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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia hiburan saat ini semakin maju dan berkembang. Manusia 

mencari hiburan  - hiburan dengan berbagai cara, antara lain adalah 

melalui media, media sosial, atau pergi ke tempat hiburan. Ada 

berbagai macam tempat hiburan, seperti bioskop, tempat bermain, 

dan lain sebagainya. Ada pula tempat hiburan yang beroperasi pada 

malam hari, yaitu kelab malam. Pada kelab malam saat ini tidak 

hanya dihiasi dengan DJ atau disc jockey, tetapi ada berbagai macam 

hiburan lainnya, yaitu penari atau sexy dancer, sexy model, dan band 

ataupun penyanyi. 

Tempat hiburan malam ini berkembang pesat, tidak hanya di 

kota – kota besar, di Semarang juga sudah mulai berkembang pesat. 

Pada tiap kelab malam di Semarang, keseluruhannya memiliki disc 

jockey dan band sebagai media untuk menghibur pengunjung yang 

datang ke kelab malam tersebut. Berdasarkan pengamatan awal 

peneliti, sebagian besar penyanyi pada band di kelab malam adalah 

perempuan. Pada tiap band memiliki jumlah dan formasi penyanyi 

yang berbeda, tetapi dapat dipastikan bahwa sebagian besar adalah 

perempuan. Minimal jumlah penyanyi suatu band adalah satu orang, 

dan ini jarang sekali terjadi, sedangkan jumlah terbanyak penyanyi 

dalam suatu band ada lima orang. Penyanyi ini dapat dipastikan sejak 

awal memiliki jumlah penyanyi perempuan lebih banyak daripada 
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penyanyi laki – laki. Pada band yang hanya memiliki satu penyanyi, 

dapat dipastikan bahwa penyanyi tersebut berjenis kelamin 

perempuan. Pada band yang memiliki dua penyanyi, bisa salah satu 

berjenis kelamin perempuan, bisa keduanya berjenis kelamin 

perempuan. Pada band yang memiliki tiga penyanyi atau lebih, bisa 

dipastikan hanya terdapat satu penyanyi laki – laki, dan sisanya 

adalah penyanyi perempuan. 

Penyanyi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat 

diartikan sebagai orang yang bekerja sebagai penyanyi atau bisa 

disebut juga sebagai biduan. Kelab malam menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat hiburan dan 

bersenang – senang yang beroperasi pada malam hari, menyediakan 

makanan dan minuman, memiliki panggung pertunjukan dan 

dilengkapi dengan musik dan tempat berdansa.  

Berdasarkan keterangan pegawai kelab malam yang menjadi 

tempat penelitian, pengunjung yang datang tidak hanya menikmati 

musik yang disajikan oleh disk jockey, tetapi juga menunjukan 

antusiasme terhadap band atau penyanyi yang tampil di kelab malam 

tersebut. Antusiasme ini dapat dilihat dari beberapa tindakan oleh 

pengunjung. Ada pengunjung yang meminta dimainkan lagu tertentu 

oleh band atau penyanyi, atau dengan kata lain pengunjung request 

sebuah lagu atau lebih untuk dinyanyikan. Selain permintaan untuk 

dinyanyikan, terkadang pengunjung juga ingin untuk ikut serta 

menyanyikan lagu tersebut, dan sebagian besar pengunjung ingin 

ditemani bernyanyi oleh penyanyi perempuan. Beberapa pengunjung 
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juga memberikan atau membelikan minuman, terutama minuman 

beralkohol untuk disajikan pada band yang sedang tampil. Minuman 

beralkohol tersebut tidak hanya untuk diminum saat band melakukan 

break atau beristirahat, tetapi juga ada yang meminta untuk langsung 

diberikan saat band tersebut tampil. Berdasarkan keterangan yang 

didapat, beberapa pengunjung juga terjun langsung untuk 

memberikan minuman beralkohol tersebut kepada band yang tampil, 

biasanya diberikan langsung dengan botolnya dan anggota band 

langsung meminum minuman beralkohol tersebut langsung dari 

botolnya atau dengan gelas dan hanya diberikan pada anggota band 

tertentu, dan biasanya diberikan pada penyanyi perempuan. Kejadian 

yang telah diuraikan di atas juga disaksikan sendiri oleh peneliti pada 

saat berkunjung ke kelab malam. 

Masyarakat awam yang tidak pernah atau tidak menyukai kelab 

malam sendiri melihat kelab malam sebagai tempat yang memiliki 

image atau gambaran sebagai tempat yang memberikan pengaruh 

buruk. Kelab malam digambarkan sebagai tempat perilaku bebas 

tanpa aturan, tempat bermabuk – mabukan, tempat melakukan seks 

bebas, dan tempat peredaran obat – obat terlarang. Bahkan beberapa 

individu dalam masyarakat mengatakan kelab malam sebagai salah 

satu tempat prostitusi. Pandangan ini tidak sepenuhnya salah karena 

beberapa pegawai kelab malam juga mengemukakan hal tersebut di 

atas pernah dan sering terjadi. Di samping hal – hal di atas, dapat 

dikatakan kelab malam memiliki jam operasional yang bagi 

masyarakat dianggap bukanlah jam wajar bekerja. Pegawai kelab 
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malam seperti resipsionis dan waitres sudah mulai datang dan 

bekerja sekitar pukul 18.00 atau 19.00 untuk mempersiapkan kelab 

malam. Untuk pengisi acara, dalam hal ini penyanyi, band, dan disc 

jockey, mulai datang dan bersiap sekitar pukul 20.00. Susunan acara 

pada setiap kelab malam berbeda, tetapi sebagian besar memulai 

dengan lagu – lagu dari disc jockey sekitar 30 menit, dilanjutkan 

band atau penyanyi selama 60 sampai 90 menit, kemudian disc 

jockey sekitar 60 menit, kemudian band atau penyanyi lagi sekitar 60 

sampai 90 menit, kemudian ditutup dengan disc jockey sampai waktu 

maksimal kelab malam buka, yaitu pukul 02.00 dini hari atau 02.30 

dini hari. Tetapi jika antusiasme pengunjung sangat tinggi, 

manajemen kelab malam biasanya memberikan waktu ekstra sekitar 

30 menit. Pada saat disc jockey sedang tampil, disitulah band atau 

penyanyi sering dijamu oleh pengunjung. Tidak jarang pengunjung 

melakukan pelecehan terhadap penyanyi perempuan. Entah melalui 

perkataan ataupun tindakan. 

Pelecehan dari pengunjung sebenarnya tidak hanya dilakukan 

pada saat istirahat band dan penyanyi, tetapi saat tampil juga sering 

dilakukan pelecehan, baik secara perkataan, perbuatan, ataupun 

permintaan pengunjung. Pada beberapa kesempatan, pengunjung ada 

yang meminta untuk penyanyi perempuan menyanyi dengan duduk 

dipangkuan pengunjung. Ada pula pengunjung yang memegang 

bagian tubuh tertentu dari penyanyi perempuan. Ada kalanya 

pengunjung pun melakukan sawer atau menyawer penyanyi 

perempuan. Sawer atau menyawer dalam Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia dapat diartikan sebagai pemberian uang kepada pemain 

atau pelaku pertunjukan. Pemberian sawer ini dilakukan dalam tiga 

kondisi. Yang pertama, pengunjung memberikan sawer secara cuma 

– cuma tanpa meminta imbalan apapun, semata – mata karena 

pengunjung merasa terhibur. Yang kedua, pengunjung memberikan 

sawer karena permintaan lagu dimainkan oleh band atau penyanyi. 

Yang ketiga, pengunjung memberikan sawer dengan meminta 

imbalan tertentu, biasanya berkaitan dengan penyanyi perempuan. 

Sebagai contoh, pengunjung meminta selama band istirahat untuk 

ditemani penyanyi perempuan, atau meminta untuk memegang 

bagian tubuh tertentu, atau bahkan meminta untuk melakukan 

hubungan badan atau seks. Hal ini belum termasuk tuntutan dari 

pihak kelab malam untuk selalu menghibur pengunjung. Saat 

pengunjung menginginkan beberapa hal di atas, terkadang 

manajemen kelab malam mengharuskan untuk dilakukan, misalnya 

pengunjung yang memberikan minum di panggung dan harus 

diminum di panggung, atau permintaan lagu yang harus dibawakan, 

dan lain sebagainya yang masih dalam batas kewajaran. Keinginan 

pengunjung untuk melakukan hubungan seks dengan penyanyi 

tentunya tidak dapat dikabulkan oleh pihak kelab malam karena 

sudah menyimpang jauh dari pekerjaan yang diwajibkan dilakukan. 

Tuntutan lainnya adalah dalam hal berbusana, penyanyi kelab malam 

diwajibkan untuk tampil modis dan rapi, tetapi seksi. Seksi di sini 

tidak melalu menggunakan pakaian seronok, tetapi akan menjadi 

nilai tambah bagi penyanyi jika menggunakan pakaian seronok. 
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Bentuk tubuh tentunya juga menjadi salah satu tuntutan dari pihak 

kelab malam, mereka lebih menerima penyanyi dengan tubuh ideal 

berisi daripada tubuh kurus atau gemuk. Terkadang pihak kelab 

malam dan pengunjung tidak mempermasalahkan suara penyanyi 

dalam artian penyanyi memiliki suara biasa saja atau bahkan sedikit 

sumbang selama penyanyi tersebut bisa atraktif, aktif, bisa membawa 

suasana, seksi, dan memiliki tubuh indah.  

Penyanyi kelab malam ini selain mendapat tuntutan tersebut, 

juga memiliki jam kerja yang berbeda dengan jam kerja masyarakat 

pada umumnya. Mereka bekerja dari jam 22.00 sampai jam 02.00 

dini hari. Hal ini mengundang berbagai pikiran negatif dari 

masyarakat karena masyarakat pada umumnya masih menganggap 

pekerjaan normal dan baik itu adalah jam kerja pada siang hari. 

Pekerjaan pada malam hari sering diidentikkan dengan pekerjaan 

sebagai pekerja seks komersil. Hal – hal tersebut akan memunculkan 

stigma atau label yang diberikan masyarakat terhadap penyanyi 

kelab malam tersebut.  

Berdasarkan pengamatan awal peneliti pada bulan Maret 2013 

di sepuluh kelab malam wilayah Semarang umumnya mempunyai 

dua band utama dan dua penyanyi solo yang mengisi acara tiap 

malamnya secara bergantian. Peneliti melakukan pengamatan dan 

wawancara awal sebelum menjalankan penelitian. Hasil pengamatan 

dan penelitian ini menyatakan bahwa lima penyanyi merasa tidak 

nyaman bekerja, merasa malu, dan merasa tidak cukup baik untuk 

mendapatkan pekerjaan lain yang lebih terhormat dan memiliki jam 
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kerja yang normal seperti masyarakat pada umumnya. Ada beberapa 

orang penyanyi yang justru mengatakan bahwa mereka merasa 

nyaman dengan pekerjaannya, meski terkadang sakit hati dan malu 

saat bekerja.  

Hal ini tentunya memberi pengaruh terhadap harga diri 

penyanyi kelab malam seperti yang diungkapkan Walgito (2002, h. 

212) yang menyatakan harga diri adalah evaluasi seseorang terhadap 

dirinya sendiri berdasarkan hasil dari interaksi sosial. Dapat dilihat 

bahwa interaksi dengan lingkungan tentunya memberikan pengaruh 

terhadap evaluasi individu, dalam hal ini adalah penyanyi kelab 

malam, terhadap dirinya sendiri. Peneliti sendiri melihat adanya 

fenomena di mana penyanyi perempuan merasa dan memandang 

dengan tidak puas dengan kondisi dirinya terkait dengan profesi 

penyanyi yang dijalani. Di samping itu juga ada bentuk pelecehan 

yang dilakukan oleh pengunjung maupun masyarakat terhadap 

bentuk pekerjaanya, entah dilecehkan secara verbal, secara fisik, 

maupun digunjingkan oleh masyarakat. 

Dalam meningkatkan harga diri penyanyi kelab malam 

perempuan , perlu ditinjau dari beberapa sumber penghargaan di luar 

individu itu sendiri. Coopersmith (Noorhayati, 2000, h.18) 

mengemukakan bahwa peranan orang tua dan keluarga sangat 

penting dalam pembentukan harga diri yang positif. Pada penelitian 

ini, peneliti mengkhususkan pada keluarga yang merupakan tempat 

pertama seseorang menjalani kehidupannya, tempat individu pertama 

kali berinteraksi. Chaplin (1999, h. 495) mengemukakan bahwa 
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dukungan sosial adalah dorongan atau pengorbanan semangat dan 

nasehat kepada orang lain dalam satu situasi tertentu. Dukungan 

sosial dalam penelitian ini dikhususkan pada dukungan sosial dari 

pihak keluarga atau dikatakan sebagai dukungan sosial keluarga. 

Pada awalnya interaksi seseorang akan bermula dari keluarganya, 

sebagai pihak terdekat dan tempat awal mula pemenuhan kebetuhan 

individu. Keluarga akan memiliki sebuah peranan penting terhadap 

pemberian penghargaan terhadap seorang individu yang akan 

mempengaruhi pembentukan harga diri individu tersebut.  

Arslan (2009, h. 559-560) pada penelitiannya mendapatkan 

hasil tidak ada hubungan antara teman sebaya dan kebiasaan 

pemarah, namun ada hubungan signifikan antara harga diri dengan 

kontrol amarah dan harga diri dengan dukungan sosial yang 

diperoleh dari keluarga dan guru. Sharaf, dkk (2009, h. 164-166) 

mengemukakan bahwa dukungan sosial cukup berpengaruh pada 

harga diri individu dengan resiko bunuh diri. Disamping harga diri, 

masih dibutuhkan dukungan keluarga sebagai faktor eksternal untuk 

dapat mengurangi depresi pada remaja yang bisa memicu resiko 

bunuh diri. Saputri dan Indrawati (2011, h. 70-71) memperoleh hasil 

bahwa dukungan sosial hanya berpengaruh 23,7% terhadap depresi 

dan sisanya dipengaruhi oleh hal – hal lain seperti pengalaman 

hidup, tingkat religiusitas, faktor kepribadian dan harga diri. 

Nugrahawati dan Nugraha (2011, h. 96) dalam penelitiannya 

memperoleh hasil bahwa dukungan sosial keluarga yang tinggi yang 

memiliki pengaruh terhadap harga diri adalah dukungan emosi dan 
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penghargaan. Harga diri sendiri disebutkan pada penelitian ini 

memiliki aspek – aspek sebagai ‘sumber daya’ untuk menolong 

orang tersebut dalam mengatasi masalah hidupnya. Untuk individu 

yang mempunyai harga diri rendah cenderung merasa gagal karena 

merasa tidak yakin dengan kemampuannya, sedangkan individu 

dengan harga diri tinggi akan cenderung akan lebih bahagia, sukses, 

sehat dan  produktif. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sebuah penelitian 

berkaitan dengan harga diri pelaku pekerjaan malam, khususnya 

penyanyi perempuan di kelab malam, yang sering kali mendapatkan 

pandangan negatif dari masyarakat. Dengan adanya pandangan 

tersebut bersamaan dengan dukungan sosial keluarga, akan 

membentuk harga diri yang berbeda pada masing – masing subyek. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka 

peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

dukungan sosial keluarga terhadap harga diri penyanyi kelab malam 

perempuan di Semarang. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

secara empirik hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan 

harga diri penyanyi kelab malam perempuan di Semarang. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 



10 
 

 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

ilmu pengetahuan khususnya psikologi sosial dalam hal hubungan 

antara dukungan sosial keluarga dengan harga diri seseorang. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

keluarga untuk dapat memberikan dukungan kepada anggota 

keluarga yang bekerja sebagai penyanyi kelab malam. 

 

 


