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SARI 
 
Hardian Surya, 2011 Survei Tingkat Kesegaran Jasmani Pekerja Seks Komersial 
(PSK) Usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang tahun 2011. 
Skripsi, Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu 
Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. 

Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 
bagaimana tingkat kesegaran jasmani pekerja seks komersial (PSK) usia 17-35 
tahun di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang tahun 2011? Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani pekerja seks komersial (PSK) 
usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang tahun 2011. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja seks komersial (PSK) 
usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang tahun 2011 yang 
berjumlah 300 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik Random Sampling yaitu mencampur subjek-subjek di 
dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Maka setiap subjek 
memiliki kesempatan dipilih menjadi sampel. Sampel yang diambil dalam 
penelitian ini sebanyak 30 orang. Instrumen test yang digunakan adalah tes 
kesegaran jasmani Harvard Step Test sesuai dengan Standar Indeks Efisiensi Tubuh 
(IET). Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
statistik yaitu Analisis Deskriptif  Persentase. 
 Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar tingkat kesegaran jasmani 
pekerja seks komersial (PSK) usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning 
Semarang tahun 2011 dalam kategori kurang. Rincian hasil dalam tes kesegaran 
jasmani terhadap 30 sampel penelitian adalah 1) kategori kurang sekali 24% (7 
PSK) kategori kurang 43% (13 PSK), 3) kategori sedang 27% (8 PSK), 4) 
kategori baik 6% (2 PSK), 5) kategori baik sekali 0%. Hal ini ada faktor-faktor 
yang mempengaruhi kesegaran jasmani dimana faktor-faktor tersebut adalah: 
Kebiasaan Hidup, Makanan dan Gizi, Latihan Olahraga, Lingkungan, Tidur dan 
Istirahat, Aktivitas Seksual. 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas maka tingkat kesegaran jasmani PSK 
usia 17-35 tahun Sunan Kuning sebagian besar termasuk dalam kategori kurang. 
Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani 
dimana faktor tersebut kurang diperhatikan oleh PSK, Ketua 
Resosialisasi/Lokalisasi, dan Insruktur olahraga sehingga berpengaruh juga 
terhadap tingkat kesegaran jasmani. Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis 
memberikan saran: (1) Ketua Resosialisasi/Lokalisasi harus memperhatikan 
pembinaan program olahraga untuk peningkatan serta pemeliharaan tingkat 
kesegaran jasmani PSKnya, (2) bagi PSK terutama yang berusia 17-35 tahun 
hendaknya dapat meningkatkan aktifitas fisik khususnya kegiatan olahraga disela-
sela kegiatannya untuk meningkatkan kesegaran jasmani, (3) bagi 
instruktur/pembina olahraga hendaknya program olahraga disusun dan dikemas 
sedemikian rupa sehingga PSK tertarik dan mau mengikutinya dengan senang hati 
tanpa adanya unsur paksaan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

                 Olahraga dewasa ini telah ditetapkan oleh PBB sebagai instrumen untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, pembangunan dan perdamaian 

dunia. Nilai-nilai olahraga diidentikkan dengan nilai-nilai yang menjadi dasar dan 

tujuan PBB, yaitu persahabatan sesama bangsa tanpa memandang perbedaan suku 

bangsa, bahasa dan agama (Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum, 2007: xii). 

Pada intinya bagaimana olahraga dapat digunakan sebagai instrumen untuk 

melakukan pembaharuan ke arah dunia yang lebih baik, yang damai dan sejahtera 

melalui pemberdayaan dan pembangunan olahraga. Suatu era pembangunan 

olahraga berupa Gerakan Nasional Keolahragaan seharusnya dimulai dan 

dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dalam suatu rencana 

pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek. Memulai gerakan nasional 

keolahragaan yang merupakan perjalanan panjang tersebut, maka upaya 

peningkatan dan perluasan akses terhadap olahraga sangat diperlukan, sehingga 

setiap orang dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga. 

Peningkatan dan perluasan partisipasi ini begitu penting untuk menanamkan 

kecintaan terhadap olahraga dalam  rangka  membentuk budaya olahraga. 

Walaupun partisipasi dapat menunjukkan beberapa proporsi warga yang aktif ikut 

serta dalam kegiatan olahraga secara teratur, tapi belum dapat memberikan 

gambaran secara komprehensif tentang berbagai dimensi penting lain yang terkait 
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dengan proses pembangunan olahraga. Demikian pula indikator partisipasi 

itu juga belum dapat digunakan sebagai indikator yang mencerminkan kualitas 

partisipasi yang diukur dengan keluaran (output), yaitu antara lain kesegaran 

jasmani.  

Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan 

tugasnya sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan dan 

masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga  untuk menikmati waktu 

senggangnya dan untuk  keperluan yang mendadak (Sadoso Sumosardjuno, 1987: 

19). Pola umum pembinaan dan pengembangan kesegaran jasmani yang pada 

dasarnya memberi arahan bahwa sasaran yang akan dicapai meliputi peserta didik 

(siswa, mahasiswa, warga belajar) tenaga kependidikan atau pengelola kegiatan 

kesegaran jasmani maupun masyarakat umum. 

Kesegaran jasmani menunjukkan potensi fungsional maupun potensi 

metabolik, sehingga kesegaran jasmani merupakan wujud dari kapasitas 

fungsional seseorang secara total melakukan suatu kerja tertentu dengan hasil baik 

tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Oleh karena itu kita harus dapat 

menjaga dan memelihara kesehatan dan kesegaran jasmani. Bila badan kita sehat 

tentu kita akan dapat bekerja dan belajar secara baik. Untuk membentuk 

masyarakat yang mental jasmaninya sehat, maka perlu dibina lebih dahulu 

kesehatan perorangan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dalam aspek 

kesehatan, kesegaran jasmani yang dimiliki oleh orang yang memiliki pekerjaan 

normal berbeda dengan orang yang memiliki pekerjaan kurang wajar (Pekerja 

Seks Komersial). 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang kesegaran jasmani khususnya kesegaran jasmani PSK Sunan Kuning, 

Semarang. Di samping skripsi tentang kesegaran jasmani PSK masih sedikit, 

peneliti juga berasumsi bahwa pekerjaan sebagai pelacur merupakan pekerjaan 

yang tidak mudah. Melihat fenomena pelacuran di masyarakat dan berdasarkan 

pengalaman orang yang pernah berhubungan dengan PSK, peneliti mendapatkan 

beberapa gambaran tentang kehidupan PSK. Pelacuran merupakan hal yang 

problematis. Di satu sisi, dalam ajaran agama, pelacuran merupakan 

kemungkaran. Sementara di sisi lain pelacuran adalah kenyataan yang sulit 

diberantas, bahkan kian mewabah dengan segala hal yang melatarinya. 

Perempuan PSK dalam menjalani pekerjaannya mempunyai alasan yang 

berbeda-beda, akan tetapi pada umumnya adalah mencari uang. Menjadi pelacur 

tidak hanya bermodal wajah dan tubuh saja, tapi juga kepiawaian dalam menjalin 

relasi pelanggan serta sarat kompetisi. Pelacur adalah pekerjaan jasa, karena harus 

sadar betul bagaimana melayani tamu, kendati hatinya berontak. Bagaimanapun, 

pelacur juga seorang manusia biasa hanya saja mereka tidak sehat secara sosial 

akibat dari masalah sosial. Para pelacur juga ingin dihargai orang lain, sesama 

manusia yang memiliki perasaan dan martabat hidup. Keputusan menjadi seorang 

PSK terkadang terpaksa diambil dengan mengingkari norma agama dan norma 

masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, seseorang yang bekerja menjadi pelacur 

memiliki kehidupan yang keras dan juga tekanan batin yang cukup berpengaruh 

pada kehidupan sosialnya. Selain itu, keadaan psikis yang kurang baik tersebut 

juga berpengaruh pada kondisi fisik mereka. 
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Pekerja Seks Komersial memiliki aktivitas atau kebiasaan hidup yang 

menyebabkan ia harus dapat melakukan tugas dan fungsinya tidak seperti yang 

dilakukan orang yang memiliki pekerjaan normal. PSK cenderung memiliki 

kebiasaan hidup yang tidak baik seperti diantaranya merokok dan mengkonsumsi 

minuman yang beralkohol. Selain itu, Pekerja Seks Komersial biasanya 

beraktivitas dan bekerja di malam hari. Tetapi, PSK yang menetap atau bekerja di 

tempat lokalisasi harus bersedia untuk memulai beraktivitas atau bekerja di siang 

atau sore hari apabila memang ada “tamu” yang datang pada mereka. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa PSK memiliki jam kerja yang tidak terbatas. Menurut Paul 

Modikdo Moeliono (dalam Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1985: 10) 

pelacuran itu sendiri dapat diartikan sebagai penyerahan badan wanita dengan 

menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu-nafsu seksual 

orang-orang itu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PSK merupakan 

pekerjaan berat yang rentan akan adanya penyakit mengingat kebiasaan hidup 

yang kurang baik dan waktu atau jam kerja mereka yang tidak terbatas/teratur. 

Pekerjaan yang berat, kebiasaan hidup yang buruk serta istrahat yang kurang 

menyebabkan para PSK identik memiliki kesegaran jasmani yang tidak 

baik/kurang.  Menurut Dr. William Masters (dalam Sadoso Sumosardjuno, 1987: 

43) seseorang yang memiliki kesegaran jasmani kurang, setelah mendapatkan 

latihan-latihan olahraga, kemampuan seksualnya juga akan menjadi lebih baik. 

Hubungan seksual sebenarnya sama saja dengan suatu latihan olahraga (exercise), 

dimana kebutuhan tubuh akan oksigen dan zat-zat makanan akan bertambah. 

Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka jantung harus memompakan darah lebih 
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banyak, sehingga dapat menaikkan denyut jantung sampai 180 denyut per menit. 

Untuk itu agar seorang PSK mampu memberikan pelayanan yang baik pada 

pelanggannya dalam bekerja dan tidak menurunkan kondisi tubuhnya maka 

membutuhkan kesegaran jasmani yang baik pula, yang didapat dari latihan 

olahraga. 

Mengingat bahwa program kesehatan dan olahraga di lokalisasi Sunan 

Kuning  yang terletak di Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang 

Barat, dilaksanakan secara berkesinambungan, terarah, dan terprogram maka 

untuk mengetahui keberhasilan program kesehatan dan olahraga tersebut 

diperlukan adanya tes kesegaran jasmani. Hal ini penting bagi para pembina 

program kesehatan dan olahraga tersebut, pemakaian instrumen tes kesegaran 

jasmani merupakan alat yang baik untuk menilai keberhasilan tugasnya.  

Penilaiannya dapat dilakukan lebih objektif karena peningkatan potensi Pekerja 

Seks Komersialnya dapat dinilai dengan angka yang berdasarkan hasil 

pengukuran.  

Tes kesegaran jasmani tersebut dilakukan untuk mencari dan menemukan 

faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan para PSK dalam 

mengikuti program kesehatan dan olahraga serta untuk dapat dilakukannya usaha 

perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan program kesehatan dan olahraga 

yang dipandang lebih berdaya guna dan berhasil guna, sehingga tujuan yang 

dicita-citakan akan dapat dicapai dengan hasil yang sebaik-baiknya. Berdasarkan 

pernyataan dan keadaan tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan  judul Survei Tingkat Kesegaran Jasmani Pekerja Seks 
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Komersial (PSK) Usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang tahun 

2011. Dengan beberapa alasan sebagai berikut: 

1) Kesegaran jasmani merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi 

sebagai salah satu penunjang yang penting dalam kehidupan manusia. 

2) Kesegaran jasmani dapat dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain psikis atau 

aktivitas fisik. 

3) Secara lahiriah  kondisi fisik PSK tidak berbeda jauh dengan orang yang 

memiliki pekerjaan normal, tetapi mereka mengalami gangguan psikis, 

tekanan ekonomi, serta aktivitas yang tidak wajar sebagaimana mestinya 

orang bekerja sehingga dapat menyebabkan menurunnya kondisi fisik 

mereka.  

 

1.2 Permasalahan 

 Berdasarkan alasan pemilihan judul tersebut maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana tingkat kesegaran jasmani Pekerja Seks Komersial (PSK) Usia 17-35 

tahun di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang tahun 2011 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan Permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui gambaran kategori tingkat kesegaran jasmani Pekerja Seks 

Komersial (PSK) Usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang tahun 

2011. 
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1.4 Penegasan Istilah/Batasan Operasional 

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan istilah mengenai hal-hal yang 

akan diteliti untuk mempermudah pemahaman dan menghindari terjadinya 

kesalahpahaman dalam mengartikan maupun menafsirkan istilah. Batasan-batasan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Survei 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) survei adalah teknik riset 

yang memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan, maupun peninjauan. 

Sedangkan menurut Winarno Surakhmad (1982 : 141) survei pada umumnya 

merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam waktu 

atau jangka waktu yang bersamaan. Menurut Gulo, W (2002 : 118) survei adalah 

metode pengumpulan data yang menggunakan instrumen untuk meminta 

tanggapan dari responden tentang sampel. Dalam penelitian ini, survei diartikan 

sebagai alat atau metode untuk memperoleh data dengan teknik test. 

1.4.2 Kesegaran Jasmani 

Menurut  Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum (2007: 54) kesegaran 

jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas rutin dalam jangka 

waktu cukup lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan tubuh masih 

memiliki tenaga cadangan untuk melakukan aktivitas yang bersifat mendadak.  

Kesegaran jasmani adalah derajat sehat dinamis seseorang yang merupakan 

kemampuan jasmani yang menjadi dasar untuk keberhasilan pelaksanaan tugas 

yang harus dilaksanakan (Santosa Giriwijoyo dan Mochtamadji M. Ali, 2005: 17).  
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Kesegaran jasmani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah derajat atau 

taraf kesegaran jasmani PSK usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning 

Semarang. 

1.4.3 Pekerja Seks Komersial (PSK) 

Perempuan PSK adalah seorang perempuan yang pekerjaannya menjual diri 

pada siapa saja atau banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual.  

Selain itu para PSK adalah perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan 

banyak laki-laki diluar pernikahan dan mereka memperoleh imbalan uang dari 

laki-laki yang menyetubuhinya (Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1985: 11). 

Sedangkan Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat (Katini Kartono, 

2003: 214) mengatakan pelacur adalah mereka yang biasa melakukan hubungan 

kelamin diluar pernikahan yang syah. 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi 

mengenai tingkat kesegaran jasmani para PSK, khususnya Pekerja Seks 

Komersial (PSK) Usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang. Karena 

kesegaran jasmani merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai 

salah satu penunjang yang penting dalam kehidupan manusia. 

 Selain itu kesegaran jasmani merupakan indikator berhasil maupun tidaknya 

pelaksanaan program kesehatan dan olahraga di tempat-tempat prostitusi, 

khususnya di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang.



 

 

9 

 

BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1  Hakekat Kesegaran Jasmani 

 Apapun istilah yang dipergunakan oleh banyak orang untuk mengartikan 

kesegaran jasmani, istilah kesegaran jasmani yang sering dipakai berasal dari dan 

mempunyai pengertian yang sama dengan physical fitness yang merupakan aspek 

fisik total fitness. Kesegaran Jasmani merupakan modal dasar yang sangat penting 

bagi manusia. Kesegaran jasmani mempunyai tingkat yang berlainan bagi setiap 

orang, misalnya kesegaran jasmani bagi seorang ibu rumah tangga tidak sama 

dengan seorang marinir ataupun olahragawan, dokter dan lain sebagainya. 

 Dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya kesegaran jasmani harus 

mutlak  dimiliki oleh setiap individu Indonesia sesuai dengan kebutuhannya 

masing-masing agar  dapat melakukan tugasnya dan mencapai hasil yang 

diharapkan. Berolahraga merupakan kerja fisik, fisik (jasmani) mendapat 

pembebanan yang berbeda sesuai cabang olahraga maupun aktivitas yang 

dilakukan. Jadi jelaslah bahwa dalam setiap kegiatan fisik dibutuhkan suatu 

tingkat kesegaran jasmani yang didukung oleh faal tubuh. Di lain pihak latihan 

fisik dengan pembebanan tertentu akan mengubah faal tubuh yang selanjutnya 

akan mengubah tingkat kesegaran jasmani (Dangsina Moeloek, 1984: 2). 

Aktivitas berolahraga diyakini sebagai upaya preventif menjaga kesegaran 

jasmani akan dilakukan secara terprogram, tidak  hanya bersifat sporadis Olahraga 
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bukan lagi sesuatu yang dipaksakan, melainkan telah dianggap sebagai suatu 

kebutuhan seperti halnya kebutuhan-kebutuhan yang lain. 

 

2.2  Pengertian Kesegaran Jasmani 

 Menurut Mochamad Sajoto (1988: 43) kesegaran jasmani adalah 

kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas sehari-hari tanpa mengalami 

kelelahan berarti dengan pengeluaran energi yang cukup besar, guna memenuhi 

kebutuhan geraknya dan menikmati waktu luang serta untuk memenuhi keperluan 

darurat bila sewaktu-waktu diperlukan. 

         Kesegaran jasmani adalah derajat sehat dinamis seseorang yang merupakan 

kemampuan jasmani yang menjadi dasar untuk keberhasilan pelaksanaan tugas 

yang harus dilaksanakan (Santosa Giriwijoyo dan Mochtamadji M. Ali, 2005: 17). 

Kecocokan keadaan fisik terhadap tugas yang harus dilaksanakan oleh fisik itu, 

atau dengan perkataan lain untuk dapat melakukan tugas fisik tertentu dengan 

hasil yang baik, diperlukan syarat-syarat fisik tertentu yang sesuai dengan sifat 

dan tugas fisik itu. 

         Kesegaran jasmani merupakan kemampuan untuk menunaikan tugas dengan 

baik walaupun dalam keadaan sukar dimana orang yang kesegaran jasmaninya 

kurang tidak akan dapat melakukannya (Sadoso Sumosardjuno, 1987: 19). 

Dengan demikian kesegaran jasmani merupakan wujud dari kapasitas fungsional 

untuk secara total melakukan suatu kerja tertentu dengan hasil yang terbaik atau 

memuaskan tanpa mengalami kelelahan yang berarti.  Jadi jelas bahwa kesegaran 
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jasmani memberi kesanggupan pada seseorang untuk menjalankan kehidupan 

yang produktif dan dapat menyesuaikan diri pada tiap-tiap aktivitas fisik. 

 Disadari atau  tidak, sebenarnya kesegaran jasmani itu merupakan salah satu 

kebutuhan hidup manusia karena kesegaran jasmani senyawa dengan hidup 

manusia. Kesegaran Jasmani pada masing-masing individu sangat bervariasi 

tergantung pada aktifitas dan kegiatan positif yang dilakukan. Kesegaran jasmani 

didapat dengan latihan-latihan fisik yang sistem energinya menggunakan pre-

dominant energy system aerobics dengan beban latihan sub-maximal dalam durasi 

yang cukup. Sistem aerobik menghasilkan energi dari metabolisme aerobik 

dimana dalam prosesnya melibatkan sejumlah oksigen,  sehingga sangat 

bergantung pada kemampuan kerja paru, jantung dan pembuluh darah (cardio-

respiratory-vascular).  

 

2.3  Komponen Kesegaran Jasmani 

 Kesegaran jasmani terdiri dari beberapa kemampuan fisik yaitu : 1) cardio 

respiratory endurance yaitu daya tahan kardiovaskuler, 2) muscular endurance 

yaitu daya tahan otot, 3) muscular power yaitu daya ledak otot, 4) speed atau 

kecepatan, 5) flexibility atau kelentukan, 6) balance atau keseimbangan, 7) 

coordination atau koordinasi, 8) agility atau kelincahan, 9) accuracy atau 

ketepatan, 10) reaction atau reaksi. Dimana antara satu komponen dengan 

kompenen lain saling berkaitan Jadi jika seseorang memiliki kesegaran jasmani 

yang baik maka dengan sendirinya dia akan memiliki kualitas komponen-

komponen tersebut relatif lebih baik. 
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2.3.1 Cardio Respiratory Endurance 

 Daya tahan umum sering disebut juga dengan respiration-cardiovaskular 

endurance, karena sistem pernapasan, jantung dan pembuluh darah memegang 

peranan penting dalam menentukan besar kecilnya daya tahan umum. Menurut 

Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum (2007: 54) daya tahan umum adalah 

kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas terus-menerus  (lebih dari 10 menit) 

dengan aerobic pre-dominant energy system.  

 Seperti diketahui, untuk meningkatkan daya tahan umum yang dilakukan 

adalah meningkatkan kemampuan dan efisiensi kerja paru-paru, jantung, dan 

pembuluh darah dalam memasok oksigen ke dalam sel otot. Oksigen melalui 

proses metabolisme aerobik menghasilkan sejumlah energi aktivasi dan berbagai 

sisa metabolisme seperti CO2 yang harus dikeluarkan dari tubuh melalui 

pembuluh darah, jantung dan paru-paru. 

  Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, jantung harus memompa darah ke 

seluruh tubuh lebih kuat. Seorang yang cukup segar denyutnya lebih lambat tetapi 

memompa lebih kuat, sehingga mengeluarkan jumlah darah lebih banyak. Dengan 

demikian, maka oksigen dan jumlah makanan yang dibagikan keotot-otot yang 

sedang bekerja lebih banyak dibanding mereka yang kurang segar jasmaninya. 

2.3.2  Muscular Endurance  

 Daya tahan aerobik lokal (muscle endurance) adalah daya tahan sekelompok 

otot besar berupa gerakan berulang-ulang selama tiga menit atau lebih tetapi 

biasanya lebih dari lima menit (Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum, 2007: 55). 
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 Daya tahan otot setempat atau local endurance adalah kemampuan 

seseorang dalam mempergunakan suatu kelompok ototnya untuk berkontraksi 

terus menerus dalam waktu relatif cukup lama, dengan beban tertentu (Mochamad 

Sajoto, 1988: 58) 

2.3.3  Muscular Power 

 Daya ledak otot atau muscular power adalah kemampuan untuk melakukan 

aktivitas secara tiba-tiba dan cepat dengan mengerahkan seluruh kekuatan dalam 

waktu yang singkat (Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum, 2007: 55). Daya 

ledak sering disebut dengan explosive strength yang ditandai dengan adanya 

gerakan atau perubahan secara tiba-tiba dengan cepat. Misalnya daya ledak otot 

tungkai kearah atas diukur dengan vertical jump test atau daya ledak otot kearah 

depan diukur dengan jump test (standing broad jump test). 

2.3.4 Speed  

 Menurut Mochamad Sajoto (1988: 58) kecepatan atau speed adalah 

kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan berkesinambungan, dalam 

bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Komponen kecepatan 

erat sekali kaitannya dengan komponen kekuatan, kelincahan, koordinasi dan daya 

tahan. 

2.3.5  Flexibility 

 Kelentukan atau flexibility adalah kesanggupan tubuh atau anggota gerak 

tubuh dalam melakukan gerakan pada sebuah atau beberapa sendi seluas-luasnya 

(Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum, 2007: 55). Kelentukan sebaiknya 

dibedakan dengan kelenturan karena lentur artinya mudah ditekuk dan ketika 
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dilepaskan memantul kembali seperti posisi semula atau bisa dikatakan 

keleluasaan tubuh pada persendian, tidak demikian dengan kelentukan. 

Kelentukan biasanya dikaitkan dengan kemampuan otot skeletal yang besar yang 

dibagi menjadi dua yaitu 1) kelentukan dinamik 2) kelentukan statik. 

2.3.6 Balance 

 Keseimbangan atau balance adalah kemampuan seseorang mengendalikan 

organ-organ syaraf ototnya, selama melakukan gerak-gerak yang cepat, dengan 

perubahan letak titik-titik berat badan yang cepat pula baik dalam keadaan statis 

maupun lebih-lebih dalam keadaan dinamis (Mochamad Sajoto,  1988: 58). 

Komponen keseimbangan ini terdiri atas : 1) keseimbangan statis dimana tubuh 

dalam keadaan diam, 2) keseimbangan dinamis dimana tubuh dalam keadaan 

bergerak. 

2.3.7 Coordination 

 Koordinasi atau coordination adalah kemampuan tubuh untuk 

mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda menjadi sebuah gerakan tunggal 

yang harmonis dan efektif (Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum, 2007: 55). 

Komponen koordinasi ini dibutuhkan oleh hampir semua atlet dari berbagi cabang 

olahraga. Komponen koordinasi secara bersama-sama  dengan komponen 

keseimbangan membentuk kemampuan berdiri, berlari, melompat, menendang, 

melempar atau berbagai gerakan dasar manusia lainnya. 

2.3.8  Agility 

 Kelincahan atau agility adalah kemampuan tubuh atau bagian tubuh untuk 

mengubah arah gerakan secara mendadak dalam kecepatan yang tinggi (Toho 
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Cholik Mutohir dan Ali Maksum, 2007: 55). Misalnya mampu lari berkelok-

kelok, lari bolak-balik dalam jangka waktu tertentu, atau kemampuan berkelit 

dengan tepat dengan posisi berdiri dengan stabil. Seseorang yang mampu merubah 

satu posisi kesuatu posisi yang berbeda, dengan kecepatan tinggi dan koordinasi 

gerak yang baik, berarti kelincahannya cukup tinggi. Komponen kelincahan erat 

kaitannya dengan komponen kecepatan dan koordinasi. 

2.3.9  Accuracy 

 Ketepatan atau accuracy adalah kemampuan seseorang dalam 

mengendalikan gerak-gerak bebas, terhadap suatu sasaran                      

(Mochamad Sajoto,  1988: 59). Sasaran dapat berupa jarak atau mungkin suatu 

objek langsung yang harus dikenai. Misalnya dalam menembak, menendang bola 

ke gawang, maupun memasukkan bola basket ke dalam ring. 

2.3.10  Reaction  

 Menurut Toho Cholik Mutohir dan Ali Maksum (2007: 55) reaksi atau 

reaction adalah kemampuan tubuh atau anggota tubuh untuk bereaksi secepat-

cepatnya ketika ada rangsangan yang diterima oleh reseptor somatik, kinestetik 

atau vestibular. Reaksi juga diartikan waktu yang diberikan untuk memberikan 

jawaban kinetis setelah menerima rangsang. Komponen ini lebih sering disebut 

dengan waktu reaksi atau reaction time yaitu waktu yang dibutuhkan oleh otot 

skeletal untuk mengadakan reaksi akibat adanya rangsangan yang diterima 

reseptor atau panca indera. Reaksi ini merupakan kemampuan tubuh untuk 

melakukan aktivitas kinetis secepatnya begitu rangsangan terhadap reseptor 

terjadi. 
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2.4 Nilai – Nilai Kesegaran Jasmani 

Seorang individu mutlak harus memiliki kesegaran jasmani sesuai dengan 

kebutuhan dari keseluruhan unsur kesegaran jasmani, yang semuanya saling 

berhubungan erat. Pada hakekatnya kesegaran jasmani menyangkut kemampuan 

tubuh untuk beradaptasi terhadap perubahan faal akibat dari suatu kerja tertentu. 

Kesegaran jasmani menggambarkan derajat sehat untuk melakukan tugas atau 

kegiatan sehari-hari. Berdasarkan pengertian tersebut, maka akan lebih jelas lagi 

apabila kita mengetahui tentang nilai-nilai kesegaran jasmani yang meliputi: 

2.4.1 Kemampuan Statis 

Kemampuan statis adalah suatu keadaan dimana fungsi alat-alat tubuh 

normal dalam keadaan istirahat. Kemampuan statis tidak hanya sehat atau cacat, 

melainkan ada keserasian dan kesempurnaan dari segi fisik, mental dan sosial 

serta meliputi unsur anatomi, fisiologi dan psikologi. 

2.4.2 Kemampuan Dinamis 

Kemampuan dinamis adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan jasmani 

yang berat dan tidak memerlukan ketangkasan khusus, dimana fungsi alat-alat 

tubuh dalam keadaan normal pada saat bekerja atau beraktivitas. 

2.4.3 Kemampuan Emosional 

Kemampuan emosional  adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang 

untuk dapat berdiri sendiri tanpa menggantungkan belas kasihan dari orang lain 

mempunyai cukup kekuatan dan daya tahan untuk  melaksanakan tugas atau 

pekerjaan dengan baik (Depdikbud dalam Mahbub, 2010: 17). Orang mempunyai 

tingkat kesegaran jasmani yang baik diharapkan memenuhi nilai-nilai kesegaran 
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jasmani tersebut sehingga memiliki keseimbangan antara jasmani, rohani dan 

sosialnya. 

2.4.4 Kemampuan Mental 

Kemampuan mental merupakan suatu kemampuan dalam menghadapi 

tantangan  kehidupan yang dijalani, sehingga timbul sikap percaya diri yang kuat. 

2.4.5 Ketangkasan Jasmani  

Ketangkasan Jasmani adalah suatu kemampuan dalam melakukan kegiatan-

kegiatan terkoordinir, di sini diperlukan ketrampilan tertentu dan daya tahan. 

Gerakan terkoordinir yang dipertahankan adalah komponen keseimbangan, 

kelentukan, ketangkasan dan kekuatan. 

 

2.5  Sasaran dan Tujuan Kesegaran Jasmani 

 Kesegaran Jasmani bagi setiap orang berfungsi dalam melaksanakan 

kegiatan sehari-hari. Sasaran dan tujuan kesegaran jasmani selalu tergantung 

dengan objek yang dituju. Menurut Engkos Kosasih (1985: 10) objek yang dituju 

dalam kesegaran jasmani adalah: 

2.5.1 Golongan yang dihubungkan dengan keadaan 

 Adapun golongan-golongan yang dihubungkan dengan keadaan adalah: 

1)    Kesegaran jasmani bagi penderita cacat dan rehabilitasi. 

2)    Kesegaran jasmani bagi ibu hamil untuk perkembangan bayi dalam 

kandungan dan untuk mempersiapkan diri menghadapi kelahiran.  

2.5.2 Golongan yang dihubungkan dengan usia 

 Adapun golongan-golongan yang dihubungkan dengan usia adalah:  
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1)   Kesegaran jasmani bagi anak-anak untuk menjamin pertumbuhan dan 

perkembangan.  

2)    Kesegaran jasmani bagi orang tua untuk mempersiapkan  kondisi fisiknya 

terhadap serangan suatu penyakit. 

2.5.3  Golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan 

 Adapun golongan-golongan yang dihubungkan dengan pekerjaan adalah: 

1) Kesegaran jasmani  bagi olahragawan untuk meningkatkan prestasi para 

atlet.  

2) Kesegaran jasmani bagi karyawan untuk meningkatkan hasil efisiensi dan 

produktivitas kerja. 

3) Kesegaran jasmani bagi siswa untuk meningkatkan kemauan dan hasil 

belajar. 

4) Kesegaran jasmani bagi Angkatan Bersenjata untuk meningkatkan daya 

tahan  maupun daya tempur. 

 

2.6  Fungsi Kesegaran Jasmani 

 Kesegaran jasmani memiliki fungsi yang sangat penting, fungsi kesegaran 

jasmani dapat digolongkan menjadi beberapa hal diantaranya adalah fungsi 

kesegaran jasmani yang dihubungkan dengan pekerjaan.  

1) Kesegaran jasmani bagi olahragawan dibutuhkan untuk mencapai prestasi 

yang tinggi dan meningkatkan penampilan serta  mengurangi kemungkinan 

terjadinya cedera (Dangsina Moeloek, 1984: 2). 
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2) Kesegaran jasmani bagi pelajar dan mahasiswa dibutuhkan untuk 

meningkatkan prestasi dan kemauan belajar.   

3) Kesegaran jasmani bagi karyawan untuk meningkatkan hasil efisiensi dan 

produktivitas kerja. 

 Perlu ditegaskan lagi bahwa kesegaran jasmani tidak hanya berfungsi dalam 

ruang lingkup olahraga saja, tetapi dalam tiap segi kehidupan secara menyeluruh. 

Berdasarkan fungsinya kesegaran jasmani adalah untuk mengembangkan 

kesanggupan dan kemampuan manusia tanpa mengalami kelelahan yang berarti. 

Kesegaran jasmani dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan keseimbangan 

antara latihan-latihan olahraga yang dilakukan secara teratur dan 

berkesinambungan. 

 

2.7  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesegaran Jasmani 

 Ada berbagai macam faktor yang membuat kesegaran jasmani mempunyai 

karakteristik tersendiri.  Kesegaran jasmani setiap orang berbeda antara orang satu 

dengan orang  yang lainnya tergantung oleh faktor-faktor yang menyertainya. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani tersebut adalah : 

2.7.1  Makanan dan sumber gizi 

 Pengetahuan tentang pemilihan makanan yang tepat sangat berpengaruh 

terhadap kebugaran jasmani. Pada keadaan normal tubuh  dapat mengatur 

keseimbangan antara energi yang diperoleh dari luar (makanan) dan energi yang 

dikeluarkan oleh tubuh. Dengan demikian dapat dikatakan tubuh memiliki pola 

makan yang terdiri dari  tiga kali makan (sarapan, makan siang, makan malam), 
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tidak perlu harus terus menerus makan selama 24 jam. Hal inilah yang 

menyebabkan tubuh dapat melakukan berbagai aktivitas pada siang hari dan 

mempunyai interval waktu yang cukup lama pada malam hari untuk beristirahat.  

 Tubuh memerlukan zat-zat gizi yang cukup  yang terkandung dalam bahan 

makanan untuk proses metabolisme dalam tubuh.  

 Adapun unsur-unsur makanan bergizi adalah : 

1) Protein sebagai zat pembangun, untuk pertumbuhan dan mengganti sel  

yang rusak. 

2)  Lemak sebagai zat pembentuk susunan tubuh dan sebagai zat pelarut 

vitamin A, D ,E ,K. 

3)  Karbohidrat sebagai penyedia energi bagi tubuh, selain itu juga berperan 

sebagai zat oksidasi atau pembakar lemak. 

4)  Mineral sebagai pengatur keseimbangan asam basa tubuh. 

5)  Vitamin sebagai pengatur metabolisme protein, lemak dan hidrat arang. 

6)  Air sebagai zat pengangkut dan pelarut. 

2.7.2  Latihan olahraga 

 Latihan jasmani, terutama bila dilakukan secara teratur telah terbukti 

meningkatkan kesegaran jasmani (Dangsina Moeloek, 1984: 33). Penelitian 

histokimia dan biokimia memperlihatkan perubahan yang terjadi pada otot berupa 

peningkatan kadar dan aktivitas enzim, serta protein yang berperan dalam 

metabolisme aerobik. 

 Penyesuaian ini disamping penyesuaian fisiologis pada alat-alat tubuh yang 

lain, seperti kemampuan jantung dan paru menyebabkan perbedaan antara seorang 
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yang terlatih dengan terhadap mereka yang tidak terlatih, seseorang yang terlatih 

lebih mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan tenaga banyak tanpa cepat 

merasa lelah. 

2.7.3 Kebiasaan hidup  

 Kebiasaan hidup yang teratur sesuai dengan pola hidup sehat akan 

mempengaruhi keadaan kesegaran jasmani seseorang. Sebaliknya seseorang yang 

memiliki kebiasaan hidup tidak teratur akan memiliki kesegaran jasmani yang 

buruk. Membiasakan pola hidup sehat dapat diawali dengan pengaturan pola 

makan makanan yang bergizi  dan proporsional, istirahat yang cukup, 

menghindari rokok dan alkohol dalam kehidupan sehari-hari, melakukan kegiatan 

rekreasi untuk menghilangkan kejenuhan pikiran, serta selalu menjaga kebersihan 

pribadi dan lingkungan sekitar. 

2.7.4 Lingkungan  

 Kesehatan badan kita dipengaruhi oleh lingkungan disekitar kita. 

Lingkungan adalah tempat dimana suatu komunitas bertempat tinggal dalam 

waktu yang relatif lama. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah lingkungan 

masyarakat di mana kita tinggal dan hidup bermasyarakat. Faktor lingkungan juga 

turut berpengaruh terhadap tingkat kesegaran jasmani seseorang. Orang yang  

berada di lingkungan yang bersih dan terawat dapat dikatakan memiliki kesegaran 

jasmani yang lebih baik daripada seseorang yang berada di lingkungan yang 

kotor, kumuh dan tidak terawat. Hal ini disebabkan karena lingkungan yang bersih 

membawa dampak psikologis bagi seseorang untuk lebih termotivasi melakukan 
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aktivitas jasmani (latihan fisik) dalam rangka meningkatkan kesegaran 

jasmaninya. 

2.7.5 Tidur/istirahat  

 Dalam sehari paling tidak tubuh membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam untuk 

beristirahat setelah melakukan berbagai macam aktivitas. Fase istirahat penting 

bagi tubuh untuk menyusun kembali tenaga-tenaga yang hilang setelah digunakan 

untuk beraktivitas. Seseorang akan mudah terkena cedera karena pembebanan 

kerja pada otot yang terus menerus tanpa menyediakan waktu untuk beristirahat. 

Dengan terjadinya cedera, akan mengakibatkan penurunan kesegaran jasmani, 

karena tubuh  tidak mampu beraktivitas dan berlatih dalam rangka  meningkatkan 

kesegaran jasmani. Maka untuk menjaga kesegaran jasmani seseorang, diperlukan 

waktu yang cukup pula untuk tidur atau istirahat. 

 

2.8  Definisi Pekerja Seks Komersial (PSK) 

Pelacuran yang sering disebut sebagai prostitusi, (dari bahasa latin pro-

stituere atau pro-stauree) misalnya berarti membiarkan diri berbuat zina, 

melakukan persundalan, pencabulan dan penggendakan. Sementara itu Boger, PJ 

de Bruine van Amstel dan Commeng (dalam Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, 

1985: 10) mengatakan bahwa prostitusi atau pelacuran adalah gejala 

kemasyarakatan dengan perbuatan seseorang wanita memperdagangkan atau 

menjual tubuhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual kepada banyak 

laki-laki dengan pembayaran. 
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Selain difinisi di atas, dengan rumusan kalimat yang agak berbeda yaitu 

bahwa prostitusi atau pelacuran merupakan perbuatan perempuan atau laki-laki 

yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul dengan mendapat upah (Kartini 

Kartono, 2003: 216). Berbeda dengan pendapat Mudjijono (2005: 16) memberi 

batasan pelacur sebagai wanita yang pekerjaan utamanya sehari-hari memuaskan 

nafsu seksual laki-laki atau siapa saja yang sanggup memberikan imbalan yang 

biasa berupa uang atau benda berharga lainnya. Untuk melaksanakan pembatasan 

dan penertiban masalah pelacur, Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa 

Barat (Kartini Kartono, 2003 : 214) mengatakan pelacur adalah mereka yang biasa 

melakukan hubungan kelamin diluar pernikahan yang syah. Melihat semua 

definisi itu tampaknya ada suatu kesepakatan diantara mereka bahwa seseorang 

pelacur adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan yang digunakan 

sebagai alat untuk memberikan kepuasan seks kepada kaum laki-laki. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas tentang pelacuran maka 

Koentjoro (dalam Iip Wijayanto, 2003 : vi) menyimpulkan bahwa pelacuran itu 

memiliki beberapa komponen. Paling tidak, terdapat 4 komponen utama dalam 

definisi pelacuran, yakni (1) adanya perselingkuhan, (2) adanya pembayaran, (3) 

adanya perbedaan tujuan, dan (4) adanya unsur kehidupan. Sementara G. May 

dalam buku Encyclopedia Of Social Science (Kartini Kartono, 2003 : 215) 

menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar menukar dalam 

masalah pelacuran yaitu menukarkan pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah 

atau barang lain. 
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Mudjijono (2005: 16) menjelaskan ada berbagai sebutan untuk pelacur. 

Sebutan pelacur itu sama dengan “Sundel”, “Wong Nakal”, “Lonthe”, “Kupu-

kupu malam”, dan “Pelayahan”. Penggunaan kata sundel lebih bersifat 

penghalusan dibandingkan dengan kata lonthe. Sundel memiliki sebutan lengkap 

Sundel Bolong yang termaksud dalam kategori mahluk halus yang digambarkan 

sebagai mahluk perempuan berparas cantik dan bertubuh menggiurkan. Dalam 

wujudnya sebagai mahluk halus yang mempunyai wadhag, ia bernama Sundel 

Bolong. Akan tetapi apabila ia berwujud manusia disebut sundel. Dalam 

masyarakat jawa, pelacur digambarkan sebagai wanita penggoda  yang 

mengandalkan kecantikan wajah berusaha menjerat laki-laki yang berjiwa lemah 

ke dalam pelukannya. Seorang Pelacur juga disebut wong nakal, karena suka usil, 

menggoda, menggangu laki-laki, rumah tangga, dan melawan peraturan 

masyrakat, yaitu melakukan hubungan biologis dengan banyak orang. Sedangkan 

kupu-kupu malam merupakan sebutan pelacur karena daya tarik binatang kupu-

kupu terletak pada tingkahnya yang gesit, genit, tidak mau diam, selalu berpindah 

dari satu bunga ke bunga yang lain, dan mempunyai warna yang indah. Kerja 

kupu-kupu yang menghisap madu dari setiap bunga yang dihinggapi. Sifat-sifat 

inilah yang menjadikan masyarakat menyebut pelacur sebagai kupu-kupu. 

Mengingat pada umumnya para pelacur keluar pada malam hari, maka para 

pelacur acap juga disebut sebagai kupu-kupu malam. Selain itu sebutan bagi 

pelacur yaitu lonthe. Lonthe merupakan sebutan yang paling kasar untuk pelacur 

dan biasa dipakai sebagai umpatan. Lonthe merupakan nama jenis binatang yang 

suka berkubang dalam kotoran ayam. Hewan ini muncul saat gelap dan terbang 
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menuju tempat-tempat yang terang. Melalui nama binatang itu, pelacur 

digambarkan sebagai wanita yang bergelimang dengan perbuatan kotor atau 

pencabulan yang muncul pada malam hari dan menjajakan diri di tempat-tempat 

yang terkena sinar lampu dan banyak dilalui orang. 

Kartini Kartono (2003: 207) juga memberikan sebutan lain untuk pelacur. 

Kartini Kartono, menyebut pelacur dengan  istilah WTS atau Wanita Tuna Susila. 

Tuna susila atau tidak susila itu diartikan sebagai kurang beradap karena 

keroyalan relasi seksual, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki 

untuk pemuasan seksual, dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi 

pelayananya. Tuna susila itu juga dapat diartikan sebagai salah tingkah, tidak 

susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Maka pelacur 

itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya, yang bisa mendatangkan celaka. 

Demikianlah beberapa batasan yang diberikan beberapa ahli. Jadi yang 

dimaksud dengan prostitusi, pelacuran, penjajaan seks atau persundalan adalah 

peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada banyak laki-laki (lebih dari satu) 

dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai pemuas nafsu seks si 

pembayar, yang dilakukan di luar pernikahan. Sedangkan yang disebut dengan 

pelacur, wanita tuna susila wanita penjaja seks, kupu-kupu malam, sundel, lonthe 

adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri pada siapa saja atau banyak laki-

laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual. Atau dengan kata lain adalah 

wanita yang melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki di luar 

pernikahan, dan seorang wanita memperoleh imbalan uang dari laki-laki yang 

menyetubuhinya. 
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2. 9 Faktor-faktor Perempuan menjadi PSK 

Para wanita yang terjun di dunia pelacuran ada yang karena terpaksa 

(terdesak keadaan) serta ada yang dengan sukarela. Tetapi yang paling utama 

yaitu adanya permintaan dari kaum laki-laki sehingga meningkatkan pula 

penawaran dari para pelacur. H. Ali Akbar (dalam Tjahjo Purnomo dan Ashadi 

Siregar, 1985: 101) mengemukakan 6 faktor mengapa perempuan menjadi pelacur 

yakni: 

1) Tekanan ekonomi. Karena tidak ada pekerjaan, terpaksa mereka hidup 

menjual diri sendiri dengan jalan dan cara yang paling mudah. 

2) Karena tidak puas dengan posisi yang ada. Walaupun sudah mempunyai 

pekerjaan, belum puas juga karena tidak bisa membeli barang-barang yang 

bagus dan mahal. 

3) Karena kebodohan. Tidak mempunyai pendidikan atau intelegensi yang 

baik. 

4) Cacat kejiwaan. 

5) Karena sakit hati, ditinggalkan suami atau setelah dinodai kekasihnya 

ditinggal begitu saja. 

6) Karena tidak puas dengan kehidupan seksualnya atau hiperseksual. 

C.H. Rolph (dalam Tjahjo Purnomo dan Ashadi Siregar, 1985 : 101) dalam 

bukunya Women of the streets mengemukakan hasil penelitian tentang keadaan 

individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur 

tersebut:  
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1) Rasa terasing dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada 

suatu masa tertentu didalam hidupnya. 

2) Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan melacurkan 

diri. Dalam kenyataan, ini merupakan sebab langsung, tetapi hampir selalu 

dan hanya mungkin terjadi karena keadaan sebelumnya yang memungkinkan 

hal tersebut terjadi. 

3) Tergantung pada kepribadian wanita itu sendiri yang berhubungan erat 

dengan pengalaman masa lalu dan situasi masa kininya. 

Kartini Kartono (2003: 245) menambahkan penyebab-penyebab yang 

melatarbelakangi semakin suburnya pelacuran beraneka ragam, diantaranya 

adalah: 

1) Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian 

dan pengumbaran seks. 

2) Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan. 

3) Disorganisasi dan disintegrasi kehidupan keluarga sampai terjadi broken 

home, ayah dan ibu bercerai atau pisah, ayah atau ibu kawin lagi atau hidup 

bersama dengan patner lain. 

4) Ajakan teman-teman sekampung atau sekota yang sudah terjun terlebih 

dahulu dalam dunia pelacuran. 

5) Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk: film-film biru, gambar-gambar 

porno, bacaan cabul, gang-gang anak muda yang mempraktekkan relasi seks 

dan lain-lain. 
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6) Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat 

membawa keluarganya. Misalnya pekerjaan: pengemudi, tentara, pelaut, 

pedagang dan kaum politisi, yang membutuhkan pelepasan bagi ketegangan 

otot-otot dan sarafnya. 

7) Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status 

sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu 

skill atau ketrampilan-ketrampilan khusus. 

8) Pekerjaan sebagai pelacur tidak memerlukan ketrampilan atau skill, tidak 

memerlukan intelegensi tinggi, mudah dikerjakan, asal orang yang 

bersangkutan memiliki kecantikan, kemudaan dan keberanian.. 

Berdasarkan pandangan teoritis dan pendapat-pendapat para ahli tersebut, 

maka faktor pengaruh paling besar yang melatarbelakangi perempuan ke dunia 

pelacuran adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. Banyak wanita yang 

menginginkan untuk hidup enak atau sekedar memenuhi kebutuhan keluarga akan 

tetapi mereka tidak mempunyai skill atau pendidikan yang tinggi untuk dapat 

bekerja yang wajar seperti orang lain. Maka pelacuran merupakan salah satu 

solusi mendapatkan uang untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Para pelacur 

mungkin hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan mereka tanpa memikirkan 

dampak lain seperti pengasingan dari keluarga dan lingkungan yang memandang 

rendah pekerjaan mereka. Mereka juga kurang memperhatikan kesehatan diri 

mereka sendiri yang sangat rentan akan adanya penyakit, baik penyakit seperti 

kelelahan karena tidak teraturnya hidup maupun penyakit menular seksual yang 

berbahaya. 
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2.10 Ciri-ciri Pelacuran 

Dalam situasi apapun pelacuran selalu saja hadir, dari yang mengendap-

endap hingga yang terang-terangan. Pelacuran ada karena adanya laki-laki hidung 

belang, begitu pula sebaliknya (Soffa Ihsan, 2004: 128). Di desa-desa, hampir 

tidak terdapat pelacur. Jika ada, maka mereka itu adalah pendatang dari kota, yang 

singgah untuk beberapa hari, atau pulang ke desanya. Sama halnya juga dengan 

desa perbatasan yang dekat dengan kota-kota dan tempat-tempat sepanjang jalan 

besar yang dilalui truk-truk dan kendaraan umum sering dijadikan lokasi oleh 

wanita-wanita tunasusila. Banyaknya langganan yang dilayani oleh para wanita 

tunasusila di Sunan Kuning ialah 2-10 orang, dalam jangka waktu 12-24 jam. 

Wanita Tuna Susila ini bisa digolongkan dalam dua kategori, yaitu : 

1) Mereka yang melakukan profesinya dengan sadar dan sukarela, berdasarkan 

motivasi-motivasi tertentu. 

2) Mereka yang melakukan tugas melacur karena ditawan atau dijebak dan 

dipaksa oleh germo-germo yang terdiri atas penjahat-penjahat, calo-calo dan 

anggota-angota organisasi gelap penjual wanita dan pengusaha bordil. 

Dengan bujukan dan janji-janji manis, gadis-gadis cantik dipikat dengan 

janji akan mendapatkan pekerjaan terhormat dengan gaji besar.  Namun 

pada akhirnya mereka dijebloskan ke dalam rumah-rumah pelacuran, yang 

dijaga dengan ketat. 

Kartini Kartono (2003: 239) menjelaskan ciri-ciri khas dari pelacur itu 

adalah : 

1) Wanita. 
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2) Cantik, ayu, rupawan, manis, atraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya 

bisa merangsang selera seks kaum pria. 

3) Masih muda-muda. 75% dari jumlah pelacur di kota-kota ada di bawah usia 

30 tahun. Yang terbanyak ialah 17-25 tahun. Dengan wajahnya yang masih 

terlihat muda maka akan lebih menarik perhatian kaum pria dibanding 

dengan pelacur yang sudah tua. 

4) Pakaiannya sangat menyolok, beraneka warna, sering aneh-aneh atau 

eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka sangat 

memperhatikan penampilan lahiriahnya, yaitu: wajah, rambut, pakaian, alat-

alat kosmetik dan parfum yang merangsang.  

5) Mereka memakai nama samaran dan sering berganti nama, juga berasal dari 

tempat atau kota lain, bukan kotanya sendiri, agar tidak dikenal orang. 

6)  Pelacur-pelacur  profesional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan 

berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah. Mereka pada umumnya 

tidak mempunyai ketrampilan/skill khusus, dan kurang pendidikannya. 

Modalnya ialah kecantikan dan kemudaanya. Sedang pelacur-pelacur dari 

kelas tinggi pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan 

atas, atau lepasan akademik dan perguruan tinggi. 

 

2.11 Analisis Tingkat Kesegaran Jasmani dengan Kegiatan 

Seksual 

Kesegaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan 

tugasnya sehari-hari dengan gampang, tanpa merasa lelah yang berlebihan dan 
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masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga  untuk menikmati waktu 

senggangnya dan untuk  keperluan yang mendadak. Kesegaran jasmani seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah 

kebiasan hidup. Biasanya orang-orang yang terlalu sibuk atau memiliki pekerjaan 

yang berat tidak memiliki banyak waktu untuk berolahraga, bahkan mungkin 

mereka akan mengabaikan pola makan dan waktu istirahatnya. Jadi secara tidak 

langsung, berat atau ringannya pekerjaan mempengaruhi tingkat kesegaran 

jasmani seseorang. 

Pekerjaan yang berat disertai dengan istrahat yang kurang menyebabkan 

para PSK identik memiliki kesegaran jasmani yang tidak baik/kurang. Menurut 

Dr. William Masters (dalam Sadoso Sumosardjuno, 1987: 43) seseorang yang 

memiliki kesegaran jasmani kurang, setelah mendapatkan latihan-latihan olahraga, 

kemampuan seksualnya juga akan menjadi lebih baik. Hubungan seksual 

sebenarnya sama saja dengan suatu latihan olahraga (exercise), dimana kebutuhan 

tubuh akan oksigen dan zat-zat makanan akan bertambah. Untuk memenuhi 

kebutuhan ini, maka jantung harus memompakan darah lebih banyak, sehingga 

dapat menaikkan denyut jantung sampai 180 denyut per menit.  

Dari hasil penelitian, hubungan seks hanya membutuhkan energi yang kecil. 

Foreplay hanya memerlukan 100 kalori dalam 1 jam. Sedangkan hubungan seks 

hanya memerlukan 100-250 kalori per’jam. Begitu juga dengan orgasme, hanya 

memerlukan kalori sedikit, jadi hubungan seks hanya memerlukan kalori 

sebanyak orang naik tangga 2 lantai (Sadoso Sumosardjuno, 1992: 136). 
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Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa orang memerlukan 

sebanyak 100-250 kalori per’jam saat melakukan hubungan seksual. Seorang PSK 

yang melakukan hubungan seksual dengan beberapa orang dalam sehari berarti 

juga menghabiskan waktu yang cukup banyak. Padahal banyaknya pelanggan 

yang dilayani oleh para PSK di Sunan Kuning ialah 2-10 orang, dalam jangka 

waktu 12-24 jam. Maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan PSK merupakan 

pekerjaan yang berat mengingat waktu kerja mereka yang tidak terbatas. Untuk itu 

agar seorang PSK mampu memberikan pelayanan yang baik pada pelanggannya 

dalam bekerja dan tidak menurunkan kondisi tubuhnya maka membutuhkan 

kesegaran jasmani yang baik yang didapat dari latihan olahraga.



 

 

33 

 

BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 Hasil dari suatu penelitian haruslah dapat memberikan gambaran yang 

jelas, artinya setiap langkah atau cara yang ditempuh dalam penelitian tersebut 

dapat  dimengerti dan dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, peneliti akan 

berusaha menguraikan mengenai metode-metode ilmiah yang digunakan untuk 

mencari kebenaran suatu penelitian, sehingga hasil dari suatu penelitian sesuai 

dengan tujuan dan  dapat dipertanggung jawabkan . Metode penelitian sangat 

diperlukan dalam melakukan penelitian maupun dalam membuat laporan hasil 

penelitian. 

 

3.1  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif yang menggunakan metode survei dengan teknik tes. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif merupakan salah 

satu jenis penelitian kuantitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat 

penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya (Subanda dan Sudrajat, 2005: 

26). Menurut Winarno Surakhmad (1982: 141) penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya tentang 

situasi yang dialami, satu hubungan  kegiatan pandangan, sikap yang tampak atau 

tentang suatu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, 

kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak dan sebagainya. 
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3.2  Variabel Penelitian 

 Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai, variabel 

juga diartikan sebagai pengelompokan yang logis dari dua atribut atau lebih               

(S. Margono, 2005: 133). Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan 

menjadi objek pengamatan penelitian. Dari pengertian tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel penelitian adalah faktor-faktor yang berperan dalam 

suatu peristiwa yang akan mempengaruhi hasil penelitian. Sedangkan variabel 

dalam penelitian ini adalah tingkat kesegaran jasmani Pekerja Seks Komersial 

(PSK) Usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang tahun 2011. 

 

3.3  Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel 

 Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian dalam suatu ruang 

lingkup dan waktu yang ditentukan. Menurut Purwanto (2007: 45) populasi adalah 

keseluruhan obyek yang mempunyai satu karakteristik yang sama. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh PSK Sunan Kuning usia 17-35 tahun Semarang yang 

berjumlah 300 orang. 

Sampel adalah contoh, sebagian dari anggota populasi yang diperlakukan 

sebagai wakil atau yang mewakili populasi. Sedangkan menurut S. Margono 

(2005: 123) sampel adalah  sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh 

(monster) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. 

 Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random 

sampling. Dimana dalam pengambilan sampel teknik ini, peneliti mencampur 

subjek-subjek yang ada di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. 
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Maka setiap subjek memiliki kesempatan dipilih menjadi sampel. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2006: 134) jika jumlah subjeknya lebih dari 100 maka dapat 

diambil sampel antara 10-15 %. Oleh karena jumlah populasi sebanyak 300 orang, 

maka peneliti mengambil sampel sebanyak 10% dari populasi yang ada yaitu 30 

orang. Adapun alasan dari peneliti mengambil sampel 10% dari jumlah populasi 

yang ada adalah: 

1) Pekerjaan pelacur merupakan pekerjaan yang masih dianggap tabu, mereka 

masih tertutup apabila kehidupan mereka diteliti dan dipublikasikan kepada 

masyarakat, jadi PSK cenderung keberatan untuk menjadi subyek penelitian. 

2) Keterbatasan kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. 

Dalam penelitiaan ini peneliti tidak diberi waktu cukup banyak untuk 

mengadakan penelitian, yaitu hanya pada waktu senam pagi sekitar 2 jam. 

3) Tenaga yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini juga terbatas. 

Apabila jumlah sampel semakin besar maka akan membutuhkan alat dan 

tenaga yang lebih banyak. 

4) Tidak memungkinkannya diambil sampel dalam jumlah yang banyak karena 

apabila semakin banyak sampel akan semakin lama waktu penelitian 

sehingga nantinya dapat beresiko akan menyita waktu para PSK dalam 

istirahat dan bekerja. 

 

3.4  Instrumen Penelitian 

 Instrumen adalah alat yang digunakan pada waktu penelitian dengan 

menggunakan suatu metode (Suharsimi Arikunto, 2006: 149), atau dengan kata 
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lain instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan data 

yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Instrument penelitian yang penulis 

gunakan adalah test. Test adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain 

yang digunakan untuk mengukur ketrampilan, pengetahuan inteligensi, 

kemampuan/bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Suharsimi 

Arikunto, 2002: 127). 

 Test yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Harvard 

Step Test. Test ini menggunakan bangku untuk mengetes kemampuan sistem 

jantung dan paru seseorang. Tujuan dari test ini adalah untuk mengukur 

kemampuan tubuh seseorang untuk menyesuaikan terhadap beban kerja dan pulih 

asal dari kerja tersebut. Caranya dengan mengukur denyut nadi pemulihan setelah 

seseorang naik turun bangku. Ketinggian bangku, irama naik turun bangku, lama 

naik turun bangku dan kapan mengukur denyut nadi pemulihannya membedakan 

test yang satu dengan yang lain (Sudarno SP, 1992: 104). 

 Adapun alasan menggunakan test ini adalah: 

1) Peneliti tidak mendapat izin untuk melakukan penelitian di luar komplek 

Lokalisasi karena tanggung jawabnya akan semakin lebih besar. 

2) Mengingat sifat dari seorang PSK yang tertutup dengan lingkungan 

masyarakat karena dianggap musuh masyarakat sehingga pelaksanaan test 

ini dilakukan secara indoor. 

3) Faktor bahaya dan resiko sangat sedikit kemungkinannya dan apabila test ini 

dikerjakan dengan benar hasil dari test ini cukup bermanfaat. 

4)  Pengawasan dan penyelenggaraan relatif mudah. 
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5)  Semua peserta test dapat melakukan gerakannya. 

6)  Sarana dan prasarana yang ada memungkinkan untuk melakukan test di 

Lokalisasi tersebut. 

Untuk itu diperlukan alat-alat sebagai berikut : 

1)  Bangku dengan tinggi 45 cm (wanita) 

2) Metronom 

3)  Stop watch 

 Pelaksanaan test ini dilakukan satu hari sesuai dengan ketentuan. Setiap 

hasil di catat dan dimasukkan dalam rumus Indeks Efisiensi Tubuh (IET), 

sehingga akan diperoleh kategori kesegaran jasmaninya yang sesuai dengan 

norma dalam standar IET. 

3.4.1 Pelaksanaan Harvard Step Test: 

1) PSK diukur denyut nadi (DN) istirahat. 

2) PSK disuruh naik turun bangku dengan frekuensi 30 kali naik dan 30 kali 

turun, dengan metronom irama diatur 120/4 selama 5 menit, posisi badan 

tegak waktu melaksanakan test. 

 

 
Gambar 3.1 Sikap badan saat pelaksanaan Harvard step test 
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3) Setelah 5 menit tes dihentikan, apabila ada yang tidak mampu melaksanakan 

sampai 5 menit secepatnya disuruh berhenti. 

4) PSK disuruh duduk dan dihitung denyut nadinya pada pergelangan tangan 

atau leher selama 30 detik pada menit ke 1, 2 dan 3. 

 

3.4.2 Penilaian Harvard Step Test: 

Untuk mengetahui tingkat kesegaran jasmani, ada dua cara yaitu : 

1)  Cara Lambat 

Denyut nadi dihitung selama 3 kali (menit 1, 2 dan 3) setelah test dan 

dihitung selama 30 detik kemudian dimasukkan dalam rumus sebagai 

berikut : 

    Indeks Efisiensi Tubuh = 
Lama naik turun bangku (detik) X 100 

2 X nadi pemulihan 

2) Cara Cepat 

Denyut nadi dihitung sekali pada menit pertama setelah test selama 30   

detik, kemudian dimasukkan dalam rumus sebagai berikut :  

    Indeks Efisiensi Tubuh = 
Lama naik turun bangku (detik) X 100 

5,5 X denyut nadi 

Dalam penelitian ini menggunakan penilaian cara lambat dengan 

penghitungan denyut nadi 3 kali pada menit 1, 2 dan 3. 

Pencatatan hasil : 

Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai oleh PSK dalam melakukan 

tes naik turun bangku dan hasil penghitungan denyut nadi pada menit 1, 2 dan 3 
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selama 30 detik setelah PSK melakukan test dimasukan ke dalam Tabel Standar 

Indeks Efisiensi Tubuh untuk diketahui kategorinya (Sudarno SP, 1992: 105). 

Tabel 3.1 

Tabel Standar Indeks Efisiensi Tubuh (IET) dengan menggunakan Harvard Step 

Test 

Interval Hasil Kategori 

Kurang dari 55 Kurang Sekali 

55 – 64 Kurang 

65 – 79 Sedang 

80 – 89 Baik 

Lebih Dari 90 Baik Sekali 

 

 

3.5 Faktor Yang Mempengaruhi Penelitian 

 Dalam penelitian ini, telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan kesalahan selama melakukan penelitian sehubungan dengan 

pengambilan data. Maka dibawah ini dikemukakan variabel yang dikendalikan 

meliputi beberapa faktor dan usaha untuk menghindarinya. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penelitian diantaranya adalah: 

3.5.1 Faktor Psikologis Sampel 

Yang termasuk faktor psikologis di sini yaitu 1) Intelektual/kecerdasan yang 

ditentukan oleh pendidikan, pengalaman dan bakat yang dimiliki oleh sampel, 2) 

Motivasi baik yang datang dari dalam maupun dari luar diri sampel seperti 
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perasaan harga diri, kepercayaan diri, perasaan sehat, sedangkan yang dari luar 

adalah penghargaan, pujian dan lain-lain. 

3.5.2 Faktor Kegiatan Sampel di Luar Penelitian 

Kegiatan di luar atau sebelum diadakan penelitian sangatlah sulit untuk 

dipantau sehingga sebelum tes dilaksanakan penulis dengan bantuan Pembina  

program kesehatan dan Olahraga memberi pengertian pada testee untuk 

melakukan kegiatan yang tidak melelahkan kondisi fisiknya. 

3.5.3 Faktor Alat 

Alat  maupun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini diupayakan 

selengkap mungkin dan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum tes dimulai. Hal ini 

dimaksudkan untuk menunjang kelancaran jalannya penelitian. Alat yang 

digunakan dalam penelitian ini yang harus dijadikan pertimbangan dalam 

menentukan jenis tes kesegaran jasmani adalah: 1) Validitas (kesahihan), 2) 

Reliabilitas (keterandalan), 3) Obyektifitas, 4) Interest (menarik), 5) Ekonomi, 6) 

mempunyai norma, 7) Tuntutan pelaksanaan (S. Sukardjo Nurhasan, 1992 : 14). 

3.5.4 Faktor Kondisi dan kemampuan Sampel 

Kondisi dan kemampuan sampel tidaklah sama sehingga sebelum 

melakukan test penulis bersama pembina program kesehatan dan olahraga 

menanyakan kesehatan dan mengelompokkan sampel sehingga lebih mudah untuk 

mengadakan koreksi. 
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3.6 Pelaksanaan Penelitian 

Sebelum memulai dengan pengambilan data beberapa hal yang perlu 

diperhatikan yaitu mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh supaya tidak 

terjadi kesalahan dalam penelitian langkah tersebut adalah : 

3.6.1 Penentuan Sampel 

Untuk mendapatkan sampel penelitian, peneliti mengajukan surat 

permohonan izin kepada Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 

(DINSOSPORA)  Jawa Tengah agar mendapatkan ijin untuk mengadakan 

penelitian. Dalam hal ini Kepala DINSOSPORA mengijinkan penulis 

mengadakan penelitian dengan sampel Pekerja Seks Komersial (PSK) usia 17-35 

tahun di Sunan Kuning Semarang. 

3.6.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik yang digunakan penelitian ini adalah teknik Random Sampling yaitu 

peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek 

dianggap sama. Maka setiap subjek memiliki kesempatan dipilih menjadi sampel.  

3.6.3 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Tingkat Kesegaran Jasmani 

Pekerja Seks Komersial (PSK) usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning. Test 

yang digunakan adalah test kesegaran jasmani Harvard Step Test. 

3.6.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tes kesegaran jasmani ini dilaksanakan mulai pukul 

06.00 WIB, tanggal 8 Juli 2011. Tempat penelitiannya adalah Gedung Pendidikan 

RW IV Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Barat. 
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3.6.5 Pembantu Penelitian 

Untuk memperlancar pelaksanaan tes peneliti menyiapkan beberapa tenaga 

pembantu. Adapun pembantu dalam pelaksanaan tes kesegaran jasmani ini 

peneliti meminta bantuan mahasiswa FIK UNNES dan teman dekat peneliti yang 

dianggap mampu. 

Pembagian tugas terdiri dari : 

1) Pengawas 

2) Pengambil waktu 

3) Penghitung denyut nadi 

4) Pencatat hasil 

 Sebelum pelaksanaan test, penulis memberikan pengarahan terlebih dahulu 

kepada testee dan teman-teman pembantu sehingga dalam pelaksanaan dapat 

berjalan dengan lancar dan memenuhi syarat yang ditentukan. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

 Cara penggunaan data kuantitatif yang paling sederhana adalah dalam 

bentuk persentase. Pada hakekatnya tujuan persentase adalah untuk 

memperlihatkan dengan tegas besarnya secara relatif dua angka atau lebih, dengan 

perkataan lain untuk menyederhanakan gambaran dari hubungan antara dua angka 

atau lebih (Koentjaraningrat, 1989: 254).  

 Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik 

menggunakan teknik analisis deskriptif persentase. Metode ini digunakan untuk 

membahas hasil penelitian yang masih berupa data statistik sehingga akan 
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diperoleh gambaran yang jelas  mengenai  hasil penelitian, penemuan indeks 

persentase dihitung dengan rumus persentase sebagai berikut:     

 %100% x
N

n=  

Keterangan: 

n  =  Nilai yang diperoleh 

N   =  Jumlah seluruh nilai  

(Muhammad Ali, 1987: 184).  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Memaparkan atau mendeskripsikan sebuah hasil penelitian harus didasarkan 

pada semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Salah besar apabila 

mendeskripsikan hasil penelitian tidak bersumber dari kegiatan penelitian yang 

telah dilakukan. 

Hasil penelitian judul Survei Tingkat Kesegaran Jasmani Pekerja Seks 

Komersial (PSK) Usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang tahun 

2011. Adapun hasilnya secara keseluruhan dapat disajikan pada gambar dan tabel 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Lingkaran Analisis Deskriptif Persentase Tingkat Kesegaran 
Jasmani Pekerja Seks Komersial (PSK) Usia 17-35 tahun di Lokalisasi 
Sunan Kuning Semarang tahun 2011 
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Tabel 4.1 
Tabel Analisis Deskriptif Persentase  

Tingkat Kesegaran Jasmani Pekerja Seks Komersial (PSK) Usia 17-35 tahun  
di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang tahun 2011 

 
Kategori Interval Hasil Frekuensi (f) Persentase 

Baik Sekali Lebih dari 90 0 0 
Baik 80 – 89 2 6% 
Sedang 65 – 79 8 27% 
Kurang 55 – 64 13 43% 
Kurang Sekali Kurang dari 55 7 24% 

Jumlah 30 100% 

(Sumber: Hasil Penelitian tahun 2011) 

 

4.2  Pembahasan Hasil Test Kesegaran Jasmani 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat kesegaran 

jasmani Pekerja Seks Komersial (PSK) Usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan 

Kuning Semarang sebagian besar menunjukkan kriteria kurang sekali yaitu 24%, 

kemudian 43% menunjukkan kriteria kurang, 27% menunjukkan kriteria sedang 

dan 6% menunjukan kriteria baik. Sehingga dari data tersebut dapat dikatakan 

bahwa tingkat kesegaran jasmani Pekerja Seks Komersial (PSK) Usia 17-35 tahun 

di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang sebagian besar menunjukkan kategori 

kurang mencapai 43%. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kurangnya tingkat kesegaran 

jasmani PSK Sunan Kuning antara lain: 

1) Kebiasaan hidup  

Kebiasaan hidup sehat PSK di Lokalisasi Sunan Kuning tergolong kurang. 

Hal ini dapat terlihat dari sebagian besar PSK memiliki kebiasaan merokok dan 
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minum-minuman beralkohol. Jadi PSK kurang memperhatikan kebiasaan hidup 

sehat bagi dirinya. Kebiasaan hidup yang kurang teratur sesuai dengan pola hidup 

sehat akan mempengaruhi keadaan kesegaran jasmani seseorang. 

2) Makanan dan sumber gizi 

 Pemenuhan makanan dan gizi pekerja seks komersial di Lokalisasi Sunan 

Kuning Semarang yang sesuai dengan standar 4 sehat 5 sempurna kurang dapat 

dipenuhi oleh PSK di Lokalisasi tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam pola hidup 

sehari-hari para PSK yang praktis terutama dalam mengkonsumsi makanan sehari-

hari. Rata-rata para PSK tidak membuat atau menyediakan makanannya sendiri 

tetapi mereka lebih memilih untuk membeli makanan yang ada di lingkungan 

sekitar atau di tempat-tempat makan yang mereka sukai. Sehingga standar 4 sehat 

5 sempurna tidak dapat dikontrol. Selain itu pola makan mereka juga tidak teratur, 

waktu makan hanya ditentukan pada keinginannya sendiri. 

 Padahal pengetahuan tentang pemilihan makanan yang tepat sangat 

berpengaruh terhadap kesegaran jasmani. Selain itu tubuh memerlukan zat-zat gizi 

yang cukup  yang terkandung dalam bahan makanan untuk proses metabolisme 

dalam tubuh. Adapun unsur-unsur makanan bergizi adalah: (1) Protein sebagai zat 

pembangun, untuk pertumbuhan dan mengganti sel  yang rusak, (2) Lemak 

sebagai zat pembentuk susunan tubuh dan sebagai zat pelarut vitamin A, D ,E ,K, 

(3) Karbohidrat sebagai penyedia energi bagi tubuh, selain itu juga berperan 

sebagai zat oksidasi atau pembakar lemak, (4) Mineral sebagai pengatur 

keseimbangan asam basa tubuh, (5) Vitamin sebagai pengatur metabolisme 

protein, lemak dan hidrat arang, (6) Air sebagai zat pengangkut dan pelarut.  
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3) Latihan olahraga 

 Latihan jasmani, terutama bila dilakukan secara teratur telah terbukti 

meningkatkan kesegaran jasmani (Dangsina Moeloek, 1984: 33). Di Lokalisasi 

Sunan Kuning ini, pembinaan yang berkaitan dengan latihan olahraga dan latihan 

fisik diberikan dan dilakukan dua kali dalam satu minggu yaitu pada hari jumat 

dan sabtu pagi yang wajib diikuti oleh seluruh PSK yang ada di Lokalisasi 

tersebut. Kegiatan Olahraga yang diadakan adalah senam yaitu pada jumat dan 

sabtu pagi dimana kegiatan olahraga PSK tersebut berada di bawah arahan dan 

pantauan pembina Lokalisasi Sunan Kuning. 

 Akan tetapi, dalam kegiatan olahraga ini tidak semua PSK mau mengikuti 

senam dengan sungguh-sungguh. Ada banyak PSK yang hanya datang tanpa 

melakukan senam dikarenakan tidak mau membayar denda apabila tidak 

mengikuti kegiatan senam pagi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran PSK akan pentingnya olahraga masih tergolong 

kurang. Jadi hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya 

tingkat kesegaran jasmani PSK Sunan Kuning usia 17-35 tahun di Lokalisasi 

Sunan Kuning Semarang. 

4) Lingkungan 

Manusia tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan, karena setiap saat 

manusia akan menjadi bagian dari suatu lingkungan tertentu. Lingkungan adalah 

tempat dimana suatu komunitas bertempat tinggal dalam waktu yang relatif lama. 

Lokalisasi Sunan Kuning Semarang berada di tengah lingkungan pemukiman 

penduduk.  
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Faktor lingkungan dapat dilihat dari kebersihan lingkugan dan kehidupan 

sosial. Untuk kebersihan lingkungan, pihak pembina lokalisasi menghimbau dan 

menyarankan pada setiap PSK untuk memperhatikan kebersihan lingkungannya. 

Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak rumah atau kos-kosan di lokalisasi 

yang kotor atau kumuh. Hal ini dikarenakan tempat tinggal mereka yang juga 

digunakan sebagai tempat kerja untuk melayani pelanggan yang datang. 

Mengenai Kehidupan sosial PSK Sunan Kuning berkaitan erat dengan para 

mucikari dan juga rekan sesama PSK. Bagi seorang mucikari, PSK itu terkadang 

hanya dianggap sebagai sapi perah yang bisa dipakai tanpa lelah dan akan 

menghasilkan uang untuk mereka. Dimana pembagian penghasilan PSK tersebut 

lebih menguntungkan mucikari karena memperoleh lebih banyak uang dari pada 

PSK itu sendiri. 

Kemudian hubungan PSK dengan sesama PSK lain cukup baik. Mereka 

merasa memiliki nasib yang sama di lokalisasi tersebut, sehingga mereka akan 

saling membantu apabila mengalami kesulitan. Namun, apabila sudah berkaitan 

dengan pelanggan pada saat bekerja, mereka tidak bertoleransi apabila ada yang 

merebutkan pelanggan mereka. Atau dapat dikatakan bahwa di dalam lokalisasi 

juga terdapat adanya persaingan antara PSK apalagi ditambah dengan adanya PSK 

yang berasal dari luar dan tidak menetap di sana. 

5) Tidur/istirahat  

Waktu tidur PSK Sunan Kuning adalah pada dini hari yaitu antara jam 01.00 

WIB sampai pukul 05.00 WIB. Sedangkan waktu istirahat PSK kebanyakan 

adalah pada siang hari. Waktu istrahat pada siang hari adalah setelah kegiatan 
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pembinaan selesei dilaksanakan. Jadi waktu tidur dan istirahat PSK Sunan Kuning 

Semarang tergolong kurang.  

Waktu tidur yang cenderung kurang tersebut dapat menyebabkan 

menurunnya kondisi tubuh PSK. Karena dalam melakukan kegiatan sehari-hari 

tentunya tubuh akan merasa kelelahan, dan untuk memulihkan kondisi tubuh 

setelah melakukan kegiatan sehari-hari, tubuh memerlukan tidur dan istirahat 

yang cukup. Dalam sehari paling tidak tubuh membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam 

untuk beristirahat setelah melakukan berbagai macam aktivitas. Fase istirahat 

penting bagi tubuh untuk menyusun kembali tenaga-tenaga yang hilang setelah 

digunakan untuk beraktivitas. 

6) Aktivitas Seksual 

Hubungan seksual sebenarnya sama saja dengan suatu latihan olahraga 

karena dalam pelaksanaannya memerlukan kalori yang cukup banyak. Akan 

tetapi, hubungan seksual yang dilakukan oleh PSK berbeda dengan hubungan 

seksual yang sewajarnya dilakukan oleh pasangan suami istri. Dimana PSK 

sendiri tidak mencari kepuasan untuk diri mereka akan tetapi mereka lebih 

mencari penghasilan dari hubungan seksual tersebut. Jadi pada saat melakukan 

hubungan seksual PSK lebih pasif dibandingkan dengan pelanggan. PSK 

melakukan hal tersebut untuk menyimpan energi mereka sehingga mereka mampu 

melayani semakin banyak pelanggan. Jadi, dalam aktivitas seksual mereka, 

mereka tidak membakar kalori yang sama dengan latihan olahraga yang 

menyebabkan mereka tidak memperoleh manfaat olahraga yakni memperoleh 

kesegaran jasmani yang baik. 
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4.2.1 Hambatan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tentang tingkat kesegaran jasmani Pekerja Seks 

Komersial usia 17-35 tahun di Sunan Kuning Semarang tentunya mengalami 

kendala-kendala yang dapat menghambat jalannya penelitian. Kendala yang 

dialami dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1) Sulitnya mengarahkan PSK untuk mengikuti pelaksanaan tes kesegaran 

jasmani dengan baik. Hal tersebut dikarenakan tes dilakukan berupa tes 

kondisi fisik. Maka dalam penelitian ini peneliti mengajak turut serta 

Pembina/Instruktur olahraga untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan 

penelitian guna membantu mengkondisikan PSK yang dijadikan sampel 

penelitian, agar dapat melaksanakan Harvard Step Test yang digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

2) Rumitnya pengurusan surat-surat penelitian yang harus melalui beberapa 

lembaga yang berkaitan dengan Lokalisasi Sunan Kuning Semarang. Maka 

solusi yang dapat dilakukan peneliti adalah jauh-jauh hari melakukan 

koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan Lokalisasi Sunan 

Kuning secara intensif sehingga peneliti mendapatkan informasi tindak 

lanjut dan terbaru.  
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BAB V 
PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat kesegaran jasmani Pekerja 

Seks Komersial (PSK) usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang 

tahun 2011 dapat disimpulkan tingkat kesegaran jasmani adalah sebagai berikut, 

1) untuk kategori kurang sekali 24% (7 PSK), 2) untuk kategori kurang 43% (13 

PSK), 3) untuk kategori sedang 27% (8 PSK), 4) untuk kategori baik 6% (2 PSK), 

5) untuk kategori baik sekali 0%.  

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa tingkat kesegaran jasmani Pekerja 

Seks Komersial (PSK) usia 17-35 tahun di Lokalisasi Sunan Kuning Semarang 

tahun 2011 sebagian besar termasuk dalam kategori kurang. Hal ini ada faktor-

faktor yang mempengaruhi kesegaran jasmani dimana faktor tersebut kurang 

diperhatikan oleh PSK dan Pembina Resosialisasi/Lokalisasi sehingga hal ini 

berpengaruh juga terhadap tingkat kesegaran jasmani para PSK. Faktor-faktor 

tersebut adalah: Kebiasaan Hidup, Makanan dan Gizi, Latihan Olahraga, 

Lingkungan, Tidur dan Istirahat serta Aktivitas Seksual. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai 

berikut : 
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5.2.1 Bagi Ketua Resosialisasi/Lokalisasi Sunan Kuning untuk lebih 

memperhatikan pembinaan program olahraga untuk peningkatan serta 

pemeliharaan tingkat kesegaran jasmani PSKnya. 

5.2.2  Bagi intsruktur/pembina olahraga di lokalisasi Sunan Kuning program 

olahraga hendaknya dilakukan secara teratur dan berkesinambungan. Program 

Olahraga disusun dan dikemas sedemikian rupa sehingga PSK tertarik dan mau 

mengikutinya dengan senang hati tanpa adanya unsur paksaan. 

5.2.3 Bagi para PSK terutama yang berusia 17-35 tahun hendaknya dapat 

meningkatkan aktifitas fisik khususnya kegiatan olahraga disela-sela kegiatannya 

untuk meningkatkan kesegaran jasmani.  
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Lampiran 1 
 

DAFTAR NAMA SAMPEL PENELITIAN  
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) USIA 17-35 TAHUN DI 

LOKALISASI SUNAN KUNING TAHUN 2011 
 

NO NOMOR 
DADA 

NAMA UMUR 

1 01 Rita Aryani 30 Tahun 
2 02 Liliana Rahmawati 30 Tahun 
3 03 Indrinita Pertiwi 30 Tahun 
4 04 Dewi Setyowati 24 Tahun 
5 05 Nora Lestari 23 Tahun 
6 06 Mulan Handayani 28 Tahun 
7 07 Serly Marlita 20 Tahun 
8 08 Melia Nurindita  22 Tahun 
9 09 Iis Catur Setyoningsih 20 Tahun 
10 10 Dwi Narawasti 25 Tahun 
11 11 Marlina Hapsari 26 Tahun 
12 12 Nurul Agustina 23 Tahun 
13 13 Dewi Ayuningsih 24 Tahun 
14 14 Eni Wulandari 19 Tahun 
15 15 Arina Widiastuti  29 Tahun 
16 16 Nur Rahmadina 28 Tahun 
17 17 Lusiana Indah Kartika 23 Tahun 
18 18 Silvia Anggraini 24 Tahun 
19 19 Anindita 20 Tahun 
20 20 Sherlita Nursasanti 21 Tahun 
21 21 Moirin Gracia 21 Tahun 
22 22 Minuk Minati 27 Tahun 
23 23 Yunita Titis M, 27 Tahun 
24 24 Atika Endar Mirasih 32 Tahun 
25 25 Puji Ayuningtyas 19 Tahun 
26 26 Ariani Kusumastuti 18 Tahun 
27 27 Setyowati 27 Tahun 
28 28 Fitria Yuliani 34 Tahun 
29 29 Intan Nurlita 25 Tahun 
30 30 Ari Damayanti 28 Tahun 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA PETUGAS PEMBANTU PENELITIAN 

 

No Nama Tugas 

1. Hardian Surya - Peneliti 

- Pengawas dan Timer 

2. Dinna Khoirunnisa - Pencatat waktu tes harvard step tes 

3. Bella Budiarti - Dukumentasi  

4. Laksana Ari - Penghitung denyut nadi 

5. Budi Setyawan - Penghitung denyut nadi  

6. Yudhi Krisnawan - Penghitung denyut nadi 

6. Uut Muryanto - Penghitung denyut nadi 

7. Hendra Julistia  - Penghitung denyut nadi 

 - Pengkondisian PSK 
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Lampiran 3 

HASIL SKOR DAN PENILAIAN TES KESEGARAN JASMANI 
PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) USIA 17-35 TAHUN DI 
LOKALISASI SUNAN KUNING SEMARANG TAHUN 2011 

No. 
Dada 

Nama 
Denyut nadi NTB 

(detik) 
Jml DN IET 

DN 1 DN 2 DN 3 

01 Rita Aryani 38 36 33 140 107 65,42 

02 Liliana Rahmawati 43 39 47 138 129 53,49 

03 Indrinita Pertiwi 39 37 36 140 112 62,50 

04 Dewi Setyowati 39 36 35 140 110 63,64 

05 Nora Lestari 51 49 48 140 148 47,30 

06 Mulan Handayani 40 37 35 128 112 57,14 

07 Serly Marlita 54 51 49 130 154 42,21 

08 Melia Nurindita 38 36 35 124 109 56,88 

09 Iis Catur S. 48 44 42 128 134 47,76 

10 Dwi Naraswati 52 49 48 128 149 42,95 

11 Marlina Hapsari 35 32 28 127 95 66,84 

12 Nurul Agustina 49 46 44 125 139 44,96 

13 Dewi Ayuningsih 43 38 36 177 117 75,64 

14 Eni Wulandari 41 37 35 137 113 60,62 

15 Arina Widiastuti 34 32 29 142 95 74,74 

16 Nur rahmadina 38 36 33 176 107 82,24 

17 Lusiana Indah K. 38 36 34 129 108 59,72 

18 Silvia Anggraini 43 41 39 142 123 57,72 

19 Anindita 47 43 41 159 131 60,69 

20 Sherlita Nursasanti  38 36 33 122 107 57,01 

21 Moirin Gracia 39 39 38 198 116 85,34 

22 Minuk Minati 43 41 39 130 123 52,85 

23 Yunita Titik M. 38 35 33 153 106 72,17 

24 Atika Endar M. 49 46 42 155 137 56,57 

25 Puji Ayuningtyas 41 38 36 150 115 65,22 

26 Ariani Kusumastuti 43 40 38 142 121 58,68 

27 Setyowati 43 41 37 168 121 69,42 

28 Fitria Yulianti 41 39 36 133 116 57,33 

29 Intan Nurlita 45 42 40 162 127 63,78 

30 Ari Damayanti 40 39 37 165 116 71,12 
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Lampiran 4 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

Pemberian Contoh dan Pengarahan  Pelaksanaan Harvard Step Test 
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Pelaksanaan Tes Kesegaran Jasmani 
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Penghitungan Denyut Nadi 

 

Pencatatan Hasil Tes Kesegaran Jasmani 
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Metronom 

 

 

Pengukuran Tinggi Bangku
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PETA LOKALISASI SUNAN KUNING 

 Ket SK JML 

 Lokasi 6 RT 6 RT 

∑Mucikari 135 135 

∑WPS 614 614 

∑PE 40 40 

∑KK 
231 231 


