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ABSTRAK 

Proses sosialisasi adalah hal yang penting bagi kehidupan manusia pada 

Ul1llunnya dan anak pada khususnya. Dalam proses sosialisasi seorang individll 

dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar poia-pola tindakan dalam 

interaksi dengan segal a macam individu di sekelilingnya Dalam proses ini pula 

seorang individu belajar nilai-nilai, sikap dan berbagai peranan yang secara 

keseluruhan membentuk kepribasiannya. Oleh karena' itu, keluarga sebagai 

kesatuan terkecil di masyarakat sangat besar peranannya dalam proses sosialisasi. 

Dalam proses sosialisasi ditentukan oleh latar belakang serta pengetahuan 

orang tua dan dipengaruhi pula oleh masyarakat sekitar dimana anak tumbuh dan 

berkembang. Oleh karena itu, perlu kiranya suatu kejian tentang proses sosialisasi 

yang terjadi di lingkungan rumah yang berbaur dengan lokalisasi pelacuran. Yang 

mana lingkungan tempat tinggal ini, sangat rawan akan pengaruh negatif bagi 

perkembangan pribadi seorang anak. 

Pemilihan lokasi berada di wilayah Kelurallan Putat Jaya. Dengan 

pertimbangan, karena wilayah Putat Jaya terdapat pemukiman penduduk yang 

keberadaannya berbaur menjadi satu dengan tempat lokalisasi pelacuran Dolly. 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan didukung oleh metode kuaUtatif. <.........:-. . - .. 
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil responden sebanyak 55 orang suami dan 

55 orang istri dan 8 orang infonnan. 

Teknik pengwnpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara 

menggunakan pedoman wawancara dan kuisioner untuk mendapatkan data 

primer. Analisa yang digunakan adalah anaLisa kulitatif. 

Dari hasil penelitian memmjukkan bahwa keluarga-keluarga yang tinggaJ 

di lingkWlgan sekitar lokalisasi Dolly tersebut cendefWlg Wltuk Over Protective 

terhadap anak' Maksud dari tindakan dan perJakuan orang tua terhadap anak

anaknya yaitu untuk melindungi anak dari pengarull buruk yang dapat diJihat dan 

didengar anak dari lingkungan sekitar tempat tinggal. Hal ini bisa diketahui dari 

perlakuan orang tua terbadap anak, diantaranya yaitu : 
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a) 	 Seorang anak .dituntut untuk mampu melaksanakan hal-hal yang telah 

diajarkan 

b) 	 Dalam hala memilih teman bennain meskipun para orang tua tidak membatasi, 

tidak mengekang dan memberikan kebebasan pada anak-anaknya untuk 

bergaul dan berteman dengan siapa saja namun para orang tua tetap 

mengawasi anak-anaknya dalam bergaul seperti memberikan tegumn kepada 

anaknya jika dalam bergaul mulai mengarah ke arab yang kurang baik dan 

memberi nasehat supaya tidak meniru perbuatan jelek dari teman-temannya. 

c) Melarang anak-anak bermain di gang Dolly. Karena pergaulan, tingkah laku 

dan kebiasaan orang-orang di gang Dolly sangat tidak patut dilihat dan 

didengar apalagi ditiru oleh anak-anak. 

d) Memberikan sanksi baik yang bersifat represif I preventif terbadap anak yang 

melanggar larangan. 

e) Para orang tua tidak memberikan pengertian yang sebenarnya· dan yang 

sejelas-jelasnya tentang seputar lokalisasi ketika seorang anak menanyakan 

pada orang tuanya. Mereka tidak ingin anak-anaknya mengetahui dan 

mengenal hal-hal yang ada di seputar lokalisasi. Para orang tua menganggap 

bahwa hal-hal yang ada diseputar lokalisasi dipandang tidak perlu diketahui 

dan dijelaskan kepada anak-anaknya karen a 8kan membawa dampak negatif 

bagi anak-anaknya. 
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