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ABSTRAK 

Dimas Dwi Yusrianto, 111011228, Gambaran Penyesuaian Sosial pada Mantan 

Pekerja Seks Komersial Dolly di Surabaya, Skripsi, Fakultas Psikologi 

Universitas Airlangga Surabaya, 2017. 

xvii+92 halaman, 15 lampiran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyesuaian sosial PSK 

beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dan usaha menyusun strategi yang 

dilakukan PSK Dolly di Surabaya. Masyarakat kota Surabaya pun tentu tak asing 

lagi dengan keberadaan lokalisasi Dolly. PSK yang ada di Dolly sebagian 

memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut, mantan PSK yang sudah 

berhenti menjadi PSK ingin kembali ke dalam masyarakat dan berinteraksi 

dengan orang lain pada umumnya, namun stereotype negatif dari masyarakat 

terhadap PSK masih melekat pada diri PSK yang sudah berhenti dari pekerjaan 

tersebut membuat mantan PSK ragu dan malu untuk berhadapan dengan orang 

lain. 

Penelitian ini menggunakan tiga subjek dengan kriteria wanita yang 

pernah bekerja di lokalisasi Dolly dan bertempat tinggal di Surabaya. Sebagai 

alat pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur dan catatan 

lapangan. Untuk langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah 

dengan memindahkan hasil wawancara yang berupa rekaman ke dalam bentuk 

tulisan, membaca transkrip dan mengidentifikasi sesuai dengan teori yang 

digunakan dengan kode manual. Untuk pemantapan kredibilitas penelitian 

menggunakan satu significant others. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari ketiga subjek 

mampu menyesuaikan diri dengan orang lain dan kelompok. Faktor yang 

mempengaruhi penyesuaian ketiga sujbek adalah lingkungan yang cenderung 

sama seperti saat masih menjadi PSK. Strategi yang disusun oleh ketiga subjek 

dengan mengikuti kegiatan sosial yang ada di lingkungannya dan menambah 

usaha-usaha lainnya. 
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