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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 1.1 LATAR BELAKANG 

Di era modern ini perkembangan gaya hidup sudah semakin bebas, orang 

butuh hiburan dari rutinitas kerja setiap harinya. Macam-macam hiburan yang 

menghilangkan rasa kejenuhan dan salah satunya karaoke. Karaoke saat ini 

merajalela di kota dan di desa.  Karaoke adalah tempat hiburan bernyanyi, hiburan 

yang sering dilakukan manusia. Dan masyarakat indonesia adalah masyarakat yang 

senang adanya dengan karaoke untuk menghibur diri yang gemar bernyanyi. 

Karaoke, movie box dan cafe sekilas tempat semacam itu memang identik dengan 

hiburan khusus orang dewasa ada juga untuk keluarga. Hal ini mungkin disebabkan 

fasilitas yang disediakan para pengelola hiburan yang untuk bersenang-senang. Pada 

dasarnya karaoke, movie box, maupun cafe tidak mengenal usia tua atau muda, 

karena pada hakikatnya manusia membutuhkan hiburan untuk dirinya sehingga bisa 

mengurangi kejenuhan yang dirasakan. Kebanyakan karaoke dibangun di wilayah 

pinggiran perkotaan, dan di modern ini di wilayah pedesaan pun dibangun tempat 

karaoke.  

Karaoke adalah salah satu bentuk hiburan menyanyi indoor yang bisa 

dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dari berbagai usia, dari mulai anak, remaja, 

dewasa bahkan orang tua, dan tentu saja dari berbagai ragam kalangan dan profesi. 

Selain itu karaoke juga memberikan berbagai fasilitas mulai dari tempat yang nyaman 
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hingga tehnologi yang digunakan di dalamnya yang tentunya ditujukan untuk 

menciptakan kenyamanan bagi para pengunjungnya. 

Tidak hanya sampai disitu, karaoke juga menawarkan harga yang terjangkau 

sehingga memungkinkan dari berbagai kalangan untuk berkunjung di tempat karaoke. 

Hadirnya Karaoke dalam bisnis tempat hiburan tentunya tidak bisa lepas dari aspek 

positif dan negatif yang timbul dikemudian hari. Bagi seorang pengusaha, bisnis ini 

merupakan salah satu yang memiliki prospek yang bagus untuk mendapatkan 

keuntungan yang bisa dibilang cukup besar. Dan juga bagi para pencari kerja, 

tentunya akan menambah peluang kerja bagi mereka. Sedangkan masyarakat secara 

umum, dampaknya semakin mempermudah masyarakat dalam mencari sarana 

hiburan.  

Selain dapat dilihat dari aspek positif yang diberikan, keberadaan tempat 

karaoke juga tidak luput dari aspek negatif yang ditimbulkannya dikemudian hari. 

Dari beberapa kasus yang ada, karaoke juga bisa menjadi salah satu sarana peredaran 

ataupun pemakaian narkotika dan obat terlarang dan juga minuman keras. Dan 

menjadi tempat prostitusi secara terselubung oleh para pemandu karaoke kepada para 

pengunjung. Keberadaan para pemandu karaoke di dalam lingkungan karaoke 

tentunya bukan tanpa sebab. Mengingat hal tersebut juga dapat dilihat dari kebutuhan 

para pengunjung karaoke itu sendiri. Hal ini merupakan langkah dari para pengusaha 

dalam melihat keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dimana keadaan yang dapat kita 

amati dengan semakin berkembang pesatnya tempat tempat hiburan yang ada 

diberbagai perkotaan di Indonesia.  
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Tidak hanya mencakup kota-kota besar di provinsi juga ada, namun lebih 

lanjut sudah mulai merambah di daerah-daerah pinggiran ataupun perkotaan kecil dan 

di perdesaan juga muncul adanya café karaoke. Berbagai tempat hiburan yang 

dimaksud, Karaoke merupakan salah satu tempat hiburan keluarga yang bisa 

dikatakan memiliki perkembangan cukup cepat dibanding yang lain. Tidak terkecuali 

di desa Bangsongan Kecamatan Kayen kidul Kabupaten Kediri yang mana sudah 

berdiri tempat karaoke yang ada di wilayah desa tersebut. 

Desa Bangsongan Kec Kayen Kidul Kab Kediri ini telah dibangun tempat 

café karaoke yang berada di tengah-tengah sawah yang jauh dari pemukiman warga 

atau masyarakat sekitar. Café Karaoke ini dibangun pada tahun 2017, café karaoke 

yang dimiliki oleh pak Paidi warga dari desa Bangsongan yang dulunya dibangun 

hanya 2 room, dan semakin pesat dan ramai pada tahun 2018 dibangun 4 room, dan 

berikutnya dibangun 1 room lagi, dan akhirnya menjadi 5 room dalam karaoke 

tersebut. Café karaoke pak paidi ini ramai di kunjungi konsumen terutama kalangan 

dewasa. Remaja dibawah umur, dan anak sekolah tidak diperbolehkan untuk 

berkaraoke di cafe tersebut, dan harus memperlihatkan Kartu tanda penduduk. 

Konsumen café karaoke kebanyakan dari luar lingkungan, sekitaran warga desa, 

tetapi lebih banyak pengunjung dari luar daerah tersebut. Café karaoke Orange 

dibuka pukul 13.00 sampai 01.00 Sejauh ini warga sekitar belum ada yang 

berkomplain adanya cafe karaoke tersebut. Pegawai di café karaoke tersebut ada 2, 

kasir dan penjaga café dan juga mempunyai 10 pekerja tidak tetap sebut saja 

pemandu lagu karaoke. Tarif Cafe karaoke ini perjamnya seharga 40ribu, dan kalau 
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bersama 1 pemandu lagunya tambah 60ribu jadi keseluruhannya cuma 100ribu 

perjam.  

Hasil observasi awal penulis mengetahui aktivitas pemandu lagu karaoke di 

Café Karaoke Orange desa bangsongan . cenderung negative. Hal ini karena realitas 

kerja yaqng dijalani oleh pemandu karaoke berbeda dengan prosedur kerja yang 

seharusnya dijalani. Pemandu karaoke hanya bekerja sebagai memandu pelanggan 

saat berkaraoke seperti memilihkan lagu, mengambilkan makanan dan minuman, 

mengajak berduet bersama. Kenyataannya kerja yang terjadi tidak hanya untuk 

menemani melainkan terkadang melakukan kerja selain yang seharusnya seperti 

menemni tamu untuk minum-minuman keras hingga tidak jarang melayani keinginan 

para tamu. Keadaan inilah yang diterima dan diketahui oleh masyarakat sehingga 

menimbulkan pendangan negative masyarakat terhadap pemandu karaoke. Bagi 

pemandu karaoke setiap yang dilakukan dalam bekerja sebagai pemandu karaoke 

adalah untuk menyambung kebutuhan ekonomi mereka dan masyarakat tidak 

mengetahui bagaimana kesusahannya untuk menyambung hidup . selain itu 

masyarakat juga belum tau kehidupan di sisi lain kehidupan selain pekerjaan yang 

dilakoni pemandu karaoke. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik untuk mengetahui 

secara lebih jauh mengenai persepsi pemandu karaoke terhadap dirinya sendiri dalam 

lingkup kehidupannya. Dalam hal ini peneliti yang membuat peneliti menarik untuk 

mengkaji lebih dalam mengenai adanya prostitusi café karaoke. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana prostitusi 

pada café karaoke Orange di desa Bangsongan Kec Kayen Kidul Kab 

Kediri? 

 

1.3 TUJUAN MASALAH 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Prostitusi pada Café karaoke 

Orange di desa Bangsongan Kecamatan Kayen Kidul kabupaten Kediri. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keilmuan baik 

dari aspek teoritis maupun dari aspek teoritis maupun dari aspek praktis yaitu 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan tambahan informasi atau pengetahuan dalam ilmu 

sosiologi khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial dan 

rasionalitas tindakan sosial. Sehingga dapat mengetahui mengenai 

masalah tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi universitas, penelitian ini dapat menjadi tambahan 

kepustakaan universitas dan juga diharapkan kedepan dapat 
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memberikan sumbangan informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan serupa. 

b. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

tambahan informasi dan refrensi sebagai tambahan 

pengetahuan ataupun sebagai rujukan dan referensi sebagai 

tambahan pengetahuan ataupun sebagai rujukan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 

c. Bagi masyarakat, secara umum penelitian ini diharapkan bisa di 

jadikan sumber referensi atau bahan bacaa tambahan sebagai 

usaha pencegahan dan control terhadap permasalahan serupa 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 

1.5 DEFINISI KONSEP 

1.5.1 Prostitusi 

Secara etimologis prostitusi berasal dari nahasa inggris yaitu prostitute 

atau prostitusion yang berarti pelacuran,perempuan jalang,atau hidup 

sebagai perempuan jalang (wajowasito,1980,162). Sedangkan dalam realita 

saat ini,menurut kacamata orang awam prostitusi diartikan sebagai suatu 

perbuatan menjual diri dengan memberi kenikmatan seksual pada kaum 

laki laki.  

Selanjutnya,kata prostitusi beraal dari kata lain prostituere yang berarti 

menyerahkan diri terang terangan kepada perzinaan kata kata ini sejak 
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zaman dahulu telah diapakai dalam perpustakaan Yunani Romawi untuk 

wanita wanita yang menjual tubuhnya ( J.verkuyl,1984,132 ). 

a) Soedjono Dirjosisworo,protitusi diistilahkan dengan pelacuran,yang 

mengandung arti sebagai menyerahkan badan wanita dengan 

pembayaran,kepada laki laki guna memuaskan nafsu seksual orang orang 

itu ( Soedjono D,SH,1983,123 ) 

b) W.A. Bonger,dalam tulisan Maatschappelijke Oorzaken der Prostitue 

menuli definisi sebagai berikut “prostitusi ialah gejala kemasyarakatan 

dimana wanita ,menjual diri melakukan berbuatan seksual sebagai mata 

penjaharian ( W.A Bonger,1967,182-183 ) 

c) Menurut Sarjana P.J de Bruine Van Amstel,menyatakan “prostitusi adalah 

penyerahan diri wanita kepada banyak laki laki dengan pembayaran ( 

Kartini Kartono,183 ) 

d) Kemudian G.May dalam buku Encyclopedia of social science lebih 

menekankan pada masalah barter atau perdagangan secara tukar menukar, 

yaitu nukarkan pelayanan seks dengan bayaran uang,hadiah,atau barang 

lainya ( Kartini Kartono,184 ) 

e) Kartini Kartono mengemukakan devinisi prostitusi untuk penyimpanga 

seksual dengan pola pola organisasi dorongan seks yang tidak wajar dan 

teritergrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan 

banyak uang ( Promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi 

seks,yang sifatnya inpersonal tanpa afeksi ( Kartini Katono 185). 
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1.5.2 Karaoke 

Karaoke adalah bentuk hiburan interaktif atau video game di mana 

penyanyi amatir bernyanyi bersama dengan rekaman musik (a music video) 

dengan menggunakan mikrofon dan sound sistem publik. Musik karaoke 

biasanya lagu minus lead vocal. Lyrics biasanya ditampilkan pada layar video, 

bersama dengan simbol bergerak, berubah warna, atau gambar video musik, 

untuk membimbing penyanyi. Di beberapa negara, di sebut sebuah kotak 

karaoke KTV. Ini juga merupakan istilah yang digunakan oleh para teknisi 

rekaman diterjemahkan sebagai "lagu kosong" yang berarti tidak ada track 

vokal. 

Sebuah mesin karaoke dasar terdiri dari pemutar musik, mikrofon input, 

sarana pengubah dari musik yang dimainkan, dan output audio.Beberapa 

mesin low-end berusaha untuk memberikan penekanan vokal sehingga 

seseorang dapat memainkan lagu biasa ke dalam mesin dan menghapus suara 

penyanyi aslinya, namun ini jarang efektif. Mesin yang paling umum adalah 

CD + G , Laser Disc , VCD atau DVD player dengan input mikrofon dan 

mixer audio built in pemutar CD + G menggunakan jalur khusus yang disebut 

subcode untuk mengkodekan lirik dan gambar ditampilkan pada layar 

sementara format lain native menampilkan baik audio dan video. Kebanyakan 

mesin di tempat karaoke memiliki teknologi yang secara elektronik mengubah 

nada musik sehingga penyanyi amatir dapat memilih kunci yang sesuai untuk 

rentang vokal mereka, sambil mempertahankan tempo asli lagu. (Sistem lama 
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yang digunakan kaset mengubah kecepatan pemutaran, tapi sudah tidak ada di 

pasaran, dan penggunaan komersial hampir tidak ada.)  

Secara garis besar Karaoke adalah satu bentuk nyanyian yang 

mengeluarkan suara dalam bentuk minus one seperti yang terdapat dalam 

video karaoke. Sekarang ini karaokecukup canggih, dan kita bebas untuk 

memilih jenis lagu seperti rock, pop dan sebagainya.Karaoke sendiri adalah 

sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik 

dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi. Pengertian karaoke 

menurut encyclopedia adalah sebuah gaya bernyanyi yang menjadi populer di 

Jepang pada 1970-an, dimana lagu-lagu yang direkam dengan dukungan 

penuh accompanimental tapi tanpa vokal (minus one), yang kemudian dapat 

ditambahkan vokal oleh siapa saja yang ingin melakukannya. 

 

1.5.3 Café Karaoke 

Café Karaoke merupakan salah satu tempat hiburan yang memiliki 

tujuan tertentu. Pengunjung yang datang ketempat karaoke memiliki tujuan 

dan alasan tersendiri mengapa mereka berkaraoke, fungsi karaoke sebagai 

menghilangkan stress, bersenang-senang, mengisi waktu luang, macam alasan 

kejenuhan yang dialami oleh pengunjung karaoke.  

Karaoke adalah salah satu bentuk sarana rekreasi menyanyi indoor 

yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga dari berbagai usia, dari 

mulai anak, remaja, dewasa bahkan orang tuadan tentu saja berbagai fasilitas 



 

10 
 

mulai dari tempat yang nyaman hingga teknologi yang digunakan di dalamnya 

yag tentunya ditujukan untuk menciptakan kenyamanan bagi para 

pengunjungnya. Tidak hanya itu karaoke juga menawarkan harga yrng lebih 

terjagkau sehingga bisa memungkinkan berbagai kalangan untuk berkunjung 

ditempat karaoke. Hadirnya karaoke dalam bisnis tempat hiburan tidak bisa 

lepas dari aspek positif dan negative yag timbul dikemudian hari. Bagi 

seorang yang bisnis tempat hiburan juga dapat membantu bagi para pencari 

kerja, tentunya akan menambah peluang kerja bagi mereka. Sedangkan bagi 

masyarakat secara umum, dampaknya adalah semakin mempermudah 

masyarakat dalam mencari sarana hiburan. Selain dapat dilihat dari aspek 

positif yang diberikan, keberadaan café karaoke jug dilihat dari aspek negative 

juga yang menimbulkan di kemudian hari.  

Dari beberapa kasus yang ada, karaoke juga bisa menjadi salah satu 

sarana peredaran ataupun pemakaian nakotika dan obat terlarang dan juga 

minuman keras. Dan juga menjadi tempat prostitusi secara terselubung oleh 

para pemandu karaoke kepada para pengunjung. Keberadaan pemandu 

karaoke di dalam lingkungan karaoke tentunya bukan tanpa sebab. Mengingat 

hal tersebut juga dapat dilihat dari kebutuhan para pengunjung karaoke itu 

sendiri. Namun  terdapat sisi yang menarik ketika mengamati peredaran para 

pemandu karaoke yang ada diberbagai tempat karaoke. 

  Kondisi ini bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Dimana para 

perempuan menjadi seorang pemandu karaoke untuk menafkahi dirinya 

sendiri ataupun untuk keluarganya. Selain itu juga mengenai dampak yang 
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ajan ditimbukan masyarakat menilai pemandu karaoke dengan kata yang 

cenderung negative sebagaimana yang telah di labelkan kata purel menjadi 

ciri khas yang sering disebutkan untuk memanggil pemandu karaoke. 

Minuman yang ditawarkan dominan yang mengandung alcohol 

dengan berbagai merk dan racikan yang disajikan oleh pelayanya. Begitu juga 

dengan makanan yang ditawarkan hanya makanan tertentu saja yang ada 

dalam menu. Sampai sekarang mengunjungi café karaoke menjadi trend 

dalam meghabisakan waktu untuk bersenang-senang. 

 

1.6      METODE PENELITIAN 

1.6.1 Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Penelitin kulitatif adlah suatu aktivitas penelitian yang belokasi dimana 

menempatkan penelitiannya di dalam dunia. Penelitian kualitatif terdiri dari 

berbagai macam serangkaian penafsiran material. Penelitian kualitatif dimulai 

denagn asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran atau teoritis yang 

membentuk dan mempengaruhi studi tentang permasalahan riset penelitian 

yang terkait dengan makna yang dikenal oleh individu atau kelompok pada 

suatu permasalahan social yang terjadi pada saat ini ( Creswell, 2013 : 58-59) 

Penelitian kualitatif ini mencoba mengerti suatu makna yakni suatu 

kejadian peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan berbagai orang-orang 

dalam situasi atau fenomena tersebut sesuai dengan penelitian peneliti ( 
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Yusuf, 2014 : 328). Penggunaan metode penelitian kualitatif ini untuk 

menggambarkan bagaimana masalah penelitian yang akan diangkat mengenai 

bagaimana persoalan Prostitusi pada café karaoke yang akan dapat 

dideskripsikan dengan utuh apabila menggunakan metode pendekatan 

kualitatif yang sebagaimana karakteristik pada metode penelitian kualitatif 

yang mampu menggambarkan sebuah fenomena secara biolistic 

(menyeluruh).  

 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Penelitian tentang prostitusi café karaoke di Kediri yang akan dilakukan 

oleh penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini penulis 

akan mengumpulkan data dan menggambarkan tentang adanya prostitusi di 

café karaoke kemudian membuat kesimpulan guna dijadikan sebagai acuan 

bagi pembaca khususnya mahasiswa dalam meneliti adanya prostitusi-

prostitusi ditempat lain. Penelitian ini menggunakan metode dan langkah-

langkah yang dilakukan dengan menguraikan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Peneliti memilih menggunakan metode ini dengan 

pertimbangan bahwa kasus yang diteliti merupakan kasus yang memerlukan 

penggunaan pengamatan dan bukan menggunakan model pengangkaan, kedua 

dengan penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan, dan yang ketiga adalah adanya kedekatan hubungan emosional 

antara peneliti dan responden sehingga akan menghasilkan suatu data yang 
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mendalam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi.  

Penggunaan metode ini dengan alasan bahwa fokus dalam penelitian ini 

adalah ingin mengetahui adanya praktek prostitusi. Jenis penelitian 

fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari pengalaman hidup 

yang dialami oleh beberapa individu, tentang konsep atau fenomena tertentu, 

dengan mengeksplorasi struktur kesadaran manusia. Jadi disini peneliti ingin 

mangetahui makna dari pengalaman yang dialami oleh para prostitusi café 

karaoke melalui studi fenomenologi ini. Sebagai disiplin ilmu, fenomenologi 

mempelajari struktur pengalaman dan kesadaran. Secara harfiah, 

fenomenologi adalah studi yang mempelajari fenomena, seperti penampakan, 

segala hal yang muncul dalam pengalaman seseorang, cara kita mengalami 

sesuatu, dan makna yang dimiliki dalam pengalaman seseorang gtersebut. 

Fokus perhatian fenomenologi tidak hanya sekedar fenomena, akan tetapi 

pengalaman sadar dari sudut pandang orang pertama atau yang mengalaminya 

secara langsung (Kuswarno:2009:22) 

Fenomenologi berusaha untuk mengungkap dan mempelajari serta 

memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang khas dan unik yang 

dialami oleh individu hingga tataran “keyakinan” individu yang bersangkutan. 

Dengan demikian mempelajari dan memahaminya haruslah berdasarkan sudut 

pandang, paradigma dan keyakinan langsung dari individu yang bersangkutan 

sebagai subjek yang mengalami langsungan. Dengan kata lain, penelitian 

fenomenologi berusaha untuk mencari arti dari suatu pengalaman individu 
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terhadap suatu fenomena melalui penelitian yang mendalam dalam konteks 

kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti (Herdiansyah, 2012). 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian fenomenologi 

adalah pengalaman yang dialami oleh individu. Bagaimana individu 

memaknai pengalamannya tersebut berkaitan dengan fenomena tertentu yang 

sangat berarti bagi individu yang bersangkutan. Pengalaman yang dibahas 

bukan sekedar pengalaman biasa. Melainkan pengalaman yang berkaitan 

dengan struktur dan tingkat kesadaran individu secara langsung maupun tidak 

langsung. Oleh Karena itu model jenis penelitian fenomenologi 

mengfokuskan pada pengalaman pribadi individu, subjek penelitinya adalah 

orang yang mengalami langsung kejadian atau fenomena yang terjadi, bukan 

individu yang hanya mengetahui suatu fenomena secara tidak langsug atau 

melalui media tertentu (Ghony & Fauzan : 2012: 59) 

 

1.6.3 Lokasi penelitian  

Penelitian tentang prostitusi pada  café karaoke dilakukan di salah satu 

desa yaitu desa Bangsongan Kec papar Kab Kediri. Tempat ini dipilih oleh 

peneliti dikarenakan sering terjadi adanya prostitusi, sehingga peneliti 

menarik karena sudah ada orang yang bisa membantu memperlancar peneliti. 

Dari situ penulis mendapatkan gambaran bahwa tempat-tempat hiburan 

malam menjadi prostitusi. Maka dari itu peeliti ingin meneliti tentang adanya 

Prostitusi pada Café Karaoke. 
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1.6.4 Subyek penelitian 

  Penelitian ini mengambil 3 jenis subjek untuk menjawab rumusan 

masalah, yakni pengelola karaoke, pemandu lagu, dan pengunjung café 

karaoke. Penentuan subjek dilakukan dengan purposive yaitu dipilih dengan 

pertimbangan, tujuan tertentu dan kriteria tertentu. 

1. Pengelola café karaoke 

2. Pemandu lagu café karaoke (yang terlibat dalam prostitusi café karaoke 

yang sudah bekerja kurang lebih 1 tahun) 

3. Pengunjung café karaoke 

 

1.7  SUMBER DATA 

Sumber data dalam penelitian dapat dikelompokkan kedalam dua 

klarifikasi, yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapka secara lisan, gerak-gerik perilaku yang dilakukan oleh subyek 

yang dapat dipercaya, yakni subyek penelitian atau informan yang 

berkenan dengan variable yang diteliti atau data yang diperoleh dari 

responden langsung. 

b. Data sekunder 

Merupakan data yang diperoleh dalam hasil dokumentasu yang 

sudah dikumpulkan oleh pihak sebelunya, dalam bentuk publikasi 
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(Santoso dan tjiptono, 2001:59). Data tersebut digunakan peneliti untuk 

mendukung peelitian yang akan dilakukan data ini diperoleh dari 

literature, artikel internet dan jurnal berkaitan dengan permasalahan yang 

akan diteliti. 

 

1.8  TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang digunakan 

penelitian untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini 

memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, 

jelas, dan spesifik seperti yang dijelaskan sugiyono bahwa pengumpulan bisa 

diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi. (Sugiyono, 2009 : 

225) 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. 

 

a. Observasi 

Observasi menurut S. Margono diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatata secara sistematis dengan mengamati terhadap gejala sebuah 

fenomena yang tampak pada obyek penelitia . pengamatan dan 

pencatatan ini dilakukan terhadap obyek di tempat penelitin itu terjadi 

atau berlangsungannya peristiwa fenomena tersebut. Observasi ini dapat 

dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan 

melihat situasi yang ada (Nurul Zuriah. 2009:173). 
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Dalam penelitian ini, sesuai dengan obyek penelitia maka, peneliti 

memilih observasi partisipan. Observasi ini peneliti terlibat dengan 

kegiatan sehari-hari orang  yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagai sumber data peneliti. Sambil melakukan pengamatan. Peneliti 

ikut melekukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut 

merasakan suka dukanya (sugiyono, 2009:227). Dengan observasi ini, 

maka data yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui 

pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. 

b. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti igin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah 

yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal 

dari subyek penelitian yang lebih menda;lam dn jumlah subyek 

penelitiannya sedikit/kecil. 

Peneliti memilih menggunakan media wawancara dikarenakan 

pengumpulan data dengan proses ini lebih efektif untuk mengupas 

secara mendalam apa, siapa, dan bagaimana jaringan social di tempat 

prostitusi café karaoke tersebut.  

  Menurut Esteberg (2002) dalam sugiyono, wawancara adalah 

merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide 

melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstrukssikan makna dalam 

suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apanila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
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menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila 

peneliti ingi mengetahui responden yang lebih  mendalam (sugiyono, 

2009:231) 

Adapun jenis wawancara tersebut dintaranya adalah wawancara 

terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak struktur. 

Pada penelitan ini penulis menggunakan wawancara tak terstruktur 

karena agar bisa mengetahui informasi lebih dalam dan tidak membuat 

responden curiga bahwa penulis adalah seorang peneliti. 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi 

seputaran prostitusi pada café karaoke yang bisa membantu penulis 

dlam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu peneliti melakukan 

wawancara kepada pengelola café karoke, pengunjung, dan poemandu 

karaoke tersebut. 

c. Dokumentasi 

Menurut Nawawi menyatakan bahwa studi doumentasi adlah cara 

pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-

arsip dan termasuk buku-buku mengenai pendapat, dalil yang 

menghubungkan dengan masalah penyelidik (Hadari Nawawi,2005 : 

12). 

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dri data-data yang 

dicari  dari referensi buku dan pengetahuan lain dari intrnet, dan juga 

langsung dari responden yang bersangkutan. 
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1.9  ANALISIS DATA 

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini para ahli memliki pendapat 

yang berbeda. Huberman dan Miles (1992) didalam buku Metode Penelitian Ilmu 

Sosial mengajukanmodel analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. 

Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu  1. Reduksi data. 2. 

Penyajian data dan 3. Penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga keguatan yang 

merpakan kegiatan yang jalin menjalin  pada saat-saat sebelumnya, dan setelah 

datadalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut anaisis 

. berikut adalah gambar bagan dari model intraktif yangterdiri dari tiga hal. 

 

Gambar 1. Kerangka Analisis data Interaktif  Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

a. Reduksi data 

Yaitu proses pemilihan pemustan perhatian pada penyederhanaan , 

pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang didapatkan dari catatan 

lapang. Selama pengumpulan data, terjadi tahapan reduksi (meringkas, 

mengkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat partisi, menulis 
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memo). Reduksi data terus dilakukan sampai pada akhir penyusunan laporan 

akhir. 

Reduksi data bisa merupakan bagian dari analisis juga, menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data, dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

b. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data pada penelitian kualitatif pada masa lalu banyak 

menggunakan teks naratif.  

Untuk lebih menajamkan pemahaman pada bagian-bagia penelitian 

maka bisa dilengkapi dengan penyajian berbagai macam matriks, grafik, 

networks, dan charts. (Nasution, 1996: 129) 

c. Menarik kesimpulan 

Pada awal pengumpulan data, analisis kualitatif dimulai dengan 

mencatat benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. 

Kesimpulan “akhir” dari penelitian mungkin tidak tuntas sampai pada 

pegumpulan data paling akhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpula 

catatan lapangan, pengkodenya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang 

yang digunakan, kecakapan peneliti dan tuntutan-tuntutan pemberi dana, 

tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, 
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sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya secara induktif. 

Kesimpulan-kesimpulan juga dverifikasi selama penelitian berlangsung. 

1.9.1 Keabsahan data 

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena 

beberapa hal, yaitu subjektifitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam 

penelitian kualitatif, alat yang penelitian kualitatif, alat yang penelitian yang 

di andalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan 

ketika dilakukan secara terbuka dan apabila tanpa control, dan sumber data 

kualitatif yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. 

Pada setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat 

kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian 

kualitatif, standar tersebut dinamakan validitas data. Nasution (1998: 105) dan 

Meleong (1989:173-175) mengemukan bahwa untuk menetapkan trust 

worhiness atau validitas data dalam penelitian kualitatif diperlukan teknik 

pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. 

Teknik pemeriksaan validitas data yang digunakan adalah 

perpanjangan keikutsertaan, ketekunan/keajegan pengamatan, dan triangulasi. 

a. Perpanjangan keikutsertaan: penelitian ini dilakukan cukup lama 

untuk mengenal baik responden dan keadaan lapan sehingga 

kehadiran peneliti tidak lagi mempengaruhi situasi dan mendapat 

kesempata penuh untuk mengumpulkan dan mencek semua data yang 

diperlukan. 
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b. Ketekunan/keajegan pengamatan 

Peneliti dalam keajegan ini mencari konsitensi dan interpretasi 

dengan berbagai cara yab berkaitan dengan proses dalam menganalisi 

yang konstan. Sedangkan dalam ketekunan pengamatan, peneliti 

berusaha menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

relevan dengan persoalan kemudian memusatka diri pada hal tersebut 

secara rinci. 

c. Triangulasi: dalam triangulasi ini peneliti menggunakan sesuatu yang 

lain untuk memeriksa kevalidan data. Cara yang digunakan yaitu 

dengan membandingkannya dengan sumber-sumber lain. trigulasi 

yang digunakan adalah dengan menggunakan sumber, disini peneliti 

meakukan perbandingan dan mengecek kebali kepercayaan dengan 

jalan membandingkan data hasil pengamatan denga data hasil 

wawancara. Kedua adalah dengan melakukan perbandi gan terhadap 

apa yag digunakan orang di depan umum dengan apa yangdikataan 

orang secara pribadi, ketiga adalah dengan membandingkan hasil 

wawancara dengan isi dari dokumen yang telah diperoleh. 

 

 

 

 


