
ABSTRAK 
 

Masyarakat berkembang dari waktu ke waktu, baik perilaku, budaya dan 
bahasa yang mereka miliki. Termasuk bagaimana mereka menafsirkan realitas 
sosial yang ada di sekitar mereka menjadi suatu proses yang tiada henti. 
Fenomena pelacuran tetap menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Desa 
Sukodadi memiliki lokalisasi terselubung (warung remang-remang) berdekatan 
dengan Desa Losari, yang memiliki pondok pesantren besar yaitu Shiddiqiyah. 
Fenomena kemudian melatarbelakangi penelitian tentang konstruksi sosial dan 
penerimaan masyarakat agamis terhadap pelacuran. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui konstruksi sosial masyarakat agamis terhadap pelacuran yang ada di 
Desa Sukodadi dan penerimaan masyarakat terhadap lokalisasi Klubuk. 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 
konstruksi sosial dengan menggunakan pisau analisis teori konstruksi sosial. 
Informan yang dipilih adalah masyarakat santri yang memiliki variasi jarak 
tempat tinggal yang dekat dan jauh dengan lokalisasi. informan dalam penelitian 
ini berjumlah delapan orang, terdiri dari tujuh orang laki-laki dan satu orang 
perempuan. Variasi jarak tempat tinggal informan dengan lokalisasi adalah empat 
orang informan memiliki jarak tempat tinggal  yang jauh dari lokalisasi dan empat 
orang informan yang memiliki jarak tempat tinggal yang dekat dengan lokalisasi. 

Data-data yang ingin diperoleh dikumpulkan dengan cara observasi dan 
wawancara mendalam untuk memperoleh gambaran yang terperinci objek 
penelitian. Analisis data dilakukan dengan meminjam cara befikir konstruktivis 
dengan mengklasifikasikan berdasarkan kemiripan yang dimiliki oleh informan, 
untuk selanjutnya mendapatkan variasi data yang lebih terperinci. 

Konstruksi sosial yang dimiliki oleh masyarakat yang ikut dalam Thoriqoh 
memmiliki perbedaan dengan konstruksi sosial yang dimiliki oleh masyarakat 
agamis dan masyarakat abangan. Bagaimana kemudian pengalaman  hidup 
masing-masing informan mempengaruhi konstruksi pelacuran di dalam dirinya. 
Keberadaan pelacuran yang bertahan sekian lama tidak berarti diterima 
keberadaannya oleh masyarakat, namun karena ketidakberdayaan masyarakat 
melawan struktur yang mendukung pelacuran sehingga masyarakat terpaksa 
menerima keberadaan pelacuran di Klubuk. 
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