
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelacuran adalah salah satu “penyakit masyarakat” yang sudah ada sejak 

lama. Pelacuran selain sebagai perbuatan melanggar hukum, penyakit masyarakat, 

juga merupakan masalah sosial. Pengertian ”penyakit masyarakat” adalah semua 

tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola 

kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, 

disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Pelacuran juga disebut sebagai ”masalah 

sosial” yakni semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-

istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin 

kesejahteraan hidup bersama); dan situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar 

dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan 

merugikan orang banyak (Anwar dalam Wakhrudin, 2008).  

Kapan sejarah pelacuran mulai ada di Indonesia, tiada seorang pun yang dapat 

memastikannya. Begitu pula jika melihat dokumen sejarah, tak ada yang dapat 

dijadikan landasan untuk memastikan sejak kapan “jual-beli” seks ini ada dan 

berkembang di Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang 

religius, namun Hull,dkk. (Prasetyaningrum, 1999) menyebutkan bahwa landasan 

seks komersial telah nampak dalam praktek perseliran diantara raja-raja Jawa jauh 
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sebelum masuknya kolonial. Seorang raja yang memiliki banyak selir dianggap 

sebagai simbol kekuasaan dan kesaktian.  

 Fenomena yang muncul adalah meningkatnya pelacuran. Di daerah 

Yogyakarta misalnya, Dinas Sosial DIY mencatat, jumlah PSK di Bantul merupakan 

yang tertinggi dibandingkan dengan jumlah PSK yang ada di empat kabupaten lain di 

DIY. Pada tahun 2000, jumlah PSK di Bantul mencapai 376 orang atau 28 persen dari 

total PSK di DIY. Persentase itu meningkat menjadi 32 persen pada tahun 2002. Pada 

tahun yang sama, jumlah wanita rawan sosial di Bantul mencapai 2.182 orang atau 20 

persen dari jumlah total di lima kabupaten di DIY (Susannah, 2004).  

Meningkatnya jumlah pelacuran di Indonesia terjadi di berbagai daerah di 

Indonesia. Daerah lain yang mengalami peningkatan pelacuran adalah di Kediri, data 

dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kediri melalui Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2007, menunjukkan jumlah 

pekerja seks komersial (PSK) di Kab Kediri meningkat pesat. Selama  kurun waktu 

tahun 2006-2007, jumlah PSK yang bekerja di 9 eks-lokalisasi meningkat dari 173 

menjadi 352 PSK atau meningkat 200% (Selans, 2008). 

 Menurut Kartono (2004) lokalisasi adalah tempat pelacuran atau prostitusi 

yang letak atau daerahnya terpisah dari komplek penduduk lainnya. Komplek ini 

dikenal sebagai daerah “lampu merah” atau “petak-petak daerah tertutup”. Tempat 

pelacuran atau lokalisasi tidak pernah diatur secara legal di Indonesia, tapi pada 

kenyataannya hampir di setiap daerah di Indonesia ada. Di Jawa Tengah sendiri ada  

banyak daerah yang menjadi tempat lokalisasi, misalnya lokalisasi Sunan Kuning 
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Semarang, lokalisasi Argorejo Semarang, lokalisasi Gang Sadar Baturraden, 

Bandungan Semarang, Silir Surakarta, Simpang Lima Semarang, dan di daerah-

daerah lain. 

Rinaldi (2009) mengemukakan bahwa lokalisasi biasanya muncul diawali 

dengan membuka cafe minuman, lalu menyediakan jasa karaoke, kemudian menjadi 

cafe remang-remang yang menyediakan pelayanan ekstra wanita penghibur. Rumah-

rumah mungil berdiri dalam bentuk bangunan permanen. Ada sejumlah sarana 

pelengkap, seperti tempat bermain biliar, warung makanan, dan balai dusun serta pos 

keamanan di sekitar wisma-wisma tadi.   

Kebijakan Departemen Sosial tentang lokalisasi kompleks pelacuran perlu 

mendapat perhatian dan peninjauan lebih lanjut. Kompleks pelacuran seyogyanya 

dibangun sebagai lokalisasi khusus yang tertutup, terletak di daerah terpencil, jauh 

dari keramaian kota, serta terpisah dari pemukiman penduduk biasa. Hal ini sangat 

penting mengingat begitu besarnya  dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh 

kegiatan di kompleks pelacuran yang menyangkut banyak bidang, di antaranya 

bidang-bidang pendidikan, sosial, agama, dan kesehatan. 

Tinggal di lingkungan lokalisasi merupakan hal yang memalukan bagi 

sebagian orang. Banyak warga yang tidak dapat menerima jika lingkungan mereka 

memiliki image sebagai daerah pelacuran. Image buruk yang berkembang di 

masyarakat tentang lokalisasi akan mempengruhi perkembangan anak baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Misalnya di daerah Wua-wua, Kendari, warga 

mendatangi dan berniat membongkar paksa sebuah rumah yang dijadikan tempat 
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pelacuran. Warga di lingkungan tersebut, khususnya perempuan yang tinggal di 

lingkungan lokalisasi merasa risih jika sedang berada diluar lingkungannya. Mereka 

dinilai sebagai wanita „nakal‟ meskipun sebenarnya hal tersebut tidak benar (Nadja, 

2009). Warga merasa resah karena hal tersebut juga akan memengaruhi 

perkembangan anak-anak. 

Permasalahan yang timbul di lingkungan lokalisasi salah satunya adalah 

adanya pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, terutama bagi anak-anak 

yang memasuki umur 7-12 tahun. Pada umur-umur tersebut tingkat kemampuan anak 

dalam meniru sangatlah tinggi. Pengaruh lingkungan terhadap tingkah laku anak 

sangat tinggi, mereka akan terpengaruh dengan apa yang mereka lihat. Anak-anak 

akan belajar dari lingkungan yang paling awal, yaitu orang tua. Anak-anak yang 

tinggal di lokalisasi akan belajar dari orangtua mereka tentang banyak hal, baik itu 

hal yang positif maupun negatif.  

Berdasar wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu guru di 

SD “X”, anak-anak yang tinggal di lingkungan lokalisasi memiliki prestasi yang 

rendah di kelas. Banyak orangtua yang kurang peduli dengan prestasi anak-anaknya, 

orangtua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak-anak mereka pada sekolah. 

Mereka merasa karena sudah membayar, kemudian menyerahkan tanggung jawab 

pendidikan anak-anaknya pada sekolah.  

Kehidupan di lingkungan lokalisasi yang tak pernah sepi membuat anak-anak 

tak memiliki banyak waktu untuk belajar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 
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oleh peneliti dengan salah satu anak yang tinggal di lokalisasi, dapat diketahui bahwa 

kegiatan belajar anak tersebut lebih banyak di sekolah karena dirumah tidak bisa 

konsentrasi ketika belajar. Suasana di malam hari ketika anak-anak harus belajar dan 

tidur justru kehidupan dilokalisasi semakin ramai, dan orangtua yang seharusnya 

menemani anak saat belajar justru sibuk bekerja saat malam hari. Kondisi  di rumah 

mereka, yang seharusnya memerlukan bimbingan orang tua untuk belajar, sangat 

terganggu oleh bising dan hiruk  pikuk  perilaku pekerja seks yang sangat destruktif. 

Keadaan ini akan menyebabkan anak-anak merasa malas untuk belajar, anak-anak 

yang seharusnya belajar dan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah tidak dapat 

berkonsentrasi karena lingkungan yang ramai dan berisik. Kondisi ini berpengaruh 

pada perkembangan biologis, psikologi, dan prestasi belajar di sekolah. Berbeda 

dengan anak-anak yang tinggal di lingkungan yang jauh dari lokalisasi, anak-anak 

yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang jauh dari lingkungan lokalisasi 

memiliki lebih banyak waktu dan lingkungan yang nyaman untuk belajar pada malam 

hari. 

Anak-anak  adalah peniru yang baik, mereka dapat belajar dari berbagai 

sumber, misalnya dari apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar dalam 

kehidupan sehari-hari dilingkungan sekitar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti dengan salah seorang warga yang tinggal di lingkungan lokalisasi di 

Salatiga,  anak-anak usia sekolah yang tinggal di lingkungan lokalisasi banyak yang 

putus sekolah dan rata-rata lulusan sekolah menengah pertama. Hal tersebut 

disebabkan kurangnya dorongan untuk menempuh pendidikan dari orang tua.   
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Koentjoro (dalam Soeriwidjaja, 2008) dari hasil penelitiannya menyebutkan 

bahwa faktor budaya adalah penyebab utama yang menyebabkan seseorang menjadi 

pelacur. Pendapat ini didukung oleh penelitian Koentjoro di beberapa desa di Jawa 

Tengah. Desa-desa itu sudah lama dikenal sebagai daerah produsen pelacur, misalnya 

desa Ngadirojo (Wonogiri), desa Pendem (Jepara), dan desa Dukuhseti (Pati). 

Hasilnya adalah sekitar 80 persen dari 228 orangtua yang ditelitinya mengungkapkan 

bahwa kehidupan ekonnomi mereka bersandar pada anak perempuan yang berpfrofesi 

sebagai pelacur. Hal tersebut menyebabkan, sejak masih kecil anak-anak sudah 

diarahkan untuk menjadi pelacur oleh orangtuanya. Orangtua mereka menganggap 

jika pendidikan bukan prioritas utama. Orang tua merasa, jika dengan pendidikan 

rendah saja dapat menghasilkan uang, maka pendidikan tinggi menjadi hal yang 

kurang penting. 

Menurut Nuttin (dalam Herwanto, 2007), motivasi merupakan hal yang sangat 

penting dalam kegiatan belajar, karena motivasi dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak dalam belajar yang berisi dorongan-dorongan yang timbul dalam diri 

individu untuk melakukan suatu aktivitas demi mencapai tujuannya.  

Pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan oleh pemerintah masih belum 

merata dan diskriminatif. Anak-anak yang terpinggirkan di komplek lokalisasi belum 

diperhatikan. Mereka adalah kelompok rentan terhadap berbagai kerawanan. Tekanan 

sosial, rendahnya derajat kesehatan, tindak kekerasan, perdagangan manusia dan 

pelacuran anak itu sendiri (Suar, 2009). Setiap anak adalah istimewa dan berhak 
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mendapatkan pendidikan dimanapun anak tersebut tinggal, termasuk anak-anak yang 

tinggal di kompleks pelacuran.  

Menurut Depdikbud (Herwanto, 2007), pemerintah saat ini telah menetapkan 

sebuah aturan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia, yaitu berupa standar nilai 

kelulusan siswa sekolah dasar (SD) dengan nilai minimal tertentu yang ditentukan 

pemerintah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia 

pada umumnya dan kualitas siswa di Indonesia pada khususnya. Hal ini 

menyebabkan siswa dituntut untuk lebih giat dalam belajar agar dapat mencapai nilai 

standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan pendidikan. Tanggung 

jawab siswa untuk mencapai nilai yang ditentukan perlu dukungan dari orang-orang 

sekitar siswa, antara lain guru sebagai pendidik disekolah dan orangtua sebagai orang 

terdekat dalam keluarga yang dapat memotivasi anak untuk belajar. 

Masa anak-anak identik dengan usia bermain dan belajar. Teman-teman 

sebaya yang berasal dari bermacam-macam latar belakang menjadi sumber 

kebahagiaan tersendiri yang menentukan tumbuh kembang anak. Anak-anak yang 

lahir dan tinggal di lingkungan lokalisasi kadang merasa minder dan malu saat harus 

menjawab pertanyaan dari teman-teman sebaya mereka mengenai siapa ayahmu, 

siapa ibumu, apa pekerjaan mereka, dimana kamu tinggal, dan pertanyaan-pertanyaan 

lain yang sebenarnya mudah  untuk di jawab oleh anak-anak yang tinggal di 

lingkungan yang jauh dari lokalisasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dengan salah satu anak perempuan yang orangtuanya bekerja sebagai penjual 

bakso di lokalisasi di Salatiga, anak tersebut mengatakan  “saya suka diejek sama 
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teman-teman disekolah dan mereka gak mau temenan sama saya. Kadang saya diejek 

sampai saya nangis, dan besoknya saya gak mau berangkat sekolah mbak”.   

Selain motivasi belajar, rasa percaya diri menjadi masalah lain yang timbul 

karena pengaruh lingkungan lokalisasi. Anthony (1992) mengatakan, bahwa 

kepercayaan diri merupakan sikap pada diri seseorang yang dapat menerima 

kenyataan, dapat mengembangkan kesadaran diri, berfikir positif, memiliki 

kemandirian dan mempunyai kemampuan untuk memiliki serta segala sesuatu yang 

diinginkan. Anak yang tidak mempunyai kepercayaan diri akan merasa malu ketika 

tampil, tidak berani menunjukkan kemampuan yang dimilikinya kepada orqang lain, 

dan tidak berani untuk bergaul. Hal yersebut akan mengakibatkan kemampuan anak 

tidak berkembang.  

Anak yang memiliki kepercayaan diri rendah cenderung merasa tidak aman, 

tidak bebas, ragu-ragu dan menyalahkan lingkungan sebagai penyebab bila 

menghadapi suatu masalah. Anak yang memiliki kepercayaan diri tinggi sebenarnya 

hanya menunjuk adanya beberapa aspek dari kehidupan individu tersebut, dimana ia 

memiliki kompetensi yakni mampu dan percaya bahwa ia bisa dengan didukung oleh 

pengalaman, potensi aktual, prestasi serta harapan yang realistik terhadap dirinya 

sendiri. Anak cenderung mempunyai rasa malu, rendah diri karena perasaan dirinya 

tidak sesuai dengan harapan orang lain (Gunarsa, 1995). 

Motivasi belajar dan kepercayaan diri adalah hal yang sangat penting yang 

harus dimiliki setiap anak untuk berprestasi dan keberhasilan pendidikan. Anak-anak 

harus dididik sejak kecil agar memiliki motivasi belajar dan kepercayaan diri yang 
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tinggi dimanapun anak-anak tersebut tinggal, termasuk di lokalisasi. Lokalisasi 

adalah tempat pelacuran atau prostitusi yang letak atau daerahnya terpisah dari 

kelompok penduduk lainnya, dalam suatu lokalisasi biasanya terdapat tempat-tempat 

karaoke, diskotik, losmen, cafe, dan tempat-tempat hiburan lain yang ramai pada 

malam hari. Anak-anak yang tinggal di lingkungan lokalisasi kadang merasa malu 

ketika harus menjawab pertanyaan dari teman-temannya mengenai tempat tinggal dan 

pekerjaan orangtua mereka. Ketika tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan 

tersebut, hal inni akan menimbulkan gangguan pembentukan harga diri, kepercayaan 

diri, dan citra diri mereka. Berbeda dengan anak-anak yang tinggal di lingkungan 

lokalisasi, anak-anak yang tinggal jauh dari lokalisasi dapat menjawab pertanyaan-

pertanyaan tersebut dengan mudah. Anak-anak yang tinggal di lingkungan lokalisasi 

juga harus menghadapi image buruk dari masyarakat tentang lokalisasi, sementara 

anak-anak yang tinggal jauh dari lingkungan lokalisasi tidak perlu menghadapinya.  

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka rumusan masalah yang diajukan 

penulis yaitu “Apakah Ada Perbedaan Motivasi Belajar dan Kepercayaan Diri 

Pada Anak yang Tinggal di Lokalisasi dan Non Lokalisasi”. Untuk menguji secara 

empiris permasalahan tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul 

“Perbedaan Motivasi Belajar dan Kepercayaan Diri pada Anak yang Tinggal di 

Lingkungan Lokalisasi dan Non Lokalisasi” 
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B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 

1. Perbedaan  motivasi belajar dan kepercayaan diri pada anak yang tinggal di 

lokalisasi dan non lokalisasi. 

2. Mengetahui tingkat motivasi belajar pada anak yang tinggal di lingkungan 

lokalisasi dan non lokalisasi. 

3. Mengetahui tingkat kepercayaan diri pada anak yang tinggal di lingkungan 

lokalisasi dan non lokalisasi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi subjek 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya motivasi 

belajar dan kepercayaan diri untuk mencapai prestasi belajar yang baik, sehingga 

subjek dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.  

2. Bagi pendidik 

Hasik penelitian ini dapat memberi masukan tentang pentingnya motivasi 

belajar dan kepercayaan diri pada siswa, sehingga dari pihak sekolah dapat 

memberikan metode yang tepat bagi siswa agar potensi siswa dapat lebih berkembang 

dan dapat mencapai  prestasi  yang baik. 
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3. Bagi peneliti lainnya 

Bagi peneliti lainnya, apabila penelitian ini terbukti maka dapat memberikan 

referensi dan perbandingan bagi peneliti lainnya yang memiliki latar belakang 

permasalahan berkaitan dengan motivasi belajar dan kepercayaan diri pada anak yang 

tinggal di lokalisasi dan non lokalisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




