
BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapat memberikan kesimpulan 

bahwa banyaknya pekerja seks komersial yang masih di bawah umur yang  berada 

di tenda biru cibitung. Kesimpulannya adalah sebagai berikut : 

a. Self

Berdasarkan hasil penelitian dengan ke dua informan. Teori interaksi

simbolik dari self bahwa informan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial 

tidak menginginkan pekerjaan seperti ini namun karena ekonomi dan kebutuhan 

yang membuat mereka harus menjalani pekerjaannya ini. Namun bagi satu 

informan yaitu NY yang menganggap bahwa pekerjaan yang dari kelas empat SD 

dia lakukan merupakan pekerjaan yang biasa saja . self  yang terbentuk dari opini 

informan adalah wanita yang tidak mempermasalahkan pekerjaan dan ingin 

melakukakn apa saja agar mendapatkan uang dalam waktu yang cepat dan singkat 

walaupun pekerjaan yang dia lakukan pekerjaan yang tidak baik namun dia tidak 

memperdulikan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial. 

b. Mind

Dari hasil observasi dan wawancara dengan informan, peneliti dapat

memberikan kesimpulan dari Teori Interaksi Simbolik yaitu Mind bahwa mind 

yang ada pada pekerja seks komersial terbentuk karena faktor lingkungan yang 

ada. Bahwa lingkungan yang yang tempat informan tiggal merupakan kalang 

pekerja seks komersial. Opini yang ada saat ini bahwa mereka beranggapan 

bahwa pekerjaan sebagai pekerja seks komersial tidak menjadi masalah karena 

mereka tidak mementingkan keadaan yang ada dan tidak mememntingkan 

pandangan masyarakat tentang pekerja seks komersial. 

c. Society.

Dilihat dari hasil penelitian bagaiaman masyarakat memandang atau

melihat pekerja seks komersial yang masih di bawah umur. Memandang pekerja 

seks komersial ini cukup perihatin. Namun masyarakat sudah mencoba memberi 
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tahu kepada pekerja seks komersial namun pekerja seks komersial ini tidak 

memperdulikannya. 

 

5.2 Saran  

 Peneliti dapat menyimpulkan bardasarkan hasil penelitian dalam 

indentifikasi masalah terlebih dahulu. Penelitin telah membuat saran yang di 

harapkan dapat dijadikan bahan penelitian. Dalam membangun konsep diri 

pekerja seks komersial di bawah umur. Agar pemerintah dapat lebih 

memperhatikan anak – anak yang tidak mempunyai ekonomi yang kurang 

mencukupinya. Pihak pemerintah terlebih pihak Dinas Sosial Kabupaten Bekasi 

lebih memperhatikan pekerja seks komersial karena pertahun pekerja seks 

komersial di bawah umur pertahunnya semakin meningkat bukannya semakin. 

menurun . 

 Perlu dilakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat luas agar mereka dapat 

lebih memahami kondisi yang di alami para pekerja seks komersial. Untuk para 

pekerja seks komersial yang hendaknya berusaha menerima kondisi yang mereka 

alami dan menemukan hal - hal positif yang ada dalam diri mereka yang dapat 

dijadikan bekal untuk dapat memulai kehidupan yang lebih baik dan memilih 

pekerjaan yang pantas dengan sesuai umurnya. 
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