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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

Lampiran A, kartu konsultasi skripsi  

Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

10 februari 2021 

 

 

 

 

 

 

29 April 2021 

 

 

 

 

 

19 Mei 2021 

 

 

 

2 Juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

• Ada salah penulisan di beberapa 

halaman  

• Belum ada halaman  

• Lanjutkan kerjakan saja bab 1 – 3  

• Membahas buku jakarta under cover 

 

• Pada bab 2 masih banyak 

pemborosan kata  

• Masih tidak konsisten spasi awal 

paragraf 

 

 

• Memperbaiki penulisan dengan 

Zotero  

• Ada typo penulisan dan ejaan  

 

 

•  Reliugisitas atau relegius 

• Bagaimana prosesnya sudah sampai 

mana ? 

• Font ukuran spasi dan awal kata  
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

13 Oktober 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Maret 2022 

 

 

 

 

 

 

7 April 2022 

 

 

 

 

 

13 April 2022 

 

 

 

14 April 2022 

 

 

 

23 Mei 2022 

• Masih ada typo 

• Lebih gali lagi mengenai referensi 

dan subjek 

 

• Masih banyak tidak konsisten 

ukuran dan penulisan 

• Bagaimana proses pengambilan data 

? 

• Perbaiki penulisan sesuai buku 

panduan penulisan 

• Selesaikan semuanya bab 1 – 5  

• Siapkan uji plagiasi  

 

• Sudah selesai plagiasi, berapa persen 

yang terkena plagiasi ? 

• Sambil selesaikan jurnal  

• Menanyakan perihal subjek  

 

 

 

• Jurnal bagaimana ? 

• Uji plagiasi sudah selesai ? 

 

 

 

• Bila sudah beres semua langsung 

daftar saja  

 

 

• Permohonan pengajuan uji plagiasi 

di jurusan. 

 

 

• Permohonan ttd berkas – berkas  
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1 27 April 2020 • Hurup besar di depan W T S 

• Gunakan Zotero 

• Di sini anda melompat...dan 

langsung ke religius PSK.. 

• Di sini perlu anda jelaskan bawa 

setiap manusia memilikiii religius 

dengan kadar nya masing-

masing..tidak terkecuali adalah PSK. 

• Tunjukkan kontradiktif antara 

persepsi di masyarakat ttg psk yang 

terkesan jauh dari agama dengan 

hasil pengamatan atau wawancara 

anda yang menunjukkan ternyata 

beberapa psk juga menunjukkan 

reliugisitasnya... 

• Sekali lagi berikan gambaran 

persepsi di masyarakat dengan 

relaitas yang terjadi dengan beberapa 

kasus psk yang anda temui 

• Ada bagian yang pas nya di taruh di 

Bab 2 atau Bab 4 

• Tunjukkan yang ada kaitannya 

dengan reliugisitas 

• Tidak boleh ada kata Saya, ganti 

dengan Peneliti atau penulis 

• Apa maknanya ini? 

• Nama hotel nya tidak usah 

disebut..inisial atau ubah saja 

• Online nya tidak anda sebutkan 

dalam pendahuluan, coba di uraikan 

sedikit kenapa jadi mengambil 

online. 

• Baca penelitian Rahmawati tentang 

reliugistas waria muda. Mirip dengan 

penelitian mu, hanya beda subjek 

saja..dia waria kamu WPS 

• Buat Numerik..to the point bukan 

seperti ini 

• Besar di awala kata 

• maksudnya apa ini..mau digerebek? 
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• Lembaga Kemasyarakatan yang 

bergerak di bidang Pemberdayaan 

WPS, Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak? 

• Definis Istilah 

• Langsung anda rujuk kutipan punya 

Glock and Stark ttg reliugisias.. 

• Definisi ini harus anda kaitkan 

dengan Rumusan masalah apa yang 

ingin anda cari...dimensi dimensi 

yang dikemukakan oleh Glock and 

Stark itu bukan? 

• Saya baca tidakada sama sekali anda 

bicara ttg Glock and Stark ,  

• Coba Anda cari buku atau jurnal asli 

ttgreliugistas ini dari Glock and 

Stark..bukanmengutip...hal ini 

penting karena iteori reliugistas anda 

ini basis teori utama. 

• Hilangkan kata Pengertiannya. 

 

• Wanita Pekerja Seks ini, anda 

menggunakan definisi dari siapa? 

 

• Jadi dalam Penelitian anda ini, apa 

yang dimaksud dengan Wanita 

Pekerja Seks?. Tidak jelas. 

 

• Definisi ttg Wanita Pekerja Seks ini 

akan gunakan sebagai alat bantu 

untuk menentukan kriteri subjek 

Anda...Kriteriasubjek ini akan 

digunakan di Bab 3. Metpen. 

Semakin homogen subjek 

makasemakin bagus penelitian 

kualitatif anda. 

 

• Tahun 2007 sudahh sangat 

tua...Maksimal 10 tahun kebelakang 

saja. Rentang 2010 sd 2020 

 

• Coba cek penelitian reliugistas yang 

dilakuan di  Psikologi Islam, 

khususnya Reliugistas pada 

kelompok-kelomnpok kunci 
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• metode yang dipakai apa?Kuanti kah, 

kualikah, atau apa?. Tuliskan di isni 

seblum hasi..Metode ini dapat anda 

lihat dengan mudah di Abstrak 

• Hasil itu dapat anda lihat di 

Abstrak..kutip kalimat nya yang ada 

di Abstrak.. 

• Apa sama nya penelitian anda 

dengan penelitian yang sudah 

dilaksanakan ini? 

• Buat Numerik..beurut1, sd 5..bukan 

di buat Deskriptif Paragraf seperti 

ini.. 

• Isi perbab di sebutkan saja, tidak 

usah lagi dijelaskan.. 

• Definisi Isltilah,  

• Tertinggal Sistematika Penelitian. 

• Ini maksudnya apa? Copy paste? Ko 

kOnsep Diri 

• Asal Copy tidak di cek kebenaran 

nya. 

• ? 

 

 

 

  

Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  17 Juli 2020 • Pertanyaan lebih lanjut tentang 

apakah judul ditambah dengan nama 

organisasi nya 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  21 Juli 2020 • Gunakan Menejemen Referensi 

 

• Konsisten untuk semua Pengutipan 

• Ini hurup besar di depan Kalimatnya 

• Sumber kutipannya mana? 

• Cari Buku/Jurnal dari Glock and 

Tark ini? 

• Ini mestinya di ujung Sub 

Bab..karena ternyata anda 

menjelaskan lagi setelah paragraf ini 

tentang WPS 

• Kenapa Onlien nya Menghilang? 

• Dipisah aja satu2. Pengembangan  

Psikologi Islam, Psikologi agama, 

dan Psikologi sosial. 

• Kapital depan 

• Oraganisasi Masyarakat yang 

membidangi masalah Pekerja Seks 

apa manfaatnya> 

• Cari buku/Jurnal aslinya.... 

• Cari buku asli/Jurnal asli dari Glock 

dan Stark..jangan mengutip..karena 

ini menjadi Sumber teori utama 

anda. 

• Apakah kesimpulan ini dalam 

penelitian Anda? 

 

• Apa yang menjadi kesimpulan 

dalampeneltian anda yang akan anda 

tindak lanjuti dalam Guide 

Interview...Kaitkan dengan 

Rumusan masalah Anda. 

• Ukuran nya ko berbeda..di sini 11, 

dibawah nya12 
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• Anda perbaiki pengaturan 

paragrafnya.. 

• Jadi tambahkan satu pargraf lagi 

tentang dalam peneltian anda ini apa 

yang dimaksud dengan WPS..ini 

nanti anda kaitkan dengan bagian 

metpen, taitu subjek,,disini anda 

perlu jelaskan kriteria subjek 

anda..Jenis WPS seperti apa yang 

akan anda ambil sebagai subjek 

penelitian.. 

• Apakah tidak ada penelitian tentang 

reliugistas pada WPS?, minimal 5 

peneltian terdahulu. 

• Apa hasil nya? 

• Apa hasil nya? 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  11 September 

2020 

• Tolong konsulkan ke Pa Zainal 

untuk Latar Belakang Masalahnya 

•  

• To the Point saja, terlalu bertele tele 

• Apa kepanjangan BO 

• Ganti jadi minimal 

• Apa yang menjadi hal Spesial dari 

riset mu ini, karena sebagian 

penelitian sudah meneliti tentang 

reliugisitas ini 

• Perhatikan penggunaan kapital besar 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  1 Oktober 2020 • Hindari kata saat ini..karena 

diharapkan tulisan anda ini akan 

dibaca sampai akhir hayat 

• Hilangkan kata di atas 

• Ganti jadi 2, Pekerja Seks Komersila 

taua Wanita Pekerja Seks? 

• Silahkan ke Bab 2 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  7 Oktober 2020 • Wajib mengambil dari Sumber aslinya, 

bukan dari TANGAn kedua..misalnya 

tangan kedua itu mengutip dari Skripsi 

atau penltian orang lain. 

• Karena ini adalahKajian Teoritik,,kalau 

di pembahasan atau pendahuluan masih 

diperbolehkan mengambil dari sumber 

kedua..untuk memperkuat argumen anda. 

• Reliugistas dalam Islam itu seperti apa? 

Saya tidak lihat di uraian anda ini 

• Apa kesimpulan nya dalam penelitian 

anda tentang religiusitas 

• Sumber aslinya mana? 

• Tambahkan Jenis-Jenis Pekerja Seks 

• Tambhkan satu pragraf lagi, jadi apa 

yang dimaksud dengan Pekerja Seks 

dalam penelitian anda ini, 

• Harus merujuk kepada Definisi Istilah 

dan kriteria subjek anda 

• Faktor penyebab ini anda uriakan secara 

alfabetik,, 

• Di Skema teoritik, yang pertama anda 

tuliskan adalah Religiusitas,, ko disini 

yang pertama dijelaksan adalah masalah 

prostitusinya...skema nya mestinya 

runtut... 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  14 Oktober 

2020 

• Siapkan Bab 3  
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  9 November 

2020 

• Tolong di explore lagi bagian Jenis 

penelitian ini, kenapa jadi 

mengambil Keskriftif kualitatif 

• Jelaskan dulu apa yang dimaksud 

dengan Lokasi dalam Metpen, 

kemudian sebutkan lokasi 

nya..apakah juga Lokasi nya di 

Banjarmasin atau dimana? 

• Jelaskan dulu apa yang dimaksud 

dengan subjek,,baru kamu bicara 

subjek dalam penelitian mu ini 

• italic 

• Tulisakan bagaimaana kira2 

menemukan 2 subjek ini. 

• Memang ada yang tidak asli? 

• Di Kota....bukan dikota 

• Subjek..siapa subjek nya 

• Siapa orang nya 

• typo 

• apa yang mau di wawancara? 

• peneliti 

• apa yang mau di observasi 

• dokumtasi ini bukan itu yang 

dimaksud.. 

• tahapan ini menurut ahli siapa? 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  18 November 

2020 

• Ganti dengan metode 

fenomenologis… 

• Lansung atau tidak langsung 

• Selain itu sebagai apa lagi?. Buat 

sebagai Sub Bab tersendiri 

• Mulai dulu kalimat 

pembuka..sebelum masuk ke poin.. 

 

• Konsisten untuk hal yang lain 

• Pakai kuesioner? 

• Bukan ini yang dimaksud dengan 

Dokumentasi 

• italic 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  3 Desember 

2020 

• Jelaskan apa yang dimaksdu dengan 

fenomenologis 

• Jelaskan fenomena apa yang mau 

anda lihat 

• Hindari kata YAng 

• Mneurt siapa 

• Itu kutipan apa? Tidak jelas 

• Sebutkan Kota Banjarmasin dulu 

baru masuk ke lokasi detailnya.. 

 

• Jelaskan kenaa anda mengambil 

Kota Banjarmasin..kepnapa jadi 

Kota Banjarmasin... 

• Jangan pakai Wikepedia, gunakan 

referensi dari buku Metodologi 

Penelitian 

• Memiliki anak 

• Kembangkan lagi hubungan antara 

peneliti dengan subjek penelitian 

• Jangan gunakan kata DAN di awal 

kalimat 

• Gambaran religius ini meliputi apa 

saja? 

• Tidak singkron antara pengertian 

dengan data yang hendak anda 

cari...coba pelajari lagi 

• typo 

• ? 

• Jelaskan dulu apa yang dimaksud 

dengan subjek,,baru anda kaitkan 

dengan penlitian anda 

• Justify 

• referensi 

• apakah suami subjek nada jadikan 

sebagai informan? 
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• Terlau banyak be teori tapi pas anda 

kaitkan dengan penelitian anda, 

sangat sedikit..perlu anda explore 

lagi wawancara dengan sdubjek 

anda itu menggunakan apa dan 

bagaiaman prosesnya 

• Bukan ini yang dimaksud 

• typo 

• ini satu saja? 

• Ini secara teoritical...kaitkan dengan 

penelitian anda.. 

• Apakah ini standar bku yang 

ditetapkan,,coba cari ahli yang 

mengemukakan hal ini..sebagai 

sumber..kalau tidak ada, maka 

tuliskan,,menurut Peneliti 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  17 Desember 

2020 

• kenapa jadi purposive sampling.. 

• maksudnya apa bersosial… 

• apakah peneliti menjadi bagian dari 

kegiatan organisasi subjek. 

 

• Tolong di explore lebih jauh lagi 

• Jadi sebagai satu sub bab tersendiri 

• apa bentuk dokumentasi nya 

• analisis data nya  pakai apa?. 

 

• N sebutkan sumber utamanya 

tentang Teknik pengolahan dan 

analisis data ini 

• ini menurut siapa ya prosedurnya ini 

• siapkan Guide interview..lampirkan 

untuk revisi berikutnya 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

 

2. Imadduddin, M.A 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  15 Januari 2021 • anda pakai Cresswell tapi masih 

juga pakai Blogspot dan wikepedia... 

• Uku referensi Kuali yag anda pakai 

hanya creswell,,coba anda perkaya 

dengan punya Moeleong 

• Bukan mengarah lagi tapi sebut 

tujuanya 

• Tempat mangkal atau tempa 

kerja,,gunakan bahasa yang baku 

• No Wikipedia 

• typo 

• Ko pakai blogspot. 

• Terkait masalah apa 

religiusitasnya,,sebutkan 

• Perhatikan kedudukan 

peneliti,,eperti tidak konsisten 

• menurt 

• kegiatan apa? 

• Bukan ini yang dimaksud 

dokuementasi..dokumentasi ini lebih 

kepada barang milik subjek 

penelitian yang bisa dijadikan 

tambahan data dalam penelitian 

anda.. 

 

• Misal ingin meneliti tetang prestasi 

akadmik mahasiswa, maka 

dokumentasi ini adalah Kartu KHS  

 

• Nah sekarang anda cari kalau di 

subjek anda apa yang bisa dijadikan 

dokumen... 

• Kalau tidak ada ya tidak usah 

dibuat.. 
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• Ini mnenurut siapa? Ahli yag 

mengemukakan teori teknik 

pengolahan dan analisis data ini 

• Pakai analaisis dqta apa anda?  
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  25 Maret 2021 • Tanbahkan rekan kerja subjek 

• Bukan ini yang dimaksud dengan 

Dokumentasi,,,dokumentasi itu 

adalah barang-barang atau property 

milik subjek yang dapat dijadikan 

bukti tentang objek yang mau 

diperiksa.. 

• Misla..sajadah 

• Dan lain sebagainya..itu dapat 

dikategorikan sebagai 

dokumentasi…nah itu yang di foto. 

• Ini menurut siapa ahli yang 

menyatakannya….kalau Wawan 

tersbut ku yakin mengutip juga 

• Dimana ya, meletakkan Uji Plagiasi 

dan Pembuatan Jurnal untuk di 

Publish 

• Siapkan Guide Interviewnya.. 

 

 

• Untuk Konsul berikutnya, Ikut 

sertakan juga Bab 1, 2 dan 3 sebagai 

satu kesatuan (digabung)… 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  7 April 2021 • Maksudnya sudah pernah ini arti nya 

sekarang tidak lagi bersuami kah? 

• Apakah prosedur ini ada 

kutipannya? 

• Mana Informed Concern nya? 

 

• Coba kamu lihat penelitian2 sejenis, 

untuk mengembangkan 

pertanyaan… 

 

• Lebih banyak pertanyaan lebih 

baik,,sehingga makin banyak yang 

di ungkap 

 

 

• Silahkan lakukan Profesional 

Judgmen sebnyak minimal 3 

orang,,setelah selesai..baru lapor lagi 

ke saya.. 

 

 

• Lo kan kriteria subjeknya beragama 

islam, buat apa lagi ditulis ini 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  21 April 2021 • Pada konsul tempo hari saya minta 

ana untuk melakukan proefesioan l 

judgment kwpada minimal 3 orang 

hali.utk menilai guide interview mu 

ini.. 

• Ko, saya lihat konten nya tidak 

berubah sama sekali? Apakah semua 

ahli yang kamu pilih itu sepakat 

dengan guide interview mu ini? 

 

• Tolong kamu PJ kan betul2..dan 

kalau udah baru lapor ke saya 

 

 

• N mana Form Konsultasi SKripsi 

nya yang sudah terisi, ko justru 

Form Profesional yang kosong kamu 

lampirkan 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  28 Mei 2021 • Silahkan saja lanjut ke tahap proses 

pengumpulan data dan siapkan 

informan untuk mengcroscek data 

yang didapat dari subjek 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  13 Agustus 

2021 

• Verbatimnya mana? 

• Ini lebih ke data Geografi, diharakan 

adalah data Demografi.. 

• Apa urgensinnya meneyebutkan ini 

 

 

• KAmu tanya teman mu yang me 

riset tentang Al Ajyb..bagaimaan dia 

me menyajikan data 

 

• Tolong lengkapi dengan Form 

Konsultasi Skrispi 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  18 Agustus 

2021 

• Saya ko agak Condong kalau 

menyebutkan Lokasi Umum 

Penelitian ini adalah OPSI 

Banjarmasin saja? 

• Apakah subjek mu ini tergabung di 

OPSI? 

• Kalau iya, 

• Bisa Kolasi Umum Penelitian ini 

adalah OPSI Banjarmasin saja..tentu 

nya anda perlu minta ijin dulu 

dengan Ketua OPSI Banjarmasin 

bahwa Lokasi Umum Penelitian ini 

adalah OPSI Banjarmasin 

 

• Usahakan dengan kutipan ketika 

menyebutkan profil ini 

• Apa hbungannya dengan riset anda? 

Kutipan 

• Alur Penelitian dimulai sejak  anda 

Seminar Proposal..tidak hanya 

dimulai saat anda mengambil 

data,,bisa ditambahkan juga kegiatan 

professional judgment nya 

• Apakah anda menggunakan 

administrasi persuratan dalam riset 

ini, sebutkan juga kalau ada. 

 

• Sebutkan saja perihal penting yang 

terjadi dalam riset anda ini 

 

 

• Wawancara dengan Informan ada? 
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• Secara langsung yang dimaksud 

adalah Tatap muka ya? 

 

• Tambahkan Metode yang anda 

gunakan? Wawancara ataukah apa? 

 

• Hari? 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  19 Oktober 

2021 

• Kenapa tidak Opsi nya saja yang 

anda Uraikan dibagian sini ya? 

 

• Artinya Lokasi umumnya ttg kota 

Banjarmasin di hilangkan saja 

• Apakah ada wawancara dengan 

informan 

• Kalau ditemukan Bahasa 

local/daerah atau banjar maka di 

transkate ke Bahasa Inodnesia dan 

dituliskan dalam kurung  

• Missal : guring (tidur) 

• Ini adalah Kata Kunci Untuk 

DImensi Kepercayaan.. 

• Anda perlu tambhakan Underline di 

bawah kalimat ini…untuk 

menunjukkan bahwa Kata Kunci ini 

adalah utk dimensi Keyakinan… 

 

• Konsisten untuk semua kata kunci 

dimensi 

• Ini local Bahasa…translate ke 

Indinesia  

 

• KOnsisten utk semua hasil 

wawancara 

• Tuhan 

• Mei 

• Sebutkan Kata Kuncinya yang sudah 

anda underline tadi 

• Apakah Rumusan maslaah anda 

hanya satu? 
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• Saya sampai sini dulu ya..mudah2 

an dalam waktu cepat anda kirimkan 

hasil perbaikannya 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  15 November 

2021 

• Hurup depan nya besar 

• Menyebutkan visi misi dan tujuan 

ini tentu harus menggunakan 

referensi,mana refernsinya?. 

Referensi dibuat terpisah satu2 

bukan digabung jadi satu…apakah 

tidak ada referensi dalam bentuk 

dokumen resmi OPSI selain 

wawancara 

 

• Visi misi dulu baru tujuan dan tugas 

pokok 

• Sebaiknya tidak mengambil dari 

Internet apalagi Blogspot..coba and 

acari dari buku metode penelitian 

• Lokasi riset? 

• Tambahkan satu Sub Bab Bab 

tentang Proses menemukan subjek 

and aini, sehingga muncul 3 orang 

subjek penelitian 

• rancu 

• kaitannya dengan OPSI apa? 

Sebutkan di dlaam kolom? 

ANggota, ataukah apa? 

• Alamat ini maksud nya tempat 

tinggal ataukah tempat kerja? 

• WPS langsung atau tidak langsung? 

• anda punya informan? 

• Ini belum analissi data, tapi hasil 

penelitian 

• Ini selalu terulang, cukup satu kali 

saja disampaikan 

• Verbatim wawancara nomor berapa? 
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• Verbarim ini di buat terpisah dari 

paragraph..spasi nya di atur juga 

(kalau tidak salah 1 atau 1,5 ya) 

 

• Konsisten untuk semua verbatim 

 

• Ungkapkan saja fakta lapangan 

namun jangan di interpretasi 

 

• Faktanya itu adalah : 

• “Saya percaya dengan adanya 

Tuhan” 

 

 

• Periksa lagi untuk dimensi2 yang 

lain nya 

• Apakah anda tidak meligat Faktor-

faktor? 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  6 Desember 

2021 

• Perhatikan ukuran font 

 

• Yang betul itu ANalaisis Hasil 

Penelitian ataukah Pembahasan ya? 

 

 

 

• Kenapa pembahasannya sedikit 

sekali dibandingkan hasil nya? 

Silahkan di explore lagi..supaya 

lebih berwarna… 

• Anda bisa explore dengan 

memberikan gambaran bagaimana 

religiusitas dari PS tersebut 

• Ceritakan dulu hasil Punya anda 

baru anda sampaikan bahwa hasil 

penelitian nya sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh bla2 

bla bla…. 

• Tuhan 

• Lazim kan untuk memulai 

pembahasan dengan kalimat 

pembuka.. 

 

 

• Tolong anda ingat2 lagi kira2 apa 

kelemhaan atau keterbatasan dari 

riset anda ini 

• Buknannya penelitian terdahulu 

sudah banyak dan bisa diakses 

dengan free 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  20 Desember 

2021 

• Kapital depan 

• Subjeknya bujur ja kah pakai Bahasa 

Indoensia? Urang Alabio kah 

SUbjek mu ini? 

• Anda sudah konsulkan bagian ini ke 

Pa Zainal? 

 

 

• Tambahkan Pembahasan dari sudut 

Keislamannya.. 

• Ini dijadikan bagian pembahasan 

saja.. 

 

 

• Apakah semua subjek anda 

terpenuhi seluruh Unsur2 

Religiusitasnya? Apakah ada yang 

tidak muncul? 

• Kota Banjarmasin 

• INforman? 

• PAstikan semua yang anda tulis 

sudah betul tata tulis dan 

kutipannya, jangan sampai ada yang 

typo 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada Wanita 

Pekerja Seks Di Organisasi Perubahan 

Indonesia (OPSI) Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang Dikonsultasikan Tanda Tangan 

1  17 Januari 2022 • Ini tidak usah di tuliskan 

Rangkuman Pembahasan Subjek 

Penelitian 

• Ini lebih bagus jika anda uraikan 

masing0masing subjek.bukan anda 

summary kan dalam satu kotak dan 

anda tuliskan “Ketiga”. Ini adalah 

penelian Kualitatif jadi tentunya 

masing2 individu pasti memeiliki 

perbedaan dalam religiusitasnya.. 

 

• Bagian mana yang belum dan 

mana yang sudah….di diagmram 

mestinya di tuliskan mana yang 

sudah dan mana yang belum nya 

sesuai hasi riset dan anda kaitkan 

dengan teori yang ada 

• Silahkan konsulkan ke Pa Zainal 

untuk minta masukan  
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, 

M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada 

Wanita Pekerja Seks Di Organisasi 

Perubahan Indonesia (OPSI) 

Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang 

Dikonsultasikan 

Tanda Tangan 

1  10 Februari 

2022 

• Tolong bantu saya utk 

mengingat record konsol 

terakhir dengan Form 

Konsultasi… 

• Anda tidak menambahkan 

unsur informan, padahal di 

ahasil disebut 

• Apa korelasinya pendapat 

Amin Abdullah ini dengan 

subjek anda 

•  Ini perlu di dalami lagi 

maksud nya belum sempurna 

itu apa? 

• Apakah pernyataan Glock ini 

relevant dengan hasil yang 

anda temukan 

• Ini interpreatssi peneliti 

• Tambahkan ayat atau hadis 

yang medukung jal tersebut 
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Nama : Aulia Sari Pembimbing 

NIM   : 1601451176 1. Dr. Muhammad Zainal Abidin, 

M.Ag 

Judul  : Gambaran Religiusitas Pada 

Wanita Pekerja Seks Di Organisasi 

Perubahan Indonesia (OPSI) 

Kalimantan Selatan 

2. Imadduddin, M.A 

 

No Tanggal Deskripsi Masalah Yang 

Dikonsultasikan 

Tanda Tangan 

1  24 Februari 

2022 

• Ini nama Organisasi kan ya?. 

Semestinya apa? 

• Saya merasa “Kenapa” itu 

bisa terjadinya ko belum ada 

ya di Pembahasan anda? 

• Kenapa itu bisa terjadi dapat 

anda cari di Penelitian2 

terdahulu atau Teori2 yang 

anda tuliskan di Bab 2.. 

• BUktinya adalah di bagian 

pemmbahasan ini hanya ada 

3 saja kutipan anda…padahal 

disini lah tempatnya 

mengawinkan antara teori 

dengan temuan lapangan.. 

• Rumusan anda ada berapa? 

Maka focus saja menjelaskan 

rumusan masalah itu 

• Apakah jumlah subjek 

menjadi kelemahan riset ini? 
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Apakah variasi subjek 

menjadi persoalan juga 

• Itu saja komentar saya. 

• Selesaikan jurnal dan segala 

kesiapan sidang  

• Hindari kata di atas, ganti 

dengan sbelumnya 

• Keterbatasan Penelitian 

 

 

 

 

Banjarmasin, 6 Juni 2022 

Ketua Prodi Psikologi Islam 

  

 

Shanty Komalasari , M.Psi, Psikolog 

NIP. 19830215 201503 2 002 
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Formulir Professional Judgment 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : Siti Raiyati, M.Psi 

Institusi   : UIN Antasari Banjarmasin 

 

Dengan ini telah melaksanakan professional judgment pada: 

Nama    :  Aulia Sari 

NIM   :  1601451176 

Judul Penelitian : Gambaran Religiusitas Wanita Pekerja Seks di Kota Banjarmasin 

Objek Penilaian  : Wanita Pekerja Seks 

 

Demikian professional judgment ini dibuat untuk dapat diperbaiki sesuai rekomendasi. 

 

 

Banjarmasin,  20 mei 2021 

Profesional 

 

(Siti Raiyati, M.Psi) 
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Rekomendasi dan Hasil Professional Judgment 

Nama  : Aulia Sari 

NIM  : 1601451176 

 

Banjarmasin,  20 mei 2021 

Profesional 

 

(Siti Raiyati, M.Psi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saudari Aulia Sari. Dalam penelitian kualitatif wawancara merupakan pisau utama dalam proses pengumpulan 

data. Wawancara membantu saudari untuk memahami fenomena sentral dan untuk menjawab berbagai 

pertanyaan dalam penelitian anda. Wawancara kualitatif perlu menggunakan “pertanyaan terbuka” terlepas jenis 

wawancara yang akan saudari laksanakan baik wawancara terstruktur, semi terstruktur atau tidak terstruktur. 

Hati-hati terjebak ke dalam “pertanyaan tertutup” ketika melaksanakan penelitian kualitatif. “Pertanyaan 

tertutup” membuat informan seolah dibatasi dan diarahkan untuk menjawab ya/tidak atau respon terbatas 

lainnya, sehingga anda akan kesulitan dalam mengali dan mengeksplore data. “Pertanyaan terbuka” 

memungkinkan kita menerima jawaban yang  dalam dan membantu informan untuk mengekplorasi jawaban, 

informan juga dapat menyuarakan pengalamannya sebaik-baiknya dan mengekpresikaannya tanpa dibatasi 

perspektif peneliti. 

Silahkan bandingkan pertanyaan dibawah: 

-  Apakah Anda percaya dengan adanya Tuhan? 

-  Bagaimana anda memaknai kehadiran Tuhan? 

Pada pertanyaan pertama, kita seolah membatasi informan dan membuat kita menerima jawaban yang sangat 

singkat dan kemungkinan akan bias karna tidak ada (Sebagian besar) yang ingin terlihat tidakbertuhan terutama 

di budaya kita  

Sedangkan pada pertanyaan dua sangat mungkin kita membaca bagaimana informan memamahami memaknai 

dan memberi sudut pandangnya mengenai kehadiran Tuhan . Dan dari pertanyaan ini sangat mungkin saudari 

akan mendapat insight untuk meberi anak pertanyaan spontan ketika di lapangan. 

Silakan saudari perhatikan juga pertanyaan2 lainnya yang mungkin masih berupa pertanyaan tertutup ya. 

Pada dimensi ke 4 mungkin perlu ditambahkan pertanyaan seperti bagaimana informan/subjek mengerjakan 

ibadahnya. Meminta subjek menceritakan ibadah yang dikerjakannya seperti solat, puasa, zakat, sodakah. Dan 

tujuan-tujuan subjek saat mengerjakan ibadah tersebut. 

Untuk informan/sub jek saudari ini, kara sangat sensitive mohon lebih berhati-hati mengajukan pertanyaan agar 

tidak menimbulkan perasaan diffens dari subjek ya. Sialahakn perhatikan dibeberpa pertanyaan saudara. 

Pada dimensi ini juga mungkin perlu ditambah pertanyaan seperti doa yang subjek panjatkan, harapan-harapan 

subjek pada kehidupannya, hal-hal yang disyukuri dalam hidup, cara subjek menghadapi musibah. 

Hati-hati dengan pertanyaan sensitive ya, silakan konsultasikan kembali ke dosen pembimbing. 

 

Dan pada pertanyaan terakhir Mungkin bisa dipertimbangkan lagi pertanyaan ini ya terutama opini saudari pada 

pernyataan ini “Sebagai umat yang memeluk agama Islam tentunya anda  menjalankan ritual 

keagamaan”  
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Formulir Professional Judgment 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : Anida Magfirah, M.Psi. 

Institusi   : UIN Antasari Banjarmasin 

 

Dengan ini telah melaksanakan professional judgment pada: 

Nama    :  Aulia Sari 

NIM   :  1601451176 

Judul Penelitian : Gambaran Religiusitas Wanita Pekerja Seks di Kota Banjarmasin 

Objek Penilaian  : Wanita Pekerja Seks 

 

Demikian professional judgment ini dibuat untuk dapat diperbaiki sesuai rekomendasi. 

 

 

Banjarmasin,  20 mei 2021 

Profesional 

 

(Anida Magfirah, M.Psi) 
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Rekomendasi dan Hasil Professional Judgment 

Nama  : Aulia Sari 

NIM  : 1601451176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pertanyaan ini bisa saja ditanyakan diawal, namun bisa saja tidak diperlukan dalam 
bagian guide interview utama, karena bukan bagian dari pertanyaan memahami atas 
pilihan beragama seorang subjek 

2. Pertanyaan ini cenderung menjadi pertanyaan tertutup, jika ingin melihat pengalaman 
danrasa keyakinan yg dimiliki oleh subjek, peneliti harus membuat kalimat tanya yang 
tidak hanya akan dijawab dengan jawaban ya atau tidak,namun akan mebuat subjek 
bercerita tentang pengalaman rasa yg dimilki subjek 

3. Untuk melihat pengalaman tentang keaykinan, kalimat nya mungkin tidak memakai 
kata “apa contoh” 
tapi bisa diganti dengan  
bagaimana cara anda membuktikan keyakinan anda pada agama? 

4. Usahakan memakai pola kalimat tanya dengan kalimat terbuka dengan mengawali 
kalimat tanya “bagaimana”, jadi akan membuat subjek lebih bisa leluasa dalam 
menjawab tidak terkungkung hanya pada jawaban “ya” atau “tidak” 

5. Ini juga bagian dari pertanyaan tertutup yang seharusnya tidak hanya puasa, namun 
juga pada ibadah-ibadah lainnya 

6. Berdoa adalah bagian dari ritual religis, namun masih banyak pula ritual religius yang 
biasa banyak orang lakukan sebelum memulai pekerjaan, jadi peneliti tidak seharusnya 
memberi sekat dalam jawaban subjek hanya sebatas kegiatan berdoa 
mungkin bisa dipakai kalimat, bagaimana cara anda memulai hari sebelum bekerja 
 
jawaban dari subjek akan didapati cukup luas apabila digunakan kalimat tanya 
tersebut, bisa jadi tidak hanya berdoa ritual religius nya, diluar ekspetasi akan ada 
ritual2 religius yang lain pula 

7. Coba buat kalimat dalam versi lebih terbuka namun meliki makna yang sama 

8. Bagaimana anda menilai kualitas ibadah anda pada waktu dulu dan sekarang?  
berikan kebebasan subjek dalam menjawab agar bisa leluasa bercerita,peneliti akan 
bisa menarik kesimpulan untuk masalah pola ibadah disaat perubahan kehidupan yang 
telah diceritakan oleh subjek 
 

9. Bagaimana cara anda memahami agama lewat media apa saja 
 
akan terkesan memancing subjek dalam bercerita tentang pengalamannya dalam 
mencari dan mehamai ilmu agama  
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Banjarmasin, 20 Mei 2021 

Profesional 

 

(Anida Magfirah, M.Psi) 
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Formulir Professional Judgment 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : Nur Alina Saidah, M.Psi., Psikolog 

Institusi   : IIBS Al-Maahira Malang 

 

Dengan ini telah melaksanakan professional judgment pada: 

Nama    :  Aulia Sari 

NIM   :  1601451176 

Judul Penelitian : Gambaran Religiusitas Wanita Pekerja Seks Di Kota Banjarmasin 

Objek Penilaian  : Wanita Pekerja Seks 

 

Demikian professional judgment ini dibuat untuk dapat diperbaiki sesuai rekomendasi. 

 

 

Banjarmasin, 24 Mei  2021 

Profesional 

 

(Nur Alina Saidah, M.Psi., Psikolog) 
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Rekomendasi dan Hasil Professional Judgment 

Nama  : Aulia Sari 

NIM  : 1601451176 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hindari membuat pertanyaan dengan ‘apakah’ (pertanyaan tertutup) tanpa ada 

pertanyaan penjelas dibelakangnya, karena hanya akan mendapatka info yang 

minim. 

2. Pertanyaan ‘Apakah ketika anda melakukan pekerjaan tiba-tiba masuk waktu 

sholat, apakah anda melaksanakan sholat terlebih dahulu?’ bisa diganti dengan 

‘ketika sudah masuk waktu shlat dan anda memiliki pekerjaan dadakan, apa 

yang akan anda lakukan? Mengapa anda melakukan hal tersebut? Dengan 

pertayaan seperti itu lebih bisa dipahami dan mendapatkan banyak informasi. 

3. Pada Dimensi praktek agama, bisa ditanyakan terkait ibadah rutin yang wajib 

untuk mengetahui apakah lebih sering meninggalkan atau mengerjakan. 

4. Pada pertanyaan ‘Ketika anda dalam posisi nyaman dan berkecukupan, 

bagaimana perilaku ibadah anda?’ kata ‘perilaku beribadah’ bisa diganti 

dengan kata-kata yang cocok dan mudah dipahami. 

5. Setelah pertanyaan ‘Apakah anda tau hukum mengenai misal mencuri berzina 

dll?’ bisa digali lebih lanjut terkait alasan hingga akhirnya memilih pekerjaan 

tersebut. Kalaupun belum tau, bisa ditanyakan apakah subjek tertarik/tidak 

untuk mengetahui hukum-hukum tersebut. 

6. Pada dimensi konsekuensi perntanyaan ‘Sebagai umat yang memeluk agama 

Islam’. Jika subjeknya tidak fokus pada islam saja, bisa diganti dengan ‘sebagai 

umat yang bergama’. 

7. Pada setiap dimensi masih bisa ditambahkan pertanyaan-pertanyaan tambahan 

untuk memperkaya data yang dibutuhkan, disesuaikan dengan tujuan dari judul 

penelitian 
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Banjarmasin, 24 Mei 2021 

Profesional 

 

(Nur Alina Saidah, M.Psi., Psikolog) 
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Gambaran Religiusitas Pada Wanita Pekerja Seks Di 

Organisasi Perubahan Sosial Indonesia Kota Banjarmasin 

 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  

 

Abstract 

 Prostitution or the practice of prostitution is a profession that is as old as 

human civilization, many people think that prostitution has existed since humans 

existed and continues to grow today. And the facts on the ground until now show 

that people still justify that women sex worker are always in a circle that seems far 

from religion, even though based on observations and interviews with researchers, 

there are some women sex worker who show their religiosity because they are 

separated from the work they are currently doing. Each individual has their 

respective levels of religiosity with levels that are not the same from one individual 

to another. Based on preliminary studies and previous research, it was found that 

female sex workers also knew about religiosity. Therefore, this study aims to find 

out how the picture of the religiosity of female sex workers in Indonesian social 

change organizations in the city of Banjarmasin. This study is a qualitative 

descriptive study, with a total of 3 subjects who came from members of Indonesian 

social change organizations. Data collection methods used are interview methods, 

observation methods and documentation methods. The results showed that the 

picture of the religiosity of female sex workers in the Indonesian social change 

organization in the city of Banjarmasin was that of the three subjects they strongly 

believed in religion and God. 

Keywords: Overview of Religiosity; Female Sex Worker; Banjarmasin 

 

 

Abstrak 

Perbuatan prostitusi atau pelacuran yaitu suatu profesi yang sudah sangat 

lama hampir menyerupai dengan usia peradaban manusia, beberapa kalangan 

masyarakat menyatakan bahwa tindakan prostitusi sudah ada sejak manusia ada dan 

berlanjut berkembang sampai sekarang. Semuanya terbukti dengan kenyataannya 

yang ada di lapangan sampai saat ini menunjukan bahwa masyarakat masih 

menjustifikasi Pekerja Seks Komersial (PSK) atau Wanita Pekerja Seks (WPS) 

selalu berada dalam lingkaran yang terkesan jauh dari agama padahal melihat dari 

pengamatan dan hasil wawancara peneliti bahwa ada beberapa PSK/WPS yang 

menunjukan religiusitasnya karena terlepas dari pekerjaan yang digelutinya saat ini. 

Setiap individu mempunyai kadar religiusitasnya masing-masing dengan kadar 

yang tidak sama antara satu individu dengan individu lainnya. Berdasarkan studi 
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pendahuluan dan penelitian terdahulu ditemukan hal-hal bahwa wanita pekerja seks 

juga mengetahui perihal religiusitas. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana gambaran religiusitas wanita pekerja seks pada organisasi 

perubahan sosial indonesia di kota Banjarmasin. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif, dengan jumlah subjek sebanyak 3 orang yang berasal 

dari anggota organisasi perubahan sosial indonesia. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah metode wawancara, metode observasi dan metode 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran religiusitas wanita 

pekerja seks di organisasi perubahan sosial indonesia kota Banjarmasin yaitu dari 

ketiga subjek mereka sangat memiliki keyakinan kepada Agama dan Tuhan. 

Diharapkan agar ketiga subjek dapat mengambil nilai-nilai positif dan lebih mampu 

mengamalkan dan mempelajari ilmu agama secara mendalam dan kepada ketiga 

subjek agar lebih konsisten lagi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai umat 

muslim dengan cara mengatur waktu antara ibadah dengan pekerjaan agar masing-

masing tetap terlaksana dengan baik dengan tanpa menganggu waktu pekerjaan 

yang lain. 

Kata kunci: Gambaran Religiusitas; Wanita Pekerja Seks; Banjarmasin 

 

Pendahuluan 

Perbuatan prostitusi atau pelacuran yaitu suatu profesi yang sudah sangat 

lama hampir menyerupai dengan usia peradaban manusia, beberapa kalangan 

masyarakat menyatakan bahwa tindakan prostitusi sudah ada sejak manusia ada dan 

berlanjut berkembang sampai sekarang. Di banyak negara, pelacuran itu dilarang 

bahkan dikenakan hukuman, sehingga dianggap sebagai perbuatan hina, namun 

perilaku itu akan selalu ada selama manusia masih memiliki keinginan seks yang 

sulit terkendali. (Khumaerah,  2017).  Dalam referensi lain Wanita Pekerja Seksual 

(WPS)  merupakan sebutan untuk wanita yang bekerja menjual dirinya atau 

menyerahkan dirinya  kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan benda 

bernilai maupun uang. (Kartono,  2011). 

Wanita Pekerja Seks (WPS) yang dahulu lebih dikenal dengan  Pekerja Seks 

Komersial (PSK) atau dengan kata lain Wanita Tuna Susila (WTS) dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang  dikatakan pelacur adalah  perempuan yang 
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melacur, wanita tunasusila, sundal. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online). 

Referensi lain menjelaskan mengenai pekerja seks komersial dimana penulis 

menuliskan bahwa PSK ialah orang yang melakukan perbuatan menjual dirinya 

untuk agar mendapatkan uang. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan 

tubuh yang tujuannya semata-mata untuk mendaptkan imbalan. Di Indonesia PSK 

sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal. (Destrianti dan Harnani,  

2018). 

Menurut Galtung strieb praktek pelacuran distimulasi oleh dorongan untuk 

menuntut hak dan kompensasi, karena individu tidak pernah merasakan 

kehangatan, perhatian, dan kasih sayang orangtua atau parent sehingga mencari 

pelampiasan kehangatan, perhatian dan penghargaan diri kepada orang lain dalam 

bentuk hubungan seksual yang tidak terkendali. (Sovianti, 2010 ). 

Menurut Kartono yang menjadi dorongan utama untuk membentuk 

perbuatan pelacuran diri ialah karena kemisikinan dan pribadi yang sudah terbentuk 

dari dalam diri. Faktor probadi diri yang dimaksudkan di sini adalah harga diri. 

(Sovianti, 2016 ). Mengutip dari penelitan Binahayati dan Nunung yang mengambil 

dari beberapa referensi rujukan ada 3 poin besar yang menjadi faktor dari terjadinya 

Pelacuran  yaitu supply, demand dan catalyst. Sumber lain juga mengungkapkan 

bahwa pekacuran  tidak di sebabkan oleh satu faktor saja, melainkan ada 

serangkaian faktor yang kompleks. ( Rusyidi dan Nurwanti, 2018 ). 

Menurut Siti Munawaroh setiap PSK/WPS memiliki alasan yang 

mengharuskan mereka berperilaku seperti itu, yaitu faktor ekonomi di mana pada 

awalnya mereka memang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Selain faktor 

rendahnya tingkat pendidikan, penghasilan yang lebih dapat memenuhi kebutuhan 

sehari-hari serta problem yang ada di keluarga. (Sovianti, 2010 ). 

Fakta di lapangan sampai saat ini menunjukan bahwa masyarakat masih 

menjustifikasi PSK/WPS selalu berada dalam lingkaran yang terkesan jauh dari 

agama padahal melihat dari pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti terdapat beberapa PSK/WPS yang menunjukan religiusitasnya terlepas dari 
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pekerjaan yang digelutinya saat ini karena setiap individu mempunyai kadar 

religiusitasnya masing-masing dengan kadar yang tidak sama antara satu individu 

dengan individu lainnya hal ini terlihat dari ketiga PSK yang dijadikan subjek 

penelitan dimana ketiganya memiki religiusitas terhadap agama yang mereka jalani, 

dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti menemukan sendiri mereka 

sholat dan berpuasa walaupun tidak sepenuhnya. 

Religiusitas adalah sikap batin pribadi (personal) setiap manusia di hadapan 

Tuhan yang sedikit banyak merupakan misteri bagi orang lain, yang mencakup 

totalitas ke dalam pribadi manusia. Definisi lain menyatakan bahwa religiusitas 

merupakan perilaku terhadap agama yang berupa penghayatan terhadap nilai-nilai 

agama yang dapat ditandai tidak hanya melalui ketaatan dalam menjalankan ibadah 

ritual tetapi juga degan adanya keyakinan, pengalaman, dan pengetahuan mengenai 

agama yang dianutnya. Mangunwidjaya menjelaskan bahwa religiusitas dan agama 

memang tidak dapat dipisahkan. Agama menunjukkan suatu kelembagaan yang 

mengatur tata cara penyembahan manusia kepada Tuhan, sedangkan religiusitas 

menunjukkan kualitas dari manusia yang beragama. Religiusitas dan agama saling 

mendukung dan melengkapi karena keduanya merupakan konsekuensi logis dari 

kehidupan manusia yaitu pada kehidupan pribadi dan kehidupan di tengah 

masyarakat. 

Salah satu konsep yang akhir-akhir ini dianut banyak ahli Psikologi dan 

Sosiologi adalah konsep religiusitas rumusan Glock dan Stark yang menyatakan 

bahwa religiusitas merupakan sebuah komitmen beragama, yang dijadikan sebagai 

kebenaran beragama, apa yang dilakukan seseorang sebagai bagian dari 

kepercayaan, bagaimana emosi atau pengalaman yang disadari seseorang tercakup 

dalam agamanya, dan bagaimana seseorang hidup dan terpengaruh berdasarkan 

agama yang dianutnya. (Glock dan Stark, 1970).  

Religiusitas pastinya dimiliki oleh semua manusia termasuk juga seorang 

wanita pekerja seks, walaupun mereka berkerja sebagai pekerja seks tidak dapat 

dipungkiri bahwa mereka juga memiliki kepercayaan tentang religiusitas. Setiap  
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daerah di Indonesia pasti ada terdapat pekerja seks termasuk di Kota Banjarmasin 

namun tidak hanya di Indonesia saja namun di negara Islam seperti Saudi Arabia 

juga terdapat pekerja seks walaupun bukan penduduk asli sana yang melakukan 

pekerjaan itu melainkan pendudukan yang datang dari berbagai negara lain juga 

salah satunya dari Indonesia di mana salah satu subjek penelitian ada yang bercerita 

langsung bahwa subjek pernah menjadi TKI dan bekerja sampingan sebagai WPS 

di arab saudi, keberadaan mereka sangat meresahkan dan dianggap merusak moral 

masyarakat sekitarnya karena kebanyakan dari perbuatan mereka sangat 

berlawanan dengan hukum agama maupun hukum adat yang berlaku, tidak sedikit 

pemberitaan yang memberitakan mengenai perilaku Wanita Pekerja Seks (WPS) 

yang selalu pulang pagi, mabuk-mabukan, sampai pada merusak rumah tangga 

orang. Dari situ dapat dilihat bahwa perilaku negatif merekalah yang membuat 

stigma masyarakat selalu menilai negatif perilaku mereka di mana mereka dianggap 

sebagai sampah masyarakat. Padahal jika mengenal mereka sedikit lebih jauh 

sebenarnya ada saja diantara mereka yang memiliki kepribadian yang baik, 

misalnya saja mereka masih melakukan puasa di bulan Ramadhan, atau sholat 

fardhu, hanya saja ada faktor pendorong yang membuat mereka terpaksa melakukan 

hal tersebut misalnya faktor ekonomi dan faktor keluarga memiliki urutan teratas 

faktor pemicunya seperti terdapat dalam Lutfi Irwansyah yang berjudul 

Kemiskinan, Keluarga dan Prostitusi Pada Remaja. 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana gambaran 

religiusitas wanita pekerja seks di organisasi perubahan sosial indonesia kota 

Banjarmasin yaitu: 1). Bagaimana Wanita Pekerja Seks (WPS) memahami 

mengenai keyakinannya dalam menjalankan agama yang di anutnya. 2). Bagaimana 

Wanita Pekerja Seks (WPS) menjalankan praktek agama yang di anutnya. 3). 

Bagaimana gambaran penghayatan  Wanita Pekerja Seks (WPS) dalam sisi 

religiusitas. 4). Bagaimana Wanita Pekerja Seks (WPS) menggambarkan mengenai 

pengetahuan agamanya. 5). Apakah Wanita Pekerja Seks (WPS) menjadikan 

pengalamanya sebagai motivasi untuk meningkatkan sisi religiusitas pada dirinya. 
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Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat dari penelitian yang 

dilakukan,  Adapun manfaat dari penelitian ini, diantara nya manfaat bagi teoritis 

ialah Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan 

pengetahuan untuk pengembangan studi Psikologi Islam terkait dengan ilmu 

Psikologi Islam, Psikologi Agama dan Psikologi Sosial, serta diharapkan menjadi 

gambaran mengenai religiusitas yang sebernarnya pasti ada dalam diri manusia 

walaupun bekerja sebagai pekerja seks yang pada dasarnya sangat dilarang dalam 

agama dan manfaat praktis ialah Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

kalangan: a). Mahasiswa Psikologi Islam dapat menjadi rujukan pustaka mengenai 

materi relagiusitas, pekerja seksual maupun keduanya. b). Wanita Pekerja Seks 

(WPS) diharapkan dapat menjadi lebih semangat dalam menjalankan hidup sebagai 

makhluk yang memiliki agama. c). Masyarakat umum di harapkan menjadi 

pengetahuan baru bahwa sebenarnya wanita pekerja seks sekalipun tetap memiliki 

sisi religiusitas layaknya manusia pada umunya.  

Di Banjarmasin terdapat sebuah organisasi khusus menaungi para wanita 

pekerja seks yang dinamakan dengan OPSI (Organisasi Perubahan Sosial 

Indonesia).  OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia) adalah jaringan 

Komunitas pekerja seks di seluruh Indonesia yang dipimpin Oleh Komunitas 

Pekerja Seks. Ada 19 Provinsi yang telah aktif bergabung di Organisasi salah 

satunya yaitu OPSI Kalimantan Selatan. Dan sekarang masih terjadi stigma buruk 

dari masyarakat terhadap wanita pekerja seks karena masyarakat menganggap 

bahwa para wanita pekerja seks yang pekerjaan buruk namun jika ditelesuri 

sebernarnya didalam diri wanita pekerja seks masih menyimpan kepercayaan 

terhadap keyakinan dan Tuhan namun hanya saja keadaan sosial ekonomi yang 

mengharuskan mereka melakukan pekerjaan tersebut. 

 

Metode  

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan 

dengan metode deskritif kualitatif yang mengarah kepada gambaran religiusitas 

seorang wanita pekerja seks di Organisasi Perubahan Sosial Indonesia kota 
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Banjarmasin. Adapun pemilihan subjek penelitian didalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan kriteria yang sudah ditentukan dan kemudian didapatkan 3 

orang subjek penelitian. Adapun yang menjadi karakteristik utama subjek didalam 

penelitian ialah sebagai berikut: a). Subjek berjenis kelamin perempuan. b). Subjek 

sudah pernah bersuami dan memiliki anak. c). Subjek masih bekerja sebagai wanita 

pekerja seksual di Kota Banjarmasin. d). Anggota dari OPSI (Organisasi Perubahan 

Sosial Indonesia) 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dengan guide 

wawancara yang sudah disediakan dengan professional judgement oleh 3 orang 

ahli, yaitu: Nur Alina Saidah, M.Psi, Psikolog, Siti Raiyati, M.Psi dan Anida 

Magfirah, M.Psi, observasi dan dokumentasi sebagai bahan bantu untuk mengingat 

pembicaraan selama wawancara dan untuk mempermudah nantinya saat 

pengolahan data agar data yang diberikan sesuai dan benar. 

 

Hasil  

 

Tabel 1.1 

Identitas Subjek Penelitian 

No   Subjek      Usia     Agama      Alamat         Lama menjadi wps            

Jabatan  

1     Subjek S     26 th   Islam   Banjarmasin      4 thn (wps langsung)     Anggota  

2    Subjek HJ   29 th   Islam    Banjarmasin     5 thn (wps langsung)       Anggota  

3    Subjek ST   31 th   Islam    Banjarmasin     5 thn (wps langsung)       

Anggota  

 

Berdasarkan dari hasil data yang telah disajikan melalui proses wawancara 

observasi dan dokumentasi terkait dengan gambaran religiusitas pada wanita 

pekerja seks di Organisasi Perubahan Sosial Indonesia seks Kota Banjarmasin maka 

dapat diketahui gambaran dari religiusitas yang meliputi dari lima dimensi yaitu 

dimensi keyakinan, dimensi praktek agama, dimensi pengalaman, dimensi 

pengetahuan dan dimensi konsekuensi. Pada penelitian ini didapatkan tiga orang 
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subjek dengan gambaran religiusitasnya masing-masing. Adapun yang dimaksud 

dengan religiusitasnya masing-masing ialah antara subjek S, HJ dan ST memiliki 

pendapatnya masing-masing tentang gambaran religiusitas  yang mereka miliki. 

Wanita pekerja seks ternyata sangat memiliki kepercayaan terhadap 

keyakinan mereka dan hal itupun yang dilakukan oleh subjek S, subjek HJ dan 

subjek ST mereka sangat menyakini akan adanya Tuhan. Namun meskipun mereka 

memiliki keyakinan terhadap Tuhan akan tetapi mereka masih belum mampu 

melaksanakan semua kewajiban mereka sesuai dengan apa yang diperintahkan 

Tuhan. Walaupun mereka sebenarnya paham betul mengenai hak, kewajiban serta 

tangguang jawab terhadap agama yang mereka jalani tetapi tidak semuanya mampu 

menjalankan sesuai dengan ketentuannya. Salah satu poin penting yang telah di 

dapatkan adalah didalam diri mereka semua juga masih memiliki perasaan takut 

ketika tidak melaksanakan kewajiban ataupun melakukan hal yang dilarang oleh 

Agama dan Tuhan. 

Meskipun subjek S, subjek HJ dan subjek ST menyadari akan konsekuensi 

akan akibat dari pekerjaan yang mereka lakukan mereka tetap melakukan pekerjaan 

tersebut karena menjalani pekerjaan tersebut sebenarnya bukanlah pilihan mereka. 

Namun ditengah kesibukan subjek S, subjek HJ dan subjek ST mereka masih 

menyempatkan diri untuk mengali atau mempelajari ilmu Agama lebih dalam 

dengan cara mereka masing-masing seperti mengikuti majelis agama atau 

mendengarkan ceramah melalui youtube. 

Sebagai seorang yang hidup dan bekerja dari dunia yang sangat dianggap 

tidak baik oleh masyarakat subjek S, subjek HJ dan subjek ST mengakui harus 

mampu menghadapi sindiran atau opini dari masyarakat oleh karena itu mereka 

harus dapat menghadapi segala resiko dari akibat dari pekerjaan mereka tersebut. 

 

Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini akan menjelaskan bagaimana gambaran 

religiusitas wanita pekerja seks di Kota Banjarmasin. Amin Abdullah berpendapat  

religiusitas atau keberagamaan pada umumnya bersifat universal, infinite (tidak 
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terbatas dan tidak bersekat) ) transistoris (melewati batas pagar historisitas 

kesejahteraan manusia). Namun religiusitas yang demikian mendalam abstrak, pada 

hakekatnya tidak dapat dipahami dan tidak dapat dinikmati oleh manusia tanpa 

sepenuhnya terlihat dalam bentuk ungkapan religiusitas yang konkret, terbatas, 

terikat, historis, terkurung oleh ruang dan waktu secara subyektif. (Nisya dan 

Sofiah, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agis Akbar 

Maulana pada tahun 2019 yaitu adanya keyakinan agama yang dimiliki oleh pekerja 

seks komersial perempuan. (Maulana, 2019). Penelitian yang peneliti lakukan 

menjadi penguat untuk penelitian sebelumnya dimana ditemukan bahwa ketiga 

subjek dapat mendalami dan memahami ajaran agama Islam. antara subjek S,  

subjek HJ dan subjek ST dengan tegaskan mengatakan bahwa mereka sangat 

meyakini dengan adanya tuhan.  

Namun meskipun mereka menyakini dengan adanya tuhan, subjek S dan 

subjek ST belum mampu melaksanakan kewajiban ibadah dengan sempurna 

sedangkan subjek HJ sudah mampu melaksanakan kewajiban ibadah karena itu 

sudah menjadi kebiasaan subjek HJ sejak kecil. Karena menurut Glock dan Stark 

menjalankan ibadah merupakan salah satu dari dimensi religiusitas yaitu tingkatan 

sejauh mana seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. 

Unsur yang ada dalam dimensi ini mencakup pemujaan, kultur serta hal-hal yang 

lebih menunjukkan komitmen seseorang dalam agama yang dianutnya. (Raja 

Perlindungan dan Brilianty, 2014). 

  Akan tetapi antara subjek S, subjek HJ dan subjek ST mampu menjalankan 

religious experience atau disebut dengan dimensi pengalaman atau perasaan. 

Mereka memiliki pengalaman dan rasa rakut dengan tuhan sehingga mereka 

mempunyai perasaan ingin meninggalkan pekerjaannya tersebut bahkan ketika 

awal ingin bekerja mereka selalu ingat untuk berdoa. Menurut Glock dan Strak 

bahwa dimensi Pengalaman adalah dimensi ini berkaitan dengan seberapa besar 

tingkat seseorang dalam merasakan pengalaman-pengalaman religinya. Dimensi ini 

terwujud dalam perasaan bersyukur kepada Allah dan percaya Allah akan 
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mengabulkan doa-doa kita, khusyu ketika melaksanakan shalat dan lainnya.  

(Nasrullah, 2015). 

Subjek S, subjek HJ dan subjek ST  memiliki dimensi pengetahuan yang baik 

karena mereka memiliki keinginan untuk terus mengali dan mencari ilmu tentang 

agama walaupun melalui media yang berbeda-beda. Karena dimensi pengetahuan 

merupakan salah satu dari dimensi religiusitas juga menurut Glock dan Strak yaitu 

dimensi Intelektual (The Intelectual Dimension) atau dimensi pengetahuan agama 

adalah dimensi yang mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama 

paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan dasar mengenai keyakinan. 

(Fitriani, 2016). 

Menurut Glock dan Stark dimensi yang terakhir yang harus dimiliki 

seseorang untuk mempunyai religiusitas ialah dimensi konsekuensi (The 

Consequential Dimension) yaitu sejauh mana perilaku seseorang konsekuen dengan 

ajaran agamanya. (Raja Perlindungan dan Brilianty, 2014).  Dalam hal ini ketiga 

subjek yaitu subjek S, subjek HJ dan subjek ST mereka mampu menyadari akan 

konsekuensi akan yang mereka terima baik itu berkaitan dengan sifat religiusitas 

yang mereka ataupun konsekuensi akan pekerjaan yang mereka lakukan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa  Gambaran Religiusitas 

Wanita Pekerja Seks di Organisasi Perubahan Sosial Indonesia Kota Banjarmasin, 

telah didapatkan gambaran religiusitas. Adapun religiusitas yang dimiliki subjek 

meliputi dari lima dimensi yaitu: 1). Dimensi keyakinan: ketiga subjek menyadari 

dan sangat menyakini dengan adanya tuhan. 2). Dimensi praktek agama: antara 

ketiga subjek memiliki perbedaan tentang seberapa mampunya melaksanakan tugas 

dan kewajibannya sebagai umat muslim. 3). Dimensi pengalaman: ketiga memiliki 

pengalaman dan rasa rakut dengan tuhan sehingga mereka mempunyai perasaan 

ingin meninggalkan pekerjaannya tersebut bahkan ketika awal ingin bekerja mereka 

selalu ingat untuk berdoa. 4). Dimensi pengetahuan: ketiga subjek memiliki 

keinginan untuk terus mengali dan mencari ilmu tentang agama walaupun melalui 

media yang berbeda-beda. 5). Dimensi konsekuensi: ketiga subjek mampu 
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menyadari akan konsekuensi yang akan mereka terima baik itu berkaitan dengan 

sifat religiusitas mereka ataupun konsekuensi akan pekerjaan yang mereka lakukan. 

Saran 

Dari hasil penelitian ada beberapa kesulitan atau kelemahan yang dialami oleh 

peneliti dan kiranya nanti tidak terulang lagi, peneliti mengajukkan beberapa saran 

sebagai berikut: yang pertama kepada peneliti selanjutnya yang berminat untuk 

meneliti Gambaran Religiusitas Wanita Pekerja Seks Kota Banjarmasin disarankan 

agar memperkaya referensi terkait dengan religiusitas sehingga hasil yang di 

peroleh menjadi lebih akurat. Yang kedua kepada subjek diharapkan agar ketiga 

subjek dapat mengambil nilai-nilai positif dan lebih mampu mengamalkan dan 

mempelajari ilmu agama secara mendalam dan selanjutnya kepada Universitas 

diharapkan agar memberikan edukasi psikologi positif yang pasti akan mengurangi 

stigma negatif terhadap hal yang di anggap tabu misalnya  wanita pekerja seks. 
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GUIDE WAWANCARA 

 INFORMED CONSENT 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama (Inisial) : 

Usia  : 

 Menyatakan setuju untuk ikut dalam penelitian psikologi yang akan 

dilakukan oleh: 

Nama  : Aulia Sari 

Nim  : 1601451176 

Fakultas Prodi : Ushuluddin dan Humaniora Psikologi Islam 

Mengenai “Gambaran Religiusitas Wanita Pekerja Seks Online di Kota 

Banjarmasin”. Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk wawancara sesuai 

dengan kesepakatan dengan waktu kurang lebih 1-2 bulan. Wawancara ini berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara umum. Dalam proses wawancara akan 

digunakan alat perekam guna membantu peneliti mencatat isi transkip dari 

wawancara. Adapun hasil rekaman akan dimusnahkan setelah peneliti mencatat 

seluruh isi transkip wawancara dalam bentuk tulisan. Data pribadi subjek akan 

dijaga kerahasiannya oleh peneliti sesuai dengan aturan kode etik psikologi yang 

telah ada. Adapun informasi mengenai prosedur penelitian akan diterangkan 

dengan jelas oleh peneliti dan telah dipahami oleh subjek.  

      Banjarmasin          2021 

         Peneliti      Responden 

 

 

................................    ......................................... 
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Guide Interview 

1. Dimensi keyakinan  (religious belief) 

▪ Ketika ada melakukan pekerjaan anda, Apakah anda percaya dengan 

adanya Tuhan/Allah dan bagaimana cara anda meyakinkan diri anda 

bahwa anda mempercayai adanya Tuhan/Allah ? 

▪ Seberapa yakin anda dengan agama anda? 

▪ Bagaimana cara anda membuktikan keyakinan anda pada agama?  

 

2. Dimensi praktek agama (religious practice)  

▪ Ketika sudah masuk waktu shalat dan anda memiliki pekerjaan dadakan, 

apa yang akan anda lakukan? Mengapa anda melakukan hal tersebut? 

▪ Bagaimana cara anda memaknai ibadah-ibadah lainnya seperti puasa dan 

sholat teraweh ketika dibulan ramadhan dengan pekerjaan anda? 

▪ Bagaimana cara anda memaknai ibadah wajib seperti sholat dan ibadah-

ibadah sunnah lainnya seperti zakat, sodakoh dll?  

▪ Kegiatan keagamaan apa yang sering anda kerjakan? Kenapa? 

▪ Ibadah keagamaan apa yang anda sukai? Kenapa?  

▪ Apa tujuan anda ketika melakukan ibadah-ibadah tersebut? 

 

3. Dimensi pengalaman (religious experience) 

▪ Bagaimana cara anda memulai hari sebelum bekerja? 

▪ Bagaimana anda memaknai kata bersyukur atas pekerjaan yang anda 

lakukan saat ini? 

▪ Bagaimana cara anda mensyukuri apa yang sudah anda dapatkan saat ini? 

▪ Bagaimana cara anda bersikap atas musibah yang anda terima? 

▪ Bagaimana anda menilai kualitas ibadah dan kedekatan anda dengan 

Tuhan/Allah pada waktu dulu dan sekarang?  

▪ Ketika anda ada di posisi tidak nyaman dan serba kekurangan, bagaimana 

cara anda bersikap kepada?  

▪ Apa saja harapan-harapan yang ingin anda wujudkan sekarang ataupun yang 

akan datang? 
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4. Dimensi pengetahuan (religious knowledge) 

▪ Dari mana saja anda belajar mengenai pengetahuan agama? 

▪ Bagaimana cara anda memahami agama, dan lewat media apa saja?  

▪ Pengetahuan agama yang seperti apa yang pernah anda didapatkan? 

 

5. Dimensi konsekuensi (religious effect) 

▪ Bagaimana cara anda menyikapi pekerjaan yang anda lakukan saat ini? 

▪ Bagaimana hubungan anda dengan keluarga, tetangga dan teman anda? 

▪ Seberapa yakin anda bahwa agama dapat menjadi solusi bagi persoalan 

dalam hidup anda?  

▪ Bagaimana perasaan anda ketika meninggalkan kewajiban yang ada pada 

agama anda? 
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INFORMED CONSENT 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama (Inisial) : 

Usia  : 

 Menyatakan setuju untuk ikut dalam penelitian psikologi yang akan 

dilakukan oleh: 

Nama  : Aulia Sari 

Nim  : 1601451176 

Fakultas Prodi : Ushuluddin dan Humaniora Psikologi Islam 

Mengenai “Gambaran Religiusitas Wanita Pekerja Seks Online di Kota 

Banjarmasin”. Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk wawancara sesuai 

dengan kesepakatan dengan waktu kurang lebih 1-2 bulan. Wawancara ini berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara umum. Dalam proses wawancara akan 

digunakan alat perekam guna membantu peneliti mencatat isi transkip dari 

wawancara. Adapun hasil rekaman akan dimusnahkan setelah peneliti mencatat 

seluruh isi transkip wawancara dalam bentuk tulisan. Data pribadi subjek akan 

dijaga kerahasiannya oleh peneliti sesuai dengan aturan kode etik psikologi yang 

telah ada. Adapun informasi mengenai prosedur penelitian akan diterangkan 

dengan jelas oleh peneliti dan telah dipahami oleh subjek.  

      Banjarmasin          2021 

         Peneliti      Responden 

 

 

................................    .................Hj................ 

 

 

Subjek HJ 
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Baris Verbatim  Keterangan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Assalamualikum selamat siang 

Iya, waalaikum salam 

Mohon maaf menganggu waktu 

Iya, tidak apa 

Baik, lansgung saja kita ke wawanacar 

pertama 

Iya, siap 

Ketika ada melakukan pekerjaan anda, 

Apakah anda percaya dengan adanya 

Tuhan/Allah dan bagaimana cara anda 

meyakinkan diri anda bahwa anda 

mempercayai adanya Tuhan/Allah  

Percaya banar aku ding ay, walaupun 

gawianku salah tapi aku percaya Allah 

masih sayang aja lawan aku makanya 

awakku masih sehat gasan aku kawa becari 

Seberapa yakin anda dengan agama 

anda 

yakin dengan sepenuh jiwa aku ding ay. 

Bagaimana cara anda membuktikan 

keyakinan anda pada agama 

aku Alhamdulillah masih sembahayang 

biarpun kadang kada 5 waktu, aku masih 

membari jua gasan buhan anak yatim 

bilanya aku ada labihan. 

Ketika sudah masuk waktu shalat dan 

anda memiliki pekerjaan dadakan, apa 

yang akan anda lakukan? Mengapa 

anda melakukan hal tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B13-B16 “subjek 

mempercayai adanya 

tuhan” 

 

 

 

B19 “keyakinan subjek” 

 

 

B22-B25 “cara subjek 

membuktikan 

keyakinannya” 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

aku bekisah sedikit nah, waktu aku jadi 

TKW di arab tu apapun yang di gawi bila 

masuk waktu sholat aku lapas semua 

gawian, karena itu peraturan di gawianku, 

aku nih di arab bisi gawian halal lawan 

gawian haram istilahnya seimbang kiri 

kanan, bila aku menggwi yang haram di 

arab tu jamnya malam imbah sudah selesai 

jam sholat isya, gawian tuntung dah, nah 

dari situ aku wani melayani tamu-tamu. 

Bagaimana cara anda memaknai 

ibadah-ibadah lainnya seperti puasa 

dan sholat teraweh ketika dibulan 

ramadhan dengan pekerjaan anda 

saat ini karena sudh di bawa pulang, aku 

puasa aja belum kawa terawih karena 

imbah isya aku mulai terima tamu. Aku 

memaknai banar makanya bila bulan puasa 

aku kda mau terima tamu nih bila siang 

hari. 

Bagaimana cara anda memaknai ibadah 

wajib seperti sholat dan ibadah-ibadah 

sunnah lainnya seperti, sodakoh dll 

Sholat itu wajib dan sudah menjadi 

kebiasaan mulai halus aku di tekankan 

banar lawan kwitanku,  yang sunnah tu di 

gawi jua bila kita kawa, kenapa karena 

supaya se imbang dunia akhirat ni hehehee. 

Kegiatan keagamaan apa yang sering 

anda kerjakan, Kenapa? 

B30-B39 “yang 

dilakukan subjek ketika 

masuk waktu sholat” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B44-B48 “cara subjek 

memaknai ibadah 

lainnya” 

 

 

 

 

 

B52-B56 “cara subjek 

memaknai ibadah wajib” 
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62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

aku ke panti asuhan di parak rumahku di 

amt... sana, gasan bbagi buhan kanakan tu 

ku tukar akan makanan tapi insya Allah 

duitnya sudah ku lain akan yang halal 

misalnya dari hasih ku jadi penyanyi di 

kawinan.  

Ibadah keagamaan apa yang anda sukai 

aku ketuju mendangar urng mengaji  

Apa tujuan anda ketika melakukan 

ibadah-ibadah tersebut 

tujuan ku supaya aku nih kda maksiat aja 

tapi ada jua ibadahnya supaya Allah kda 

murka lawan aku. 

Bagaimana cara anda memulai hari 

sebelum bekerja 

sama haja kya urang lain jua, takananya 

subuh landung ay jua hehehe, tapi aku nih 

beniat bnr mudahan kawa meninggal akan 

dunia kiri nih. 

Bagaimana anda memaknai kata 

bersyukur atas pekerjaan yang anda 

lakukan saat ini 

 Aku besyukur bila dapat hasil dari nang 

halal biar sedikit kam, amun dari hasil 

Boan nh kadang kada terasa duitnya, imbah 

anu ku bawa ke HBI pang jadi kdd berkah 

duitnya tapi banyak pang dapatnya bila aku 

open BO tu sehari aku bisa dapat 700 

sampai 900 an hen tapi lakas jua mehabis 

akannya. 

B59-B64 “kegiatan 

keagamaan yang 

dikerjakan subjek” 

 

 

 

 

B66 “ibadah yang 

disukai subjek” 

 

B69-B71 “tujuan subjek 

melakukan ibadah” 

 

 

 

B74-B77 “cara subjek 

memulai pekerjaan” 

 

 

 

 

 

B81-B88 “cara subjek 

memaknai bersyukur” 
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93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

Bagaimana cara anda mensyukuri apa 

yang sudah anda dapatkan saat ini 

Aku sukur bnr kawa mencukupi gasan 

anak, ading segala gasan mama ku 

semuanya tecukupi haja  lawan jua, iya tadi 

aku babagi lawan buhan anak yatim tadi 

han, jadi buhan panti tu patuh di aku bila 

ttamu buhnnya bekiau aku acil haji jar asa 

nyaman aku melihat senyum kanakan tu 

kam. 

Bagaimana cara anda bersikap atas 

musibah yang anda terima 

aku introspeksi diri artinya kan aku terlalu 

ke maksiat aja, jadi aku ay yang membaiki 

diri. 

Bagaimana anda menilai kualitas 

ibadah dan kedekatan anda dengan 

Tuhan/Allah pada waktu dulu dan 

sekarang 

perasaku sama haja kam, tapi amun 

sebelum aku kenal dunia seksual kyni aku 

labih rajin mengaji pang, wahini dasar 

tejarang membuka mushaf. 

Ketika anda ada di posisi tidak nyaman 

dan serba kekurangan, bagaimana cara 

anda bersikap  

aku beusaha lebih rajin, misalnya aku 

bejualan baju atau apapun yang kawa 

menghasilkan duit gasan keluarga ku, aku 

nih tulang punggung, jadi kdd waktuku 

gasan mengeluh hehehe 

 

B91-B97“cara subjek 

mensyukuri apa yang 

sudah didapatkan” 

 

 

 

 

 

 

B100-B102 “cara subjek 

menyikapi musibah yang 

diterima” 

 

 

 

B106-B109 “cara subjek 

menilai kualitas ibadah” 

 

 

 

 

 

B113-B117 “cara subjek 

menyikap rasa tidak 

nyaman” 
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124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

Apa saja harapan-harapan yang ingin 

anda wujudkan sekarang ataupun yang 

akan datang 

ganal harapan ku aku kawa membuka 

usaha yang halal dan aku kawa 

menekuninya, aku handak belaki lawan 

yang alim kam, rancak banar aku gagal 

memilih laki nih. 

Dari mana saja anda belajar mengenai 

pengetahuan agama 

aku matan halus sudah di sekolah akan di 

sekolah agama, aku sempat di sekolah akan 

pondok pesantren jua di kampung ku 

Bagaimana cara anda memahami 

agama, dan lewat media apa saja 

Alhamdulillah amun masalah yang umum-

umum aku masih ingat bakas di sekolah 

agama tadi. 

Pengetahuan agama yang seperti apa 

yang pernah anda didapatkan 

amun di pondok pesantren tu nyatanya 

yang wajib dlu klo lah rukun islam rukun 

iman segala macamnya ay. 

Bagaimana cara anda menyikapi 

pekerjaan yang anda lakukan saat ini 

aku menikmati aja pang walupun ada rasa 

bersalah tapi ya ini jalanku yang sudah ku 

ambil.  

Bagaimana hubungan anda dengan 

keluarga, tetangga dan teman anda 

B121-B124 “harapan 

subjek” 

 

 

 

 

B127-B129 “cara subjek 

mendapatkan pelajatan 

agama” 

 

 

B132-B134 “cara subjek 

memahami agam” 

 

 

 

B137-B139 

“pengetahuan agama 

yang didapatkan subjek” 

 

 

B142-B144 “cara subjek 

menyikapi 

pekerjaannya” 

 

 

 

B147-B150 “hubungan 

subjek dengan orang 

disekitarnya” 
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155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

semuanya alhamdulillah baik haja pang 

Cuma memang kdd yang tahu gawian ku 

jadi pekerja seks nh hehehee, bila tahu bisa 

sarik ay semuanya. 

Seberapa yakin anda bahwa agama 

dapat menjadi solusi bagi persoalan 

dalam hidup anda 

aku yakin, buktinya aku masih mejalankan 

ibadah wajib alhamdulillah. 

Bagaimana perasaan anda ketika 

meninggalkan kewajiban yang ada pada 

agama anda 

aku merasa bersalah banar, biasanya aku 

bila kawa aja maninggal akan aku hakun 

sembahyang dulu, aku takutan kalo-kalo 

aku mati pas aku lagi maksiat uma ay 

takutan banar aku. 

Baik, terimakasih sudah meluangkan 

waktunya, tadi pertanyaan terakhir jadi 

sudah sesi wawancara kali ini sudah 

selesai. 

Iya, sama-sama 

 

 

 

 

B154-B155 “keyakinan 

subjek terhadap agama” 

 

 

 

B159-B163 “perasaan 

subjek ketika 

meninggalkan kewajban” 
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Axial Coding 

No Kategori Sub kategori Pernyataan 
1 Penghayatan  

 
1. Ketika ada melakukan 

pekerjaan anda, Apakah 

anda percaya dengan 

adanya Tuhan/Allah dan 

bagaimana cara anda 

meyakinkan diri anda 

bahwa anda 

mempercayai adanya 

Tuhan/Allah ? 

 

 

 

2. Seberapa yakin anda 

dengan agama anda? 

 

 

3. Bagaimana cara anda 

membuktikan keyakinan 

anda pada agama?  

Percaya banar aku 

ding ay, walaupun 

gawianku salah 

tapi aku percaya 

Allah masih 

sayang aja lawan 

aku makanya 

awakku masih 

sehat gasan aku 

kawa becari 

 

yakin dengan 

sepenuh jiwa aku 

ding ay. 

 

aku 

Alhamdulillah 

masih 

sembahayang 

biarpun kadang 

kada 5 waktu, aku 

masih membari 

jua gasan buhan 

anak yatim 

bilanya aku ada 

labihan. 
2 Keyakinan ▪ Ketika sudah masuk 

waktu shalat dan anda 

memiliki pekerjaan 

dadakan, apa yang akan 

anda lakukan? Mengapa 

anda melakukan hal 

tersebut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aku bekisah 

sedikit nah, waktu 

aku jadi TKW di 

arab tu apapun 

yang di gawi bila 

masuk waktu 

sholat aku lapas 

semua gawian, 

karena itu 

peraturan di 

gawianku, aku nih 

di arab bisi 

gawian halal 

lawan gawian 

haram istilahnya 

seimbang kiri 

kanan, bila aku 
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▪ Bagaimana cara anda 

memaknai ibadah-

ibadah lainnya seperti 

puasa dan sholat teraweh 

ketika dibulan ramadhan 

dengan pekerjaan anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana cara anda 

memaknai ibadah wajib 

seperti sholat dan 

ibadah-ibadah sunnah 

lainnya seperti zakat, 

sodakoh dll?  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Kegiatan keagamaan apa 

yang sering anda 

kerjakan? Kenapa? 

 

 

 

menggwi yang 

haram di arab tu 

jamnya malam 

imbah sudah 

selesai jam sholat 

isya, gawian 

tuntung dah, nah 

dari situ aku wani 

melayani tamu-

tamu. 

 

saat ini karena 

sudh di bawa 

pulang, aku puasa 

aja belum kawa 

terawih karena 

imbah isya aku 

mulai terima 

tamu. Aku 

memaknai banar 

makanya bila 

bulan puasa aku 

kda mau terima 

tamu nih bila 

siang hari. 

 

Sholat itu wajib 

dan sudah 

menjadi 

kebiasaan mulai 

halus aku di 

tekankan banar 

lawan kwitanku,  

yang sunnah tu di 

gawi jua bila kita 

kawa, kenapa 

karena supaya se 

imbang dunia 

akhirat ni 

hehehee. 

 

aku ke panti 

asuhan di parak 

rumahku di amt... 

sana, gasan bbagi 

buhan kanakan tu 
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▪ Ibadah keagamaan apa 

yang anda sukai? 

Kenapa?  

 

▪ Apa tujuan anda ketika 

melakukan ibadah-

ibadah tersebut? 

ku tukar akan 

makanan tapi 

insya Allah 

duitnya sudah ku 

lain akan yang 

halal misalnya 

dari hasih ku jadi 

penyanyi di 

kawinan.  

 

aku ketuju 

mendangar urng 

mengaji  

 

tujuan ku supaya 

aku nih kda 

maksiat aja tapi 

ada jua ibadahnya 

supaya Allah kda 

murka lawan aku. 
 

3 Pengetahuan 

Agama 

▪ Bagaimana cara anda 

memulai hari sebelum 

bekerja? 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana anda 

memaknai kata bersyukur 

atas pekerjaan yang anda 

lakukan saat ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sama haja kya 

urang lain jua, 

takananya subuh 

landung ay jua 

hehehe, tapi aku 

nih beniat bnr 

mudahan kawa 

meninggal akan 

dunia kiri nih. 

 

 Aku besyukur 

bila dapat hasil 

dari nang halal 

biar sedikit kam, 

amun dari hasil 

Boan nh kadang 

kada terasa 

duitnya, imbah 

anu ku bawa ke 

HBI pang jadi kdd 

berkah duitnya 

tapi banyak pang 

dapatnya bila aku 

open BO tu sehari 

aku bisa dapat 700 
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▪ Bagaimana cara anda 

mensyukuri apa yang 

sudah anda dapatkan saat 

ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana cara anda 

bersikap atas musibah 

yang anda terima? 

 

 

 

 

▪ Bagaimana anda menilai 

kualitas ibadah dan 

kedekatan anda dengan 

Tuhan/Allah pada waktu 

dulu dan sekarang?  

 

 

 

 

 

 

▪ Ketika anda ada di posisi 

tidak nyaman dan serba 

kekurangan, bagaimana 

sampai 900 an hen 

tapi lakas jua 

mehabis akannya. 

 

Aku sukur bnr 

kawa mencukupi 

gasan anak, ading 

segala gasan 

mama ku 

semuanya 

tecukupi haja  

lawan jua, iya tadi 

aku babagi lawan 

buhan anak yatim 

tadi han, jadi 

buhan panti tu 

patuh di aku bila 

ttamu buhnnya 

bekiau aku acil 

haji jar asa 

nyaman aku 

melihat senyum 

kanakan tu kam. 

 

aku introspeksi 

diri artinya kan 

aku terlalu ke 

maksiat aja, jadi 

aku ay yang 

membaiki diri. 

 

perasaku sama 

haja kam, tapi 

amun sebelum 

aku kenal dunia 

seksual kyni aku 

labih rajin 

mengaji pang, 

wahini dasar 

tejarang 

membuka 

mushaf. 

 

aku beusaha lebih 

rajin, misalnya 

aku bejualan baju 
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cara anda bersikap 

kepada?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Apa saja harapan-harapan 

yang ingin anda wujudkan 

sekarang ataupun yang 

akan datang? 
 

atau apapun yang 

kawa 

menghasilkan duit 

gasan keluarga 

ku, aku nih tulang 

punggung, jadi 

kdd waktuku 

gasan mengeluh 

hehehe 

 

ganal harapan ku 

aku kawa 

membuka usaha 

yang halal dan 

aku kawa 

menekuninya, aku 

handak belaki 

lawan yang alim 

kam, rancak banar 

aku gagal 

memilih laki nih. 
 

4 Pengalaman ▪ Dari mana saja anda 

belajar mengenai 

pengetahuan agama? 

 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana cara anda 

memahami agama, dan 

lewat media apa saja?  

 

 

 

 

 

▪ Pengetahuan agama 

yang seperti apa yang 

pernah anda didapatkan? 

aku matan halus 

sudah di sekolah 

akan di sekolah 

agama, aku 

sempat di sekolah 

akan pondok 

pesantren jua di 

kampung ku 

 

Alhamdulillah 

amun masalah 

yang umum-

umum aku masih 

ingat bakas di 

sekolah agama 

tadi. 

 

amun di pondok 

pesantren tu 

nyatanya yang 

wajib dlu klo lah 

rukun islam rukun 

iman segala 

macamnya ay. 
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5 Konsekuensi  ▪ Bagaimana cara anda 

menyikapi pekerjaan 

yang anda lakukan saat 

ini? 

 

 

 

 

▪ Bagaimana hubungan 

anda dengan keluarga, 

tetangga dan teman 

anda? 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Seberapa yakin anda 

bahwa agama dapat 

menjadi solusi bagi 

persoalan dalam hidup 

anda?  

▪ Bagaimana perasaan 

anda ketika 

meninggalkan kewajiban 

yang ada pada agama 

anda? 

aku menikmati aja 

pang walupun ada 

rasa bersalah tapi 

ya ini jalanku 

yang sudah ku 

ambil.  

 

semuanya 

alhamdulillah 

baik haja pang 

Cuma memang 

kdd yang tahu 

gawian ku jadi 

pekerja seks nh 

hehehee, bila tahu 

bisa sarik ay 

semuanya. 

 

aku yakin, 

buktinya aku 

masih mejalankan 

ibadah wajib 

alhamdulillah. 

aku merasa 

bersalah banar, 

biasanya aku bila 

kawa aja 

maninggal akan 

aku hakun 

sembahyang dulu, 

aku takutan kalo-

kalo aku mati pas 

aku lagi maksiat 

uma ay takutan 

banar aku. 
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INFORMED CONSENT 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama (Inisial) :  

Usia  : 

 Menyatakan setuju untuk ikut dalam penelitian psikologi yang akan 

dilakukan oleh: 

Nama  : Aulia Sari 

Nim  : 1601451176 

Fakultas Prodi : Ushuluddin dan Humaniora Psikologi Islam 

Mengenai “Gambaran Religiusitas Wanita Pekerja Seks Online di Kota 

Banjarmasin”. Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk wawancara sesuai 

dengan kesepakatan dengan waktu kurang lebih 1-2 bulan. Wawancara ini berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara umum. Dalam proses wawancara akan 

digunakan alat perekam guna membantu peneliti mencatat isi transkip dari 

wawancara. Adapun hasil rekaman akan dimusnahkan setelah peneliti mencatat 

seluruh isi transkip wawancara dalam bentuk tulisan. Data pribadi subjek akan 

dijaga kerahasiannya oleh peneliti sesuai dengan aturan kode etik psikologi yang 

telah ada. Adapun informasi mengenai prosedur penelitian akan diterangkan 

dengan jelas oleh peneliti dan telah dipahami oleh subjek.  

      Banjarmasin          2021 

         Peneliti      Responden 

 

 

................................    ..................ST....................... 
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Subjek ST 

Baris  Verbatim  Keterangan  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Ketika ada melakukan pekerjaan 

anda, Apakah anda percaya dengan 

adanya Tuhan/Allah dan bagaimana 

cara anda meyakinkan diri anda 

bahwa anda mempercayai adanya 

Tuhan/Allah  

Alhamdulillah aku percaya banar, 

inilah takdir yang Allah bari gasan aku 

Seberapa yakin anda dengan agama 

anda 

 labih dari 100 % 

Bagaimana cara anda membuktikan 

keyakinan anda pada agama 

dengan keyakinan ku bahwa Allah pasti 

menolong ke aku 

Ketika sudah masuk waktu shalat 

dan anda memiliki pekerjaan 

dadakan, apa yang akan anda 

lakukan? Mengapa anda melakukan 

hal tersebut 

Aku kada handak munafik pang lah, 

aku nih tekana ada wayahnya haja 

sembahyang tu, tahu ay aku itu wajib 

tapi ini dasar murni aku nang lalai di 

ibadah lawan Allah. 

Bagaimana cara anda memaknai 

ibadah-ibadah lainnya seperti puasa 

 

 

 

 

 

 

B7-B8 “subjek mempercayai 

akan adanya tuhan” 

 

 

B11 “keyakinan subjek 

terhadap tuhan” 

 

B14-B15 “cara subjek 

membuktikan keyakinannya” 

 

 

 

 

 

B21-B25 “yang dilakukan 

subjek ketika masuk waktu 

sholat” 

 

 

 

 

 



164 
 

 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

dan sholat teraweh ketika dibulan 

ramadhan dengan pekerjaan anda 

aku puasa lawan taraweh bila ramadhan 

tu walaupun bolong-bolong jua, tapi 

aku kada mau melayani tamu bulan 

puasa nih takutan aku dosanya ganal 

banar, jadi bila bulan puasa aku umpat 

urng bejualan wadai dimuka Gang 

sewaan ku nih. 

Bagaimana cara anda memaknai 

ibadah wajib seperti sholat atau 

Dzakat dan ibadah-ibadah sunnah 

lainnya seperti, sodakoh dll 

Iya tadih heheehe amun sholat aku 

jarang haja, mun dzakat alhamdulillah 

tebayar aja pang setiap tahun, nah amun 

yang sunah aku nih paling sembahyang 

taubat lawan puasa nisfu haja, 

sembahyang taubat ini gin jarang banar 

jua 

Kegiatan keagamaan apa yang 

sering anda kerjakan? Kenapa? 

aku bila kada hauran rajin umpat 

beyasinan di parak rumah nh, sukur aku 

bisa haja masih mengaji hehehe 

Ibadah keagamaan apa yang anda 

sukai? Kenapa?  

aku ketuju puasa ramadhan, alasannya 

kada tahu jua hati nyaman, mungkin 

karena pas bulan itu aku kada makan 

hasil maksiat. 

 

B30-B36 “cara subjek 

memaknai ibadah lainnya” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B41-B47 “cara subjek 

memaknai ibadah wajib” 

 

 

 

 

 

 

 

B50-B52 “kegiatan 

keagamaan yang dikerjakan 

subjek” 

 

 

 

B55-B58 “ibadah keagamaan 

yang disukai subjek” 

 

 



165 
 

 

60 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

Apa tujuan anda ketika melakukan 

ibadah-ibadah tersebut 

aku handak mencari hati tenang, iya 

tadi sebulanan puasa aku kdd open BO 

atau terima tamu. 

Bagaimana cara anda memulai hari 

sebelum bekerja 

jadi karena aku nih pekerja seks, 

bagawi jamnya kda menentu 

tergantung jam barapa ada panggilan, 

jadi misal aku handk memulai gawian 

setiap hari aku be niat dalam hatiku 

mudahan aku haja yang menggawi kda 

baik kyni, anak-anaku jangan sampai 

tejerumus kyni jua. 

Bagaimana anda memaknai kata 

bersyukur atas pekerjaan yang anda 

lakukan saat ini 

sebujurnya kdd pang aku besyukur 

kulihan duit dari kyni aku merasa ay 

padanya duit dapat melayani tamu nih 

kaya angin duitnya, lakas dapatnya 

lakas jua habisnya, tapi untung masih 

cukup haja gasan aku lawan anak-

anakku. 

Bagaimana cara anda mensyukuri 

apa yang sudah anda dapatkan saat 

ini 

aku besyukur anakku kawa sekolah 

semuaan, kawa makan tiga kali sehari. 

 

 

B60-B62 “tujuan subjek 

melakukan ibadah tersebut” 

 

 

 

B65-B72 “cara subjek 

memulai pekerjaan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B76-B82 “cara subjek 

memaknai kata bersyukur” 

 

 

 

 

 

 

 

 

B86-B88 “cara subjek 

mensyukuri” 
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90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

Alhamdulillah tercukupi haja 

semuanya  

Bagaimana cara anda bersikap atas 

musibah yang anda terima 

aku besabar ay, lawan kadang aku 

paham ay itu teguran Allah karena aku 

sudah jauh banar melampaui batas. 

Bagaimana anda menilai kualitas 

ibadah dan kedekatan anda dengan 

Tuhan/Allah pada waktu dulu dan 

sekarang 

amun perasa ku lah tebaik wahini pang 

amun dahulu aku siang malam terima 

tamu tarus stay di hotel aku, mun 

wahini karena pandemi jua pang lah 

lalu tejarang open BO tu paling wahini 

tiga kali seminggu.  

Ketika anda ada di posisi tidak 

nyaman dan serba kekurangan, 

bagaimana cara anda bersikap 

aku be prasangka baik haja lawan Allah 

mungkin ini karena Allah kangen aku 

memohon.  

Apa saja harapan-harapan yang 

ingin anda wujudkan sekarang 

ataupun yang akan datang 

aku handak belaki yang baik supaya 

kawa menuntun aku lawan anak ku ke 

jalan yang bujur, aku handak pensiun 

dari dunia seks bebas kayni.  

 

 

B91-B93 “cara subjek 

menyikapi musibah” 

 

 

 

 

 

B98-B103 “cara subjek 

menilai kualitas ibadahnya” 

 

 

 

 

 

 

 

B107-B109 “cara subjek 

bersikap ketika brada diposisi 

tidak nyaman” 

 

 

 

B113-B116 “harapan subjek” 
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121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

Dari mana saja anda belajar 

mengenai pengetahuan agama 

aku mendangar ceramah di youtube 

lawan jua di yasinan parak sini tadi. 

Bagaimana cara anda memahami 

agama, dan lewat media apa saja 

amun memahami aku nih kada tapi 

pemahaman kya urng, tapi aku beusaha 

ay mislnya di youtube aku kada paham 

ku ulangi tarus supaya ada paham 

sediki-sedikit barang 

Pengetahuan agama yang seperti apa 

yang pernah anda didapatkan 

masalah aurat, masalah sembahyang, 

masalah nang sunnah-sunnah jua kaya 

sembahyang sunnah 

Bagaimana cara anda menyikapi 

pekerjaan yang anda lakukan saat 

ini? 

aku sadar ay padanya gawian ini salah, 

tapi aku belum kawa meninggal akan 

gawian ini karena ekonomi ku belum 

mampu. 

Bagaimana hubungan anda dengan 

keluarga, tetangga dan teman anda? 

aku nih lah alhamdulillah merasa baik-

baik haja semuanya itu, kalo dekat iya 

secukupnya aja jua karena dahulu biasa 

dekat banar lawan kawan, sekali sorang 

minta tolong inya hilang, jadi 

secukupnya aja amun bekawanan. 

B119-B120 “cara subjek 

belajar agama” 

 

 

B123-B127 “cara subjek 

memahami agama” 

 

 

 

 

 

B130-B132 “pengetahuan 

agama yang subjek dapatkan” 

 

 

 

 

B136-B139 “cara subjek 

menyikapi pekerjaan” 

 

 

 

 

B142-B147 “hubungan subjek 

dengan orang disekitarnya” 
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152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

16 

Seberapa yakin anda bahwa agama 

dapat menjadi solusi bagi persoalan 

dalam hidup anda?  

Sampai hari ini aku yakin bangat, bila 

aku ada masalah hidup itu artinya dasar 

akunya yang salah, aku yang jauh pada 

agama makanya aku dapat masalah. 

Bagaimana perasaan anda ketika 

meninggalkan kewajiban yang ada 

pada agama anda 

kadang aku kada nyaman hati kam, aku 

tekutan di cucul di api, jadi ada 

masanya aku sembahyang taubat be 

adu ay aku lawan Allah, tapi ngarannya 

aku manusia tempat salah dan khilaf, 

tegawi pulang maksiat itu, imbahnya 

menyesal pulang kaytu ay tarus kam. 

Iya, sudah cukup terimakasih 

Iya, sama-sama 

 

B151-B154 “keyakinan 

subjek terhadap agama” 

 

 

 

 

 

B158-B164 “perasaan subjek 

ketika meninggalkan 

kewajiban” 
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Axial Coding 

No Kategori Sub kategori Pernyataan 

1 Penghayatan  
 

4. Ketika ada melakukan 

pekerjaan anda, Apakah 

anda percaya dengan 

adanya Tuhan/Allah dan 

bagaimana cara anda 

meyakinkan diri anda 

bahwa anda 

mempercayai adanya 

Tuhan/Allah ? 

 

5. Seberapa yakin anda 

dengan agama anda? 

 

6. Bagaimana cara anda 

membuktikan keyakinan 

anda pada agama?  

Alhamdulillah 

aku percaya 

banar, inilah 

takdir yang Allah 

bari gasan aku 

 

 

 

 

 labih dari 100 % 

 

 

dengan keyakinan 

ku bahwa Allah 

pasti menolong ke 

aku 

 

2 Keyakinan ▪ Ketika sudah masuk 

waktu shalat dan anda 

memiliki pekerjaan 

dadakan, apa yang akan 

anda lakukan? Mengapa 

anda melakukan hal 

tersebut? 

 

 

 

 

 

Aku kada handak 

munafik pang lah, 

aku nih tekana ada 

wayahnya haja 

sembahyang tu, 

tahu ay aku itu 

wajib tapi ini 

dasar murni aku 

nang lalai di 

ibadah lawan 

Allah. 
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▪ Bagaimana cara anda 

memaknai ibadah-ibadah 

lainnya seperti puasa dan 

sholat teraweh ketika 

dibulan ramadhan 

dengan pekerjaan anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana cara anda 

memaknai ibadah wajib 

seperti sholat dan 

ibadah-ibadah sunnah 

lainnya seperti zakat, 

sodakoh dll?  

 

 

 

 

 

 

 

 

aku puasa lawan 

taraweh bila 

ramadhan tu 

walaupun bolong-

bolong jua, tapi 

aku kada mau 

melayani tamu 

bulan puasa nih 

takutan aku 

dosanya ganal 

banar, jadi bila 

bulan puasa aku 

umpat urng 

bejualan wadai 

dimuka Gang 

sewaan ku nih. 

 

Iya tadih heheehe 

amun sholat aku 

jarang haja, mun 

dzakat 

alhamdulillah 

tebayar aja pang 

setiap tahun, nah 

amun yang sunah 

aku nih paling 

sembahyang 

taubat lawan 

puasa nisfu haja, 

sembahyang 
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▪ Kegiatan keagamaan apa 

yang sering anda 

kerjakan? Kenapa? 

 

 

 

 

 

▪ Ibadah keagamaan apa 

yang anda sukai? 

Kenapa?  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Apa tujuan anda ketika 

melakukan ibadah-

ibadah tersebut? 

taubat ini gin 

jarang banar jua 

 

aku bila kada 

hauran rajin 

umpat beyasinan 

di parak rumah 

nh, sukur aku bisa 

haja masih 

mengaji hehehe 

 

aku ketuju puasa 

ramadhan, 

alasannya kada 

tahu jua hati 

nyaman, mungkin 

karena pas bulan 

itu aku kada 

makan hasil 

maksiat. 

 

aku handak 

mencari hati 

tenang, iya tadi 

sebulanan puasa 

aku kdd open BO 

atau terima tamu. 

 

3 Pengetahuan 

Agama 

▪ Bagaimana cara anda 

memulai hari sebelum 

bekerja? 

 jadi karena aku 

nih pekerja seks, 

bagawi jamnya 
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▪ Bagaimana anda 

memaknai kata bersyukur 

atas pekerjaan yang anda 

lakukan saat ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kda menentu 

tergantung jam 

barapa ada 

panggilan, jadi 

misal aku handk 

memulai gawian 

setiap hari aku be 

niat dalam hatiku 

mudahan aku haja 

yang menggawi 

kda baik kyni, 

anak-anaku 

jangan sampai 

tejerumus kyni 

jua. 

 

sebujurnya kdd 

pang aku 

besyukur kulihan 

duit dari kyni aku 

merasa ay 

padanya duit 

dapat melayani 

tamu nih kaya 

angin duitnya, 

lakas dapatnya 

lakas jua 

habisnya, tapi 

untung masih 

cukup haja gasan 
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▪ Bagaimana cara anda 

mensyukuri apa yang 

sudah anda dapatkan saat 

ini? 

 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana cara anda 

bersikap atas musibah 

yang anda terima? 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana anda menilai 

kualitas ibadah dan 

kedekatan anda dengan 

Tuhan/Allah pada waktu 

dulu dan sekarang?  

 

 

 

 

 

 

 

aku lawan anak-

anakku. 

ku besyukur 

anakku kawa 

sekolah semuaan, 

kawa makan tiga 

kali sehari. 

Alhamdulillah 

tercukupi haja 

semuanya  

 

aku besabar ay, 

lawan kadang aku 

paham ay itu 

teguran Allah 

karena aku sudah 

jauh banar 

melampaui batas. 

 

namun perasa ku 

lah tebaik wahini 

pang amun dahulu 

aku siang malam 

terima tamu tarus 

stay di hotel aku, 

mun wahini 

karena pandemi 

jua pang lah lalu 

tejarang open BO 

tu paling wahini 
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▪ Ketika anda ada di posisi 

tidak nyaman dan serba 

kekurangan, bagaimana 

cara anda bersikap 

kepada?  

 

 

 

▪ Apa saja harapan-harapan 

yang ingin anda wujudkan 

sekarang ataupun yang 

akan datang? 

 

tiga kali 

seminggu.  

 

aku be prasangka 

baik haja lawan 

Allah mungkin ini 

karena Allah 

kangen aku 

memohon.  

 

aku handak belaki 

yang baik supaya 

kawa menuntun 

aku lawan anak ku 

ke jalan yang 

bujur, aku handak 

pensiun dari dunia 

seks bebas kayni.  

 

 

4 Pengalaman ▪ Dari mana saja anda 

belajar mengenai 

pengetahuan agama? 

 

 

 

▪ Bagaimana cara anda 

memahami agama, dan 

lewat media apa saja?  

 

 

aku mendangar 

ceramah di 

youtube lawan jua 

di yasinan parak 

sini tadi. 

 

amun memahami 

aku nih kada tapi 

pemahaman kya 

urng, tapi aku 

beusaha ay 
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▪ Pengetahuan agama 

yang seperti apa yang 

pernah anda didapatkan? 

mislnya di 

youtube aku kada 

paham ku ulangi 

tarus supaya ada 

paham sediki-

sedikit barang 

 

masalah aurat, 

masalah 

sembahyang, 

masalah nang 

sunnah-sunnah 

jua kaya 

sembahyang 

sunnah 

5 Konsekuensi  ▪ Bagaimana cara anda 

menyikapi pekerjaan 

yang anda lakukan saat 

ini? 

 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana hubungan 

anda dengan keluarga, 

tetangga dan teman 

anda? 

 

 

aku sadar ay 

padanya gawian 

ini salah, tapi aku 

belum kawa 

meninggal akan 

gawian ini karena 

ekonomi ku 

belum mampu. 

 

aku nih lah 

alhamdulillah 

merasa baik-baik 

haja semuanya 

itu, kalo dekat iya 

secukupnya aja 

jua karena dahulu 
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▪ Seberapa yakin anda 

bahwa agama dapat 

menjadi solusi bagi 

persoalan dalam hidup 

anda?  

 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana perasaan 

anda ketika 

meninggalkan kewajiban 

yang ada pada agama 

anda? 

biasa dekat banar 

lawan kawan, 

sekali sorang 

minta tolong inya 

hilang, jadi 

secukupnya aja 

amun bekawanan. 

 

Sampai hari ini 

aku yakin bangat, 

bila aku ada 

masalah hidup itu 

artinya dasar 

akunya yang 

salah, aku yang 

jauh pada agama 

makanya aku 

dapat masalah. 

 

kadang aku kada 

nyaman hati kam, 

aku tekutan di 

cucul di api, jadi 

ada masanya aku 

sembahyang 

taubat be adu ay 

aku lawan Allah, 

tapi ngarannya 

aku manusia 

tempat salah dan 

khilaf, tegawi 



177 
 

 

pulang maksiat 

itu, imbahnya 

menyesal pulang 

kaytu ay tarus 

kam. 
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INFORMED CONSENT 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama (Inisial) : 

Usia  : 

 Menyatakan setuju untuk ikut dalam penelitian psikologi yang akan 

dilakukan oleh: 

Nama  : Aulia Sari 

Nim  : 1601451176 

Fakultas Prodi : Ushuluddin dan Humaniora Psikologi Islam 

Mengenai “Gambaran Religiusitas Wanita Pekerja Seks Online di Kota 

Banjarmasin”. Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk wawancara sesuai 

dengan kesepakatan dengan waktu kurang lebih 1-2 bulan. Wawancara ini berisikan 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara umum. Dalam proses wawancara akan 

digunakan alat perekam guna membantu peneliti mencatat isi transkip dari 

wawancara. Adapun hasil rekaman akan dimusnahkan setelah peneliti mencatat 

seluruh isi transkip wawancara dalam bentuk tulisan. Data pribadi subjek akan 

dijaga kerahasiannya oleh peneliti sesuai dengan aturan kode etik psikologi yang 

telah ada. Adapun informasi mengenai prosedur penelitian akan diterangkan 

dengan jelas oleh peneliti dan telah dipahami oleh subjek.  

      Banjarmasin                      2021 

         Peneliti      Responden 
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Baris  Verbatim  Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Assalamualaikum 

Waalaikum salam 

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih 

karena sudah bersedia untuk menjadi 

bagian dari riset penelitian saya 

Ita, sama-sama 

Baik kita lngsung masuk saja ke 

pertanyaan yang pertama 

iya 

Ketika ada melakukan pekerjaan anda, 

Apakah anda percaya dengan adanya 

Tuhan/Allah dan bagaimana cara anda 

meyakinkan diri anda bahwa anda 

mempercayai adanya Tuhan/Allah 

aku percaya banar dengan adanya tuhan. 

Makanya setiap kali aku keluar pada rumah, 

walaupun pekerjaan ku hina dimata orang 

aku beniat mencari rezeki gasan anak dan 

kwitan ku, dan aku yakin seberapa aku dapat 

ini pang yang di bari tuhan gasan aku.  

Seberapa yakin anda dengan agama anda 

Yakin banar aku 100 %  

Bagaimana cara anda membuktikan 

keyakinan anda pada agama 

aku percaya kesusahan apapun aku pasti 

merasa tertolong misalnya pas aku kdd duit 

lalu, tapi kena ada telpon ( BO ) lalu aku 

merasa tertolong walaupun di anggap itu 

hina. 

Ketika sudah masuk waktu shalat dan 

anda memiliki pekerjaan dadakan, apa 

yang akan anda lakukan? Mengapa anda 

melakukan hal tersebut 

aku nih kada penyembahyang kya orang, 

kadang meggawi kadang kada ay jua, bila 

haur ya koler ay sembahyang, karena 

mungking aku balum dapat hidayahnya kalo. 

Bagaimana cara anda memaknai ibadah-

ibadah lainnya seperti puasa dan sholat 

teraweh ketika dibulan ramadhan dengan 

pekerjaan anda 

 aku belum kawa menggawi ibadah itu 

dengan baik tapi aku menghargai misalnya 

kluar rumah pas bulan puasa bekerudung ay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B15-B20 “Subjek 

mempercayai akan 

adanya tuhan” 

 

 

 

 

B22“keyakinan 

subjek” 

 

 

B25-B28 “cara subjek 

membuktikan 

keyakinan” 

 

 

 

 

 

B33-B36 “yang 

dilakukan subjek ketika 

masuk waktu sholat” 

 

 

 

 

 

B41-B45 “cara subjek 

memknai ibadah-

ibadah lainnya” 
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46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

jua aku atau be rok kah supaya orng kda 

bedosa karena meliat atau tesambati aku. 

Bagaimana cara anda memaknai ibadah 

wajib seperti sholat, dzakat dan ibadah-

ibadah sunnah lainnya seperti, sodakoh 

dll  

bila yang wajib dasar jarang pang aku 

menggawi tapi amun yang sunnah kadang 

aku nih kepengajian ay jua di parak rumahku 

nih ada pengajian guru Ilham Humaidi, bila 

aku kda haur pasti hatiku rasa handak tulak.  

Kegiatan keagamaan apa yang sering 

anda kerjakan? Kenapa 

aku melajari maulid habsy 5 kelompok yang 

biasanya aku latih, kenapa aku menggwi itu 

karena aku mulai halus bisa semuanya di 

habsy itu, mulai dari merawi, menyair, 

menggendang, membas, bisa semuaan aku, 

aku nih jarang bedzikir, besholawat barang 

han.  

Ibadah keagamaan apa yang anda sukai? 

Kenapa? 

aku ketuju habsyan, alasannya ya tadi aku 

jarang bedzikir barang ay besholawat 

Apa tujuan anda ketika melakukan 

ibadah-ibadah tersebut 

Kadang aku merasa tenang ay bila be 

habsyan kytu,  

Bagaimana cara anda memulai hari 

sebelum bekerja 

bedoa tiap kali lalu pada lawang, mudahan 

dapat nang halal hari ini, karena aku nih ada 

bisi kwitan angkat yang bisa di katakan urang 

alim nah ujar sidin niat akan aja gasan kwitan 

lwan gasan anak insyaAllah halal aja 

dapatnya  

Bagaimana anda memaknai kata 

bersyukur atas pekerjaan yang anda 

lakukan saat ini 

besyukur banar pang sudah aku nih, perasa 

ku kawa aja jua kya nang lain , HP, baju, 

kendraan kya urng jua, alhamdulillah sampai 

hari ini tercapai tarus khandak sorang nih.  

Bagaimana cara anda mensyukuri apa 

yang sudah anda dapatkan saat ini 

 

 

 

 

B49-B53 “cara subjek 

memkanai ibadah 

wajib” 

 

 

 

 

B56-B61 “kegiatan 

keagamaan yang sering 

dikerjakan subjek” 

 

 

 

 

 

 

B64-B65 “alasan 

subjek menyukai 

kegiatan tersebut” 

 

 

 

 

 

B72-B77 “cara subjek 

memulai pekerjaan” 

 

 

 

 

 

 

 

B81-B84 “cara subjek 

memaknai kata 

bersyukur” 

 

 

 

B87-B89 “cara subjek 

mensyukuri apa yang 

sudah didapatkan” 
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91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

aku be usaha ay menabung jua gasan anak 

gasan kwitan supaya kawa becari nang halal  

kawa ampih menggwi maksiat kyni  

Bagaimana cara anda bersikap atas 

musibah yang anda terima 

aku merasa biasa aja pang, ya sabar ay, aku 

biasa habis lalu duit di tangan lalu hati 

handak sembahyang, dalam sembahyang 

menangis ja aku memohon kada tahu kyapa 

lagi, maka harus bayar sewaan rumah nih, 

sekalinya kada lawas ada yang me WA 

menyuruh ke hotel, hannn alhamdulillah lo, 

itu pang jawaban Allah dari doa ku tu.  

Bagaimana anda menilai kualitas ibadah 

dan kedekatan anda dengan Tuhan/Allah 

pada waktu dulu dan sekarang 

tebaik yang dahulu pang kam sebelum laki 

ku mati aku nh kda bisa jadi maaf nah WPS 

kyni, dahulu aku kda salang becari duit, mun 

ini aku kda becari duit anak ku mama ku 

kyapa, jaka laki ku masih hidup pinanya aku 

kda jadi kyni pang han, dahulu aku masih ay 

sembahyang, puasa jua mun wahini dasarnya 

tejarang kam merasa aya aku bila ada 

perlunya hanyar mendatangi ke Allah. 

Ketika anda ada di posisi tidak nyaman 

dan serba kekurangan, bagaimana cara 

anda bersikap  

menangis aku minta lawan Allah ja lagi 

Apa saja harapan-harapan yang ingin 

anda wujudkan sekarang ataupun yang 

akan datang 

aku handk jadi lebih baik, handak ampih dari 

dunia lonte kyni. 

Dari mana saja anda belajar mengenai 

pengetahuan agama 

aku bahari sekolah agama tsanawiyah Aliyah 

jadi sedikit-sedikit ada ja jua ingat  

Bagaimana cara anda memahami agama, 

dan lewat media apa saja 

selain bekas ilmu sekolah bahari, kadang aku 

nih kepengajian jua tadi bila kda hauran.  

Pengetahuan agama yang seperti apa yang 

pernah anda didapatkan 

Misalnya yang ku ingat nih lah masalah 

menyambati urng, jangan haja handak kita 

 

 

B92-B99 “cara subjek 

mensyukuri atas 

musibah yang 

diterima” 

 

 

 

 

 

 

 

B103-B111 “cara 

subjek menilai kualitas 

ibadah yang dilakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B115 “yang dilakukan 

subjek ketika berada di 

posisi tidak nyaman” 

 

B119-B120 “harapan 

subjek” 

 

 

B123- B124 “cara 

subjek belajar agama” 

 

 

B127-B128 “cara 

subjek memahami 

agama” 

 

B131-B137 

“pengetahuan agama 

yang didapatkan oleh 

subjek” 
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137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

 

nih menilai buruk ke urng tu karena kita kda 

tahu kisah akhir hidupnya, atau lagi misalnya 

kita nih murah senyum lawan urng, aku nih 

belum kawa membari urng materi, senyum 

barang dulu han  

Bagaimana cara anda menyikapi 

pekerjaan yang anda lakukan saat ini 

aku nih handak banar ampih tapi kyapa pang 

masih terpaksa mengawinya, sakit banar 

hatiku bila imbah tuntung main lawan urng 

tu, tapi karena dirumah ada parut yang hrus 

di makani ku jalani ay dulu. Paham banar aku 

maksiat itu dosa ganal, tapi aku kdd keahlian 

lain, dan itu pang cara instan dapat duit. 

Bagaimana hubungan anda dengan 

keluarga, tetangga dan teman anda 

alhamdulillah wayah ini baik aja sebarataan, 

aku kdd di musuhi atau memusuhi siapapun. 

Amun dahulu tetangga nih macam-macam 

menyambati sorang apalagi bila aku ada 

panggilan otomatis aku pakai baju seksi kalo, 

tapi jar mamaku keluar rumah baju tetutup 

dlu amuan sudh jauh teserah ay lagi, jadi 

wahini baikan aja semuaannya. 

Seberapa yakin anda bahwa agama dapat 

menjadi solusi bagi persoalan dalam 

hidup anda 

aku yakin banar Cuma aku belum kawa me 

amalkan rukun islam tu bebujur  

Bagaimana perasaan anda ketika 

meninggalkan kewajiban yang ada pada 

agama anda 

kadang ada rasa supan aku nih lawan Tuhan, 

tapi jar ku ini semua dari tuhan, tuhan paham 

aja keadaan mahluknya, bisa jua aku merasa 

kada tenang hati nih, be wudhu ay aku 

imbahnya duduk me igat dosa lawan tuhan 

nah minta ampun ay aku lawan tuhan, jujur 

lah aku ranck betafakur lawan tuhan. 

Alhamdulillah tadi pertanyaan terakhir, 

termakasih 

Iya, sama-sama 

 

 

 

 

 

B140-B146 “cara 

subjek menyikapi 

pekerjaannya” 

 

 

 

 

 

 

B149-B156 “hubungan 

subjek dengan orang 

disekitar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

B160-B161 

“keyakinan subjek 

terhadap agama” 

 

 

B165-B171 “perasaan 

subjek ketika 

meninggalkan 

kewajiban” 
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Axial Coding 

No Kategori Sub kategori Pernyataan 

1 Penghayatan  
 

7. Ketika ada melakukan 

pekerjaan anda, Apakah 

anda percaya dengan 

adanya Tuhan/Allah dan 

bagaimana cara anda 

meyakinkan diri anda 

bahwa anda 

mempercayai adanya 

Tuhan/Allah ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Seberapa yakin anda 

dengan agama anda? 

 

9. Bagaimana cara anda 

membuktikan keyakinan 

anda pada agama?  

“aku percaya 

banar dengan 

adanya tuhan. 

Makanya setiap 

kali aku keluar 

pada rumah, 

walaupun 

pekerjaan ku hina 

dimata orang aku 

beniat mencari 

rezeki gasan anak 

dan kwitan ku, 

dan aku yakin 

seberapa aku 

dapat ini pang 

yang di bari tuhan 

gasan aku”.  
 

“Yakin banar aku 

100 %”  

 

 

 

aku percaya 

kesusahan apapun 

aku pasti merasa 

tertolong 

misalnya pas aku 

kdd duit lalu, tapi 

kena ada telpon ( 

BO ) lalu aku 

merasa tertolong 

walaupun di 

anggap itu hina. 
2 Keyakinan ▪ Ketika sudah masuk 

waktu shalat dan anda 

memiliki pekerjaan 

dadakan, apa yang akan 

anda lakukan? Mengapa 

anda melakukan hal 

tersebut? 

 

 

aku nih kada 

penyembahyang 

kya orang, kadang 

meggawi kadang 

kada ay jua, bila 

haur ya koler ay 

sembahyang, 

karena mungking 
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▪ Bagaimana cara anda 

memaknai ibadah-

ibadah lainnya seperti 

puasa dan sholat teraweh 

ketika dibulan ramadhan 

dengan pekerjaan anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana cara anda 

memaknai ibadah wajib 

seperti sholat dan 

ibadah-ibadah sunnah 

lainnya seperti zakat, 

sodakoh dll?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Kegiatan keagamaan apa 

yang sering anda 

kerjakan? Kenapa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aku balum dapat 

hidayahnya kalo.  

 

aku belum kawa 

menggawi ibadah 

itu dengan baik 

tapi aku 

menghargai 

misalnya kluar 

rumah pas bulan 

puasa bekerudung 

ay jua aku atau be 

rok kah supaya 

orng kda bedosa 

karena meliat atau 

tesambati aku.  

 

bila yang wajib 

dasar jarang pang 

aku menggawi 

tapi amun yang 

sunnah kadang 

aku nih 

kepengajian ay jua 

di parak rumahku 

nih ada pengajian 

guru Ilham 

Humaidi, bila aku 

kda haur pasti 

hatiku rasa handak 

tulak.  

 

aku melajari 

maulid habsy 5 

kelompok yang 

biasanya aku latih, 

kenapa aku 

menggwi itu 

karena aku mulai 

halus bisa 

semuanya di 

habsy itu, mulai 

dari merawi, 

menyair, 

menggendang, 

membas, bisa 
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▪ Ibadah keagamaan apa 

yang anda sukai? 

Kenapa?  

 

 

 

 

▪ Apa tujuan anda ketika 

melakukan ibadah-

ibadah tersebut? 

semuaan aku, aku 

nih jarang 

bedzikir, 

besholawat 

barang han.  

 

aku ketuju 

habsyan, 

alasannya ya tadi 

aku jarang 

bedzikir barang ay 

besholawat 

 

Kadang aku 

merasa tenang ay 

bila be habsyan 

kytu 
 

3 Pengetahuan 

Agama 

▪ Bagaimana cara anda 

memulai hari sebelum 

bekerja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana anda 

memaknai kata bersyukur 

atas pekerjaan yang anda 

lakukan saat ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bedoa tiap kali 

lalu pada lawang, 

mudahan dapat 

nang halal hari ini, 

karena aku nih ada 

bisi kwitan angkat 

yang bisa di 

katakan urang 

alim nah ujar sidin 

niat akan aja gasan 

kwitan lwan gasan 

anak insyaAllah 

halal aja dapatnya  

 

besyukur banar 

pang sudah aku 

nih, perasa ku 

kawa aja jua kya 

nang lain , HP, 

baju, kendraan 

kya urng jua, 

alhamdulillah 

sampai hari ini 

tercapai tarus 

khandak sorang 

nih.  
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▪ Bagaimana cara anda 

mensyukuri apa yang 

sudah anda dapatkan saat 

ini? 

 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana cara anda 

bersikap atas musibah 

yang anda terima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana anda menilai 

kualitas ibadah dan 

kedekatan anda dengan 

Tuhan/Allah pada waktu 

dulu dan sekarang?  

 

 

 

 

 

 

 

aku be usaha ay 

menabung jua 

gasan anak gasan 

kwitan supaya 

kawa becari nang 

halal  kawa ampih 

menggwi maksiat 

kyni  

 

aku merasa biasa 

aja pang, ya sabar 

ay, aku biasa habis 

lalu duit di tangan 

lalu hati handak 

sembahyang, 

dalam 

sembahyang 

menangis ja aku 

memohon kada 

tahu kyapa lagi, 

maka harus bayar 

sewaan rumah 

nih, sekalinya 

kada lawas ada 

yang me WA 

menyuruh ke 

hotel, hannn 

alhamdulillah lo, 

itu pang jawaban 

Allah dari doa ku 

tu.  

 

tebaik yang 

dahulu pang kam 

sebelum laki ku 

mati aku nh kda 

bisa jadi maaf nah 

WPS kyni, dahulu 

aku kda salang 

becari duit, mun 

ini aku kda becari 

duit anak ku 

mama ku kyapa, 

jaka laki ku masih 

hidup pinanya aku 

kda jadi kyni pang 
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▪ Ketika anda ada di posisi 

tidak nyaman dan serba 

kekurangan, bagaimana 

cara anda bersikap 

kepada? 

  

▪ Apa saja harapan-harapan 

yang ingin anda wujudkan 

sekarang ataupun yang 

akan datang? 
 

han, dahulu aku 

masih ay 

sembahyang, 

puasa jua mun 

wahini dasarnya 

tejarang kam 

merasa aya aku 

bila ada perlunya 

hanyar 

mendatangi ke 

Allah. 

 

  

menangis aku 

minta lawan Allah 

ja lagi 

 

 

aku handk jadi 

lebih baik, handak 

ampih dari dunia 

lonte kyni. 
 

4 Pengalaman ▪ Dari mana saja anda 

belajar mengenai 

pengetahuan agama? 

 

 

 

▪ Bagaimana cara anda 

memahami agama, dan 

lewat media apa saja?  

 

 

 

 

▪ Pengetahuan agama 

yang seperti apa yang 

pernah anda didapatkan? 

aku bahari sekolah 

agama tsanawiyah 

Aliyah jadi 

sedikit-sedikit ada 

ja jua ingat  

 

selain bekas ilmu 

sekolah bahari, 

kadang aku nih 

kepengajian jua 

tadi bila kda 

hauran.  

 

Misalnya yang ku 

ingat nih lah 

masalah 

menyambati urng, 

jangan haja 

handak kita nih 

menilai buruk ke 
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urng tu karena kita 

kda tahu kisah 

akhir hidupnya, 

atau lagi misalnya 

kita nih murah 

senyum lawan 

urng, aku nih 

belum kawa 

membari urng 

materi, senyum 

barang dulu han. 
 

5 Konsekuensi  ▪ Bagaimana cara anda 

menyikapi pekerjaan 

yang anda lakukan saat 

ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Bagaimana hubungan 

anda dengan keluarga, 

tetangga dan teman 

anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aku nih handak 

banar ampih tapi 

kyapa pang masih 

terpaksa 

mengawinya, 

sakit banar hatiku 

bila imbah 

tuntung main 

lawan urng tu, 

tapi karena 

dirumah ada parut 

yang hrus di 

makani ku jalani 

ay dulu. Paham 

banar aku maksiat 

itu dosa ganal, 

tapi aku kdd 

keahlian lain, dan 

itu pang cara 

instan dapat duit 

 

alhamdulillah 

wayah ini baik aja 

sebarataan, aku 

kdd di musuhi 

atau memusuhi 

siapapun. Amun 

dahulu tetangga 

nih macam-

macam 

menyambati 

sorang apalagi 

bila aku ada 

panggilan 
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▪ Seberapa yakin anda 

bahwa agama dapat 

menjadi solusi bagi 

persoalan dalam hidup 

anda?  

 

▪ Bagaimana perasaan 

anda ketika 

meninggalkan kewajiban 

yang ada pada agama 

anda? 

otomatis aku 

pakai baju seksi 

kalo, tapi jar 

mamaku keluar 

rumah baju 

tetutup dlu amuan 

sudh jauh teserah 

ay lagi, jadi 

wahini baikan aja 

semuaannya. 

 

aku yakin banar 

Cuma aku belum 

kawa me amalkan 

rukun islam tu 

bebujur  

 

kadang ada rasa 

supan aku nih 

lawan Tuhan, tapi 

jar ku ini semua 

dari tuhan, tuhan 

paham aja 

keadaan 

mahluknya, bisa 

jua aku merasa 

kada tenang hati 

nih, be wudhu ay 

aku imbahnya 

duduk me igat 

dosa lawan tuhan 

nah minta ampun 

ay aku lawan 

tuhan, jujur lah 

aku ranck 

betafakur lawan 

tuhan. 
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