
KONFLIK RELIGIUS PADA PEKERJA SEKS KOMERSIAL 

DI LOKALISASI SUNAN KUNING SEMARANG 

 

 

SKRIPSI 

 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Memperoleh derajat Sarjana Psikologi 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh: 

 

WA ODE SUHARNIA 

(30701201219) 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI  

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2016  



 
 

ii 
 

 

  



 
 

iii 
 

  



 
 

iv 
 

 

  



 
 

v 
 

PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada: 

 

Mama dan papa tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan memberi 

semangat baik moril maupun materil dalam menyelesaikan karya ini. 

 

Kakak-kakak dan keponakanku tercinta yang selalu membawa kecerian dalam 

hidupku. 

 

Semua orang yang berjasa dalam hidupku 

Dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, nasehat dan 

semangat untuk penyelesaian karya ini. 

 

Almamater kebangggaanku UNISSULA yang telah memberiku pelajaran dan 

pengalaman yang bermanfaat. 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat  

dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” 

(QS. Al-Baqarah: 222) 

 

“Iman itu suci. Orang yang berzina, iman meninggalkannya. 

Jika ia menyesal dan bertaubat, imannya kembali” 

(HR. Ibnu Abi Syaibah) 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-

Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Konflik religius 

pada pekerja seks komersial di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang”. Peneliti 

menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari petunjuk 

Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 

langsung. Peneliti mengucapkan terima kasih, dengan segala kerendahan hati 

kepada semua pihak terkait, antara lain: 

1. Kedua Orangtua dan Keluargaku yang tercinta. Papa (La Ode Suleman) dan 

mama (Wa Ode Tiyla) yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang, 

memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk 

kesuksesan peneliti.  Kakak-kakakku (Mila dan Aina) serta keponakan-

keponakanku (Indah, Saiful, Arista, Mikha, Andi dan Aisyah) yang sangat 

kusayangi terimakasih atas canda tawa, semangat dan doa kalian untuk 

keberhasilan peneliti.  

2. Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang telah 

melaksanakan program restorasi di bidang pendidikan melalui program 

beasiswa Cerdas Sultraku. 

3. Bapak Walikota dan Wakil Walikota Baubau yang telah bekerja sama dalam 

rangka mensukseskan program restorasi di bidang pendidikan melalui 

program beasiswa Cerdas Sultraku. 

4. Bapak H. Anis Malik Thoha, M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

5. Bapak Prof. Dr. La Ode Masihu Kamaludin, M.Sc, M. Eng selaku mantan 

Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan penasihat Cerdas 

Sulltraku. 

6. Ibu Inhastuti Sugiasih, S.Psi, M.Psi, selaku Dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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7. Ibu Falasifatul Falah, S.Psi, MA, selaku pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan saran serta dukungan 

kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi berlangsung. 

8. Ibu Hj.Ratna Supradewi, S.Psi, M.Si, Psi selaku dosen wali yang telah 

memberikan bimbingan kepada peneliti selama menjalani perkuliahan. 

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Psikologi UNISSULA yang telah memberikan 

ilmu dan pengalaman berharga bagi peneliti.  

10. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Psikologi 

UNISSULA atas bantuan dan kerjasamanya dalam menyelesaikan proses 

administrasi, baik selama perkuliahan maupun selama proses penelitian. 

11. Tiga Pekerja Seks Komersial (PSK) yang telah bersedia menjadi subjek 

penelitian yang sangat membantu peneliti dalam proses peenyelesaian 

penelitian ini. 

12. Keluarga besar TULUS, Iin Tri Rizki, Vidya Restu Pratiwi, Yuyun Parwati, 

Syahria Nur Jannah, Sulastina, Sunarsi, Ardiyanti, Retno Muktining Tyas, 

Rifka Retno Annisa, Mufti Maulid Ati Karim, Asrina Aris, dan Fiqran Kaisar 

Ahmad, terimakasih telah banyak mendukung, membantu dan menyemangati 

peneliti serta ilmu yang berharga yang diberikan. Semoga kebersamaan yang 

selama ini terjalin tetap utuh sampai selamanya. 

13. Asti Asmerianingsih Dale, , Nurhayati, Astuti Munawaroh, Dewi Yanti, Reza 

Yuliansyah, Dody Maries Riskan, Adi Sutriyatno, Darta Ali Mubaraq, Ode 

Firmansayh, Arfah Diansyah, terima kasih atas semua saran, motivasi, dan 

semangat keceriaan yang selalu kalian berikan untuk peneliti.  

14. Keluarga awal perantauan Ade Rusmawati Amiri Ode, Sri Suwarsi, Teti 

Metliani, Aniyanti, yang telah menemani dan membantu serta keceriaan yang 

selalu kalian berikan untuk peneliti. 

15. Teman-teman bimbingan Desi Ambarita Dewi, Irfa’anna Ta’alluqy, Niken, 

Maharani Soekarno Putri, dan Vera Sissilia Pangestu yang senantiasa 

membantu peneliti dalam perjalanan bimbingan untuk menyelesaikan 

penelitian ini.  
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16. Teman-teman asisten Inventori dan Grafis & WZT serta adik-adik asisten, 

terima kasih atas segala pengalamann berharga, kerjasama dan doa kalian. 

17. Teman-teman seperjuanganku Keluarga Besar Angkatan 2012 Psikologi 

(KEDUBES), terutama Kelas C (KeCe) terima kasih atas segala perhatian, 

kasih sayang, kebersamaan dan semangat keceriaan yang akan selalu 

terkenang oleh peneliti. 

18. Teman-teman Mahasiswa Cerdas Sultraku terkhusus Forum Mahasiswa 

Buton Raya (FORMABUTRA) yang dalam kebersamaan dan kerjasamanya 

berjuang untuk membangun Sulawesi Tenggara. 

19. Semua pihak yang telah menjadi bagian dari hari-hari peneliti selama ini yang 

tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas atas perhatian dan 

kebersamaan yang telah diberikan selama ini. 

Peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu 

kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun senantiasa diharapkan 

guna terciptanya kesempurnaan dikemudian hari. Semoga skripsi ini dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca, serta memberikan 

manfaat pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang psikologi. 

 

 

Semarang,     September 2016 
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