78

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Gambaran Religiusitas wanita pekerja
seks pada OPSI (Organisasi Perubahan Sosial Indonesia)

Kota Banjarmasin,

Peneliti menyimpulkan hasil penelitian, sebagai berikut:
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 menyadari akan konsekuensi
akan yang mereka terima baik itu berkaitan dengan sifat religiusitas yang
mereka ataupun konsekuensi akan pekerjaan yang mereka lakukan.
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B. 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:
1. Kepada Penelitian Selanjutnya
a. Bagi 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.
b. Untuk peneliti selanjutnya harus mampu untuk mengatur jadwal peneliti
dengan jadwal subjek agar tidak saling merasa terganggu pekerjaannya.
c. Peneliti juga menyarankan agar peneliti selanjutnya ketika melakukan
wawancara dengan subjek, peneliti harus mampu menyampaikan
wawancara dengan jelas agar subjek dapat mengerti.
d. Peneliti juga menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan media
pengambilan data yang lengkap seperti menambahkan tes skala religiusitas
agar kiranya mampu mengungkap hal-hal yang sulit digali selama proses
wawancara dan observasi.
e. Diharapkan agar peneliti selanjutnya mampu menjaga komunikasi yang
baik dengan subjek agar tidak terjadi miskomunikasi.

2. Kepada Subjek
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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.
3. Kepada Universitas
Diharapkan agar memberikan edukasi kepada mahasiswa agar mengurangi
stigma buruk terhadap wanita pekerja seks dengan memberikan edukasi atau
seminar mengenai kemanusian

