sama
akan mempermudah proses
penyesuaian diri mereka dalam
kehidupan pernikahan. Hal
tersebut sesuai dengan kehidupan
sosial yang dilakukan oleh subjek
dan significant other dengan baik
selama menjalani pernikahannya
dengan significant other. Kedelapan

yang mempengaruhi kepuasan
pernikahan subjek yaitu pendapatan
yang diperoleh subjek dan
significant other. U ntuk mencukupi
kehidupan sehari-hari keluarganya
subjek bekerja sebagai PSK dan
significant other tidak boros
terhadap pengeluaran. Kesembilan
mengenai persetujuan akan peran
yang dilakukan oleh subjek dan
significant other. Di mana hal ini
mempengaruhi
kepuasan
pernikahan subjek
dalam hal
pencarian
penghasilan
yang
dilakukan subjek pada malam hari.
Kesepuluh menurut Landis
dan Landis (1970) menyatakan
salah satu faktor yang
mempengaruhi
kepuasan
pernikahan adalah anak.
Mempunyai anak adalah salah satu
f ung si dasar sek sualit as pada
manusia, dan merupakan salah satu
alasan yang m elat ar belak ang i
seseorang untuk menikah. Dengan
memperoleh keturunan (anak),
subjek dan significant other dapat
selalu bersyukur dengan apa yang
diberikan Allah. Kesebelas menurut
Roberts (1968) menjelaskan ada 6
(enam) faktor yang mempengaruhi
kepuasan pernikahan. Salah
satunya yaitu mengenai
companionship (pertemanan) dan
Sharing (saling berbagi) dan
termasuk faktor yang penting dalam
dapat membentuk pernikahan yang
bahagia yaitu seber apa ser ing
pasangan m elakukan akt ivitas
bersama dan saling berbagi
tanggung jawab. Hal ini ditandai
dengan kebersamaan yang
diberikan subjek saat bersama
dengan significant other setelah
subjek pulang kerja sampai pagi.
Dan
keduabelas
menurut
Roberts (1968) menjelaskan bahwa
pasangan yang memiliki perbedaan
keyakinan memiliki kecenderungan
untuk bercerai, berpisah ataupun
berkonflik dibandingkan dengan

pasangan yang memiliki orientasi
religius yang sama. Kegagalan
dalam pernikahan itu sendiri, terjadi
pada pasangan yang tidak memiliki
kegiatan religius yang aktif baik itu
yang berasal dari kurangnya minat
atau dari mengabaikan perbedaan
k e yak i na n unt uk m eng h in dar i
konflik. Hal ini ditandai oleh
keyakinan religius yang dilakukan
oleh subjek dan significant other
dimana subjek dan significant other
terpaksa
menentang
ajaran
agamanya
sampai
sekarang
dikarenakan tuntutan ekonomi.
Dari keduabelas faktor-faktor
tersebut di atas, maka yang paling
mempengaruhi adalah pernikahan
o r a ng t u a, m a sa k a na - k an ak ,
komunikasi,
kehidupan
sosial,
pendapatan,
persetujuan
akan
peran, anak, companionship
(pertemanan) dan sharing (saling
berbagi) dan keyakinan religius. Hal
ini ditandai oleh faktor-faktor yang
mempengaruhi kepuasan
per nik ahan pada subj ek yang
bekerja sebagai Pekerja Seks
Komersial (PSK) sampai sekarang.
K. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa :
1. Gambaran kepuasan pernikahan
pada PSK
Subjek tidak merasakan
kepuasan
pernikahan
dengan
pasangannya
karena
selama
m enj alani per nik ahan deng an
pasangannya subjek hanya bisa
menerima kekurangan - kekurangan
yang ada pada pasang annya.
S e p e r t i k e s e t i a a n, k ej u j ur a n,
ekonomi, bahkan sampai pasangan
subjek yang suka ringan tangan.
Beberapa karakteristik dari
pasangan yang
puas akan
pernikahannya antara lain :

a.

Pasangan dapat
saling
menerima perubahan.
Pada kasus ini, subjek
mengharapkan kebahagiaan
pada
pernikahannya.
Seiring
berjalannya waktu, subjek
merasakan perubahan yang
negatif pada pasangannya
setelah subjek menjalani
profesinya sebagai PSK. Seperti
perubahan ekonomi, seks, dan
kejujuran yang telah diberikan
oleh significant other. Walaupun
terdapat perubahan tersebut,
tetapi subjek tetap mempunyai
prinsip kalau suaminya pasti bisa
berubah. Disamping itu, subjek
t e t a p m e n j a l a n i p r of e s i n ya
sebagai PSK untuk membantu
perekonomian
keluarga
dan
mempertahankan
pernikahannya.
b. Pasangan
dapat
hidup
dengan kekurangan pada
pasangan
ataupun
kekurangan
di
dalam
pernikahannya.
Pada kasus ini, subjek
merasa banyak sekali
k ek ur ang an yang ada pada
pasangannya. Seperti kesetiaan,
kejujuran, dan ekonomi.
Walaupun terdapat kekurangan
pada diri pasangannya, subjek
menyadari bahwa kekurangan
tersebut juga berasal dari
kekurangan yang ada pada diri
subjek yang berprofesi sebagai
PSK.
c. Pasangan
meyakini
pernikahan
sebagai
hal
permanen.
Pada
kasus
ini,
pasangan subjek mempunyai
banyak sekali kekurangan
seperti
kurangnya
kesetiaan,
kejujuran, faktor ekonomi, dan
termasuk orang yang ringan
tangan. Walaupun subjek
bekerja sebagai PSK, subjek
masih tetap menerima

pasangannya sampai saat ini
karena subjek meyakini
pernikahan sebagai hal yang
suci.
d. Pasangan
saling
mempercayai satu sama lain.
Pada kasus ini, subjek
mengetahui apabila
pasangannya sering berbohong.
Hal itu dapat dilihat dari gerak
gerik yang ada pada pasangan
subjek. W alaupun subjek
berprofesi sebagai PSK, subjek
sangat percaya terhadap
pasangannya, tapi dikarenakan
kebohongan pasangan subjek
ya n g t i d ak t e r h i t u ng m ak a
kepercayaan yang subjek
berikan terhadap pasangannya
telah berkurang.
e. Pasangan
saling
membutuhkan satu sama
lain.
Pada
kasus
ini,
dikarenakan subjek berprofesi
sebagai PSK, subjek merasakan
kebebasan saat jauh dari
pasangannya. Walaupun
demikian,
subjek
tetap
membutuhkan
pasangannya
sebagai status untuk anaknya
dan pelindung.
f. Pasangan
menikmati
kebersamaan
dengan
pasangan nya
Pada kasus ini, Subjek
merasa senang saat bersama
dengan
pasangannya, tapi
karena
subjek
berprofesi
sebagai PSK, subjek mengakui
tidak yakin dengan pasangannya
apakah pasangannya senang
a t a u t i d ak a p a b i l a s e d a n g
bersama dengan subjek.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi
kepuasan pernikahan pada PSK
Secara umum faktor – faktor yang
mempengaruhi kepuasan
pernikahan pada seorang Pekerja

Sek s Kom ersial ( PSK) adalah
sebagai berikut :
a. Pernikahan Orang Tua
Pada
kasus
ini,
pertengkaran kedua orang tua
subjek menyebabkan perceraian
sehingga Ayah subjek
meninggalkan subjek bersama
dengan Inu subjek lebih dari 10
tahun. Hal ini menyebabkan
subjek trauma akan pernikahan.
Keadaan trauma yang diderita
oleh subjek disebabkan subjek
pernah menyaksikan orang tua
subjek bertengkar dan akhirnya
berpisah. Hal ini berpengaruh
terhadap kehidupan pernikahan
subjek dimana terjadi kegagalan
dalam pernikahan yang pertama.
Dibuktikan salah satu alasan
dalam pernikahan yang kedua,
yaitu coba-coba dan mengadu
nasib.
b. Masa Kanak – Kanak
Pada
kasus
ini,
kehidupan ekonomi subjek yang
serba berkekurangan dan paspasan menyebabkan subjek
sudah bekerja sejak kecil. Sejak
kelas 3 SD, subjek mulai
berdagang untuk memenuhi
kebutuhan sendiri. Kemandirian
subjek dalam memenuhi
kebutuhan
hidupnya dapat
mempengaruhi kepuasan
pernikahan dimana subjek rela
menjadi PSK demi membantu
keuangan keluarga.
c. Disiplin
Pada
kasus
ini,
kedisiplinan dan sopan santun
telah diajarkan dan diterapkan
oleh orang tua subjek sejak
kecil. Hal ini menyebabkan
subjek menerapkan kedisiplinan
diperlukan dalam urusan
pekerjaan, rumah tangga, dan
lingkungan tetangga. Contohnya
penerapan dalam pengaturan
pengeluaran untuk biaya dalam
kehidupan pernikahan.
d. Kehidupan Seksual

Pada kasus ini, subjek
mulai belajar tentang pendidikan
seks saat subjek berusia 14
tahun. Pendidikan seks menurut
s u b j ek ya i t u d i l a k uk a n n ya
hubungan badan sampai subjek
mempunyai anak. Subjek
melakukan hubungan seksual
dengan suaminya dalam 1 (satu)
minggu sebanyak 7 (tujuh) kali
dan dengan tamunya sebanyak
5 – 11 kali. Hal tersebut
berpengaruh terhadap kepuasan
pernikahan yang dijalani oleh
subjek dalam kehidupan
seksualnya bahwa subjek tidak
merasakan kepuasan dalam
kehidupan seksualnya dan
penyebab lainnya adalah karena
subjek pernah disakiti oleh
pasangannya. Walaupun
demikian, subjek juga
mengetahui kepuasan yang
diinginkan olehnya dan
pasangannya.
e. Komuni kasi
Pada kasus ini, subjek
melakukan pendekatan dengan
pasangannya yang pertama
(suami pertama) selama 5 bulan.
Dan saat subjek melakukan
pendekatan dengan
p a sa ng an n ya ( su am i yang
kedua), subjek membutuhkan
wa k t u se l am a 9 b ula n da n
langsung menikah. Dalam
melakukan setiap pendekatan
terhadap pasangannya, subjek
selalu memberikan perhatian
kepada pasangannya. Pada
awalnya kepercayaan yang
subjek berikan kepada
pasangannya sangat besar, tapi
dikarenakan suatu hal maka
kepercayaan yang subjek
berikan terhadap pasangannya
telah berkurang. Dan dalam
menyelesaikan suatu masalah,
subjek menyadari jika dirinya
selalu menggunakan emosinya

saja. Walaupun demikian, hal
tersebut telah mempengaruhi
subjek
dalam
menjalani
pernikahan
dengan
pasangannya yang selalu
mempunyai komunikasi yang
baik dan selalu menggunakan
keputusan bersama dengan
pasangannya.
f. Ekspresi Kasih Sayang/Afeksi
Pada kasus ini, alam
subjek harus menarik perhatian
p a sa ng an n ya de ng an c ar a
memberikan
nasihat.
Hal
tersebut telah mempengaruhi
subjek
dalammenjalani
pernikahan dengan
pasangannya yang selalu dapat
mengekspresikan kasih sayang
kepada pasangannya.
g. Kehidupan Sosial
Pada kasus ini, subjek
bersosialisasi dengan
lingkungan rumahnya setelah
subjek berist irahat. Subjek
senang mengikuti arisan dengan
tetangganya. Subjek memiliki
hubungan yang baik dengan
mertua atau ipar pasangan.
Walaupun demikian, subjek
merasa lebih suka untuk
m em punyai dan m e m bayar
kontrakkan dibandingkan harus
tinggal dengan orang tua
pasangan. Hal tersebut
mempengaruhi kehidupan sosial
ya n g a d a d a l am k ep u a s a n
pernikahan subjek bahwa subjek
lebih memilih ketenangan hidup
keluarganya.
h. Pendapatan
Pada kasus ini, subjek
bekerja sebagai PSK untuk
mencukupi kehidupan seharihari keluarganya. Subjek
menganggap hasil perolehan
keuangan yang didapatkan oleh
subjek termasuk mencukupi.
Subjek dan suaminya saling
mengerti dan mengisi dengan
masalah keuangan. Hal tersebut
berpengaruh terhadap kepuasan

i.

j.

k.

l.

pernikahan subjek bahwa untuk
memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari maka subjek bekerja
sebagai PSK.
Persetujuan akan Peran
Pada kasus ini, subjek
berperan dalam mencari dan
mengelola keuangan. Dan
pasangan subjek yang
menjaga anaknya saat subjek
sedang bekerja. Hal tersebut
mempengaruhi kepuasan
pernikahan subjek bahwa subjek
diharuskan untuk mencari
penghasilan pada malam hari.
Anak
Pada kasus ini, subjek
hanya membutuhkan waktu
untuk mempunyai keturunan
selama 1 (satu) tahun tanpa
penundaan. Hal tersebut
berpengaruh terhadap kepuasan
pernikahan subjek bahwa subjek
dapat selalu bersyukur dengan
apa yang diberikan Allah.
Companionship (Pertemanan)
dan Sharing (Saling Berbagi)
Pada kasus ini, subjek
meluangkan waktu untuk
pasangan hanya pada saat
subjek pulang kerja sampai pagi.
Hal tersebut berpengaruh
terhadap kepuasan pernikahan
subjek bahwa waktu yang
diberikan oleh subjek pada
pasangannya hanya setelah
subjek istirahat sampai pada
malam hari subjek bekerja.
Keyakinan Religius
Pada kasus ini, subjek
mengetahui sedikit tentang
pengetahuan agama. Seperti
larangan dan perintah yang ada
dalam agama. Tapi dikarenakan
keadaan yang menuntut subjek
untuk tetap hidup, maka subjek
merasa menentang dari ajaran
agamanya. Hal tersebut
berpengaruh terhadap kepuasan
pernikahan subjek bahwa subjek

harus menentang dari ajaran
agamanya.
L. Saran
Dari hasil penelitian tentang
kepuasan pernikahan pada pekerja seks
komersial (PSK), maka saran yang
diajukan oleh penulis terhadap
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Kepada Subjek
a. Subjek diharapkan dapat
mencari pekerjaan yang lebih
layak agar subjek dapat lebih
merasakan
kepuasan
pernikahan
dengan
pasangannya.
b. Subjekdisarankan
agar
menjalin kembali komunikasi
dengan orang tuanya serta
lingkungan sosialnya sehingga
subjek
dapat
merasa
dibutuhkan dan dihargai oleh
lingkungannya.
c. Agar lebih konsisten dalam
mencapai
tujuan
yang
diinginkan seperti untuk lebih
merasakan
kepuasan
pernikahan
dengan
pasangannya maka subjek
harus berusaha meninggalkan
profesinya sebagai pekerja
seks komersial (PSK) sehingga
subjek merasa mampu
mencapai
tujuan
yang
d iharapkannya.
d.
Subjek disarankan untuk
mempelajari
tentang
pendidikan seks secara benar
agar mendapatkan
pemaham an t ent ang car a
berhubungan seks secara
sehat, terhindar dari berbagai
jenis penyakit kelamin, lebih
menghargai dirinya sendiri,
dan cermat dalam mengambil
keputusan tanpa harus bekerja
sebagai pekerja seks
komersial (PSK).
e. Subjek disarankan untuk lebih
bijaksana dalam melakukan
hubungan dengan laki-laki

ya ng m e nj ad i t em an at au
pasangannya,
menghindari
perilaku seks bebas agar tidak
terjadi kesalahan dalam
memilih profesi yang benar
dan
mencegah terjadinya
ketidakpuasan
dalam
pernikahan yang dapat
membahayakan diri subjek
sendiri.
f.
Dan subjek juga
disarankan untuk lebih
mendekatkan diri kepada Tuhan
Yang Maha Esa dengan
menjalankan setiap perintahdan
menjauhi
larangan agar selalu dituntun
dalam menjalani kehidupan.
2. Kepada Keluarga Subjek
a. Keluarga subjek diharapkan
untuk selalu
memberikan
perhatian serta bimbingan ke
jalan
yang
benar
dan
membantu mencarikan
pekerjaan yang lebih layak
yang sesuai dengan keinginan
subjek.
b. Bagi para orang tua atau
pendidik disarankan untuk
memberikan informasi yang
benar dan tepat tentang
pendidikan
seks
dan
pendidikan agama secar a
berkelanjutan kepada anak
didiknya.
3. Kepada Masyarakat
a . B a g i
lingkungan
atau
masayarakat umum, terutama
bagi para
wanita yang
m e n j a l i n h u b u ng a n d ek at
denga lawan jenis, disarankan
u nt uk m enj au h i d a n t idak
melakukan hubungan seksual
dengan laki – laki yang bukan
suaminya.
b. Diharapkan kepada masyarakat
untuk menerima setiap individu
dan tidak memandang sebelah
mata kepada para pekerja

seks komersial (PSK) agar

PSK
tersebut
dapat
menjalankan relasi sosial yang
baik.
c.
Masyarakat
diharapkan
memberikan persepsi yang
benar terhadap wanita yang
bekerja sebagai pekerja seks
komersial
(PSK),
karena
persepsi yang salah mengenai
pekerja seks komersial (PSK)
akan membuat individu yang
bekerja sebagai pekerja seks
komersial (PSK) tersebut tidak
memiliki keyakinan diri dalam
kehidupan sosial.
d. Dan juga untuk pihak-pihak
terkait
seperti
kepolisian
diharapkan
melakukan
kerjasama yang baik dengan
panti
rehabilitasi
dan
disarankan agar memberikan
kesempatan kepada para PSK
untuk merubah kehidupannya
d e ng an ca r a m em b er ik a n
pembinaan serta memberikan
kegiatan-kegiatan
atau
keterampilan-keterampilan
yang positif.

c. Diharapkan kepada penelitian
selanjutnya, terutama yang
berminat meneliti lebih lanjut
mengenai
kepuasan
pernikahan pada pekerja seks
komersial (PSK) diharapkan
untuk
mempertimbangkan
variabel lainnya yang turut
mempengaruhi
kepuasan
pernikahan
pada
PSK,
misalnya
dengan
menambahkan
variabel
kecemasan, penyesuaian diri
dan lain sebagainya.
d. D a n k a r e n a P S K a d a l a h
masalah yang kompleks maka
disarankan juga agar meninjau
dari berbagai aspek dan teori
dengan berlandaskan prinsip –
prinsip behavioral dari Kurt
Lewin, yakni B = f(P.E) dimana
B = Behavior, P = Personality,
E = Environmentyang
berasumsi bahwa perilaku
wanita PSK adalah fungsi dari
interaksi seseorang
PSK
dengan lingkungannya.
N. Daftar Pustaka

4. Kepada Penelitian Selanjutnya
a. Penelitian tentang gambaran
kepuasan pernikahan pada
PSK ini akan lebih kaya bila
didukung dengan observasi
dalam jangka waktu yang lebih
lama.
b. Diharapkan
dapat
mengembangkan
variabel
penelitian mengenai kepuasan
pernikahan, misalnya mencari
gambaran kepuasan
pernikahan pasangan pada
seorang istri yang dipoligami.
Selain metode kualitatif,
metode lain yang dapat
digunakan dalam penelitian
selanjutnya
adalah
metode
kuantitatif. Di mana metode ini
digunakan untuk melihat tidak
h a n ya pa da s at u in d i vi du
melainkan banyak individu.
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