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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.01. Latar Belakang 

Meski aborsi merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan, namun pada 

prakteknya, aborsi tidak tabu untuk dilakukan. Terbukti dari kasus-kasus aborsi 

yang semakin marak ditayangkan. Obat-obatan untuk aborsi pun dijual bebas 

secara online maupun perorangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Mardiana kepada 237 subjek berumur 18 hingga 22 tahun di Palembang 

menunjukkan bahwa 67% nya tidak memiliki pengalaman mengenai aborsi dan 

78% dari responden tersebut yang tidak mengetahui tentang aborsi memilih 

untuk melakukan aborsi jika terjadi kehamilan yang tidak diingingkan (Arisandi 

dan Safitri, 2012, h. 27). 

World Health Organization (WHO) memperkirakan ada 20 juta kejadian 

aborsi tidak aman di dunia, 9,5% (19 dari 20 juta tindakan aborsi tidak aman) 

diantaranya terjadi di negara berkembang, sedangkan di wilayah Asia 

Tenggara, WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya, dan 

sekitar 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia. Masih dilansir dari 

Kompasiana, tahun 2004 jumlah aborsi di Indonesia dilakukan oleh 2 juta orang 

setiap tahunnnya, dan dari jumlah tersebut 70.000 dilakukan oleh orang yang 

belum menikah (Valentino, 2011).  

Salah satunya terjadinya di Semarang, seorang perempuan berusia 20 

tahun diketahui melakukan aborsi di Semarang, Jawa Tengah. Kasus ini 

terungkap karena polisi mendapat laporan adanya seorang wanita yang dirawat 

karena pendarahan hebat di salah satu Rumah Sakit di Semarang. Pendarahan 
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diduga diakibatkan dari aborsi yang dilakukan korban dengan meminum obat 

peluruh kandungan yang dibeli oleh kekasihnya secara online (Parwito, 2016). 

Peneliti juga mengumpulkan informasi untuk mendukung dasar 

penelitian ini, peneliti melakukan wawancara singkat kepada seorang 

mahasiswi yang pernah mengalami aborsi. Wawancara dilakukan pada tanggal 

27 Juli 2016 di kost peneliti. Sebut saja wanita ini bernama Mawar (nama 

samaran). Mawar adalah seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta 

di Semarang. Menurut Mawar, melakukan aborsi adalah pilihan yang sangat 

sulit namun merupakan jalan keluar terbaik untuk saat ini karena Mawar dan 

kekasihnya masih menyandang status mahasiswa dan masih dalam 

tanggungan orang tua. Mereka juga dibesarkan dalam keluarga yang taat 

beragama dan kehamilan di luar pernikahan akan menjadi aib besar bagi kedua 

keluarga mereka.  

Mawar menceritakan bahwa ketika mengetahui tentang kehamilannya, 

ia panik dan sempat tertekan, tetapi pacarnya menjelaskan bahwa kehamilan 

itu tidak mungkin dapat dilanjutkan dan janin dalam kandungannya tidak dapat 

dilahirkan karena banyak hal, maka dari itu pilihan terbaik adalah melakukan 

aborsi. Mawar sedih dan merasa sangat berdosa akan janinnya yang tidak 

dapat dia pertahankan.  

Mawar melakukan aborsi dengan menggunakan obat yang dibelinya 

melalui temannya. Cara kerja obat tersebut adalah dengan meminum dan 

memasukkan pil ke dalam vaginanya. Obat tersebut bereaksi dalam beberapa 

jam dan kemudian mengeluarkan janin yang dikandung. Waktu menunjukkan 

hampir tengah malam setelah sebelumnya merasakan kontraksi-kontraksi, 

akhirnya janin tersebut keluar. Mawar menyebutkan bahwa janin yang keluar 
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berbentuk seperti daging, agak sedikit pipih, berwarna putih tulang, seperti 

dilapisi sesuatu, dan beserta darah.  

Peneliti bertanya bagaimana perasaan Mawar setelah menggugurkan 

kandungannya, ia bercerita bahwa ia merasa sangat bersalah atas janinnya 

tersebut. Setiap kali mengingat apa yang telah ia lakukan, Mawar menangis 

karena tidak bisa melahirkan bayinya. Ia juga merasa berdosa atas 

perbuatannya. Mawar menjadi lebih sensitif jika temannya bercerita tentang 

bayi atau anak kecil. Mawar mengatakan dia merasa bahwa sekarang dia lebih 

sering dengan tidak sengaja melihat foto bayi atau anak-anak di berbagai media 

sosial yang sebelumnya menurutnya tidak terjadi. Terdapat perasaan menyesal 

setiap kali melihat foto bayi karena mengingatkannya pada janinnya yang sudah 

digugurkan dan merasa menjadi ibu yang tidak baik. 

Ketika wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap Mawar 

selama wawancara berlangsung pada tanggal 27 Juli 2016 di kost peneliti. 

Awalnya Mawar ragu-ragu menjawab pertanyaan, tapi seiring berjalannya 

wawancara ia menjadi lebih rileks. Sesekali ia menggerakkan tangannya seperti 

sedang menjelaskan. Mawar juga melakukan gerakan-gerakan lain seperti 

menyentuh rambut, hidung, dan dahi beberapa kali. Peneilti beberapa kali 

menangkap Mawar seperti akan menangis dan matanya berkaca-kaca bahkan 

sempat benar-benar menangis ketika sedang menceritakan pengalaman 

aborsinya. 

Aborsi menurut Vanden Bos dalam American Psychological Association 

(APA) Dictionary of Psychology adalah proses dikeluarkannya embrio atau janin 

dari rahim sebelum janin tersebut mampu hidup di luar rahim, hal ini dapat 

dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja (Setyasari dan Afiatin, 2015, 
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h. 33). Penting untuk memisahkan perbedaan antara aborsi yang disengaja dan 

keguguran karena terdapat perbedaan fisik, mental, dan emosional 

konsekuensi pada wanita yang keguguran dan yang memilih untuk melakukan 

aborsi (Coleman, 2009, h. 89). 

Mengenai aborsi, terdapat dua perspektif yaitu pro-life dan pro-choice 

dimana pro-life adalah suatu paham bahwa terlepas dari latar belakang budaya, 

melakukan tindak aborsi sama dengan melakukan pembunuhan dan itu 

merupakan suatu hal yang salah, sedangkan pro-choice cenderung 

memusatkan perhatian lebih besar pada orangtua yang tidak ingin memiliki 

anak dan mempertimbangkan implikasi masa depan memiliki anak yang tidak 

diinginkan (Lopez, 2012, h. 512-514).  

Terkait dengan penjelasan Lopez di atas, pemikir lain menyebutkan 

bahwa pro-life dan pro-choice menunjukkan paradigma yang bertolak-belakang 

sebagai dua sisi yang berbeda. Kedua pandangan tersebut berlatar belakang 

pada pilihan reproduksi perempuan. Pilihan ini bersandar pada posisi hak asasi. 

Pro-life berpihak pada hak janin yang akan lahir, sementara pro-choice berpihak 

pada hak perempuan atas tubuhnya (Smith, 2005, h. 135).  

Aborsi tentu bukanlah perkara mudah bagi orang yang belum menikah, 

terutama mahasiswi yang sedang menjalani studinya. Beberapa penelitian 

beranggapan bahwa aborsi menuai dampak buruk bagi pelakunya. Pandangan 

mengenai aborsi dan kesehatan mental sendiri sudah lama menjadi perdebatan 

dan banyak menuai kontroversi dimana beberapa penelitian menunjukkan 

adanya dampak negatif paska aborsi dan sebaliknya (Reardon, 2018, h. 1). 

Terlebih pada wanita yang berada di tempat dimana stigma yang terkait 

dengan aborsi adalah tercemarnya diri, cacat, dan tidak bermoral, maka 
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cenderung rentan terhadap tekanan psikologis nantinya (Major, dkk., 2009, h. 

867). Anggapan orang-orang yang mendorong pemikiran bahwa aborsi adalah 

tindakan dosa dan membunuh seorang anak dapat meningkatkan perasaan 

bersalah, stigma, dan tekanan emosional mengenai aborsi yang telah mereka 

lakukan (Major, dkk., 2009, h. 868). Maka dari itu, mahasiswi takut dihukum dan 

ditolak saat mereka hamil, sehingga memutuskan untuk melakukan aborsi 

tanpa melibatkan orangtua mereka. Keputusan ini akhirnya dapat mengganggu 

aspek perkembangan, termasuk kasih sayang, kognisi, keterampilan emosional 

dan sosial (Kheswa dan Takatshana, 2014, h. 112). 

Dampak aborsi dapat berupa dampak secara fisik dan psikologis, 

namun penelitian ini berfokus pada dampak psikologis aborsi melalui sisi 

emosional individu, terutama pada mahasiswi yang melakukan aborsi. 

Dampak psikologis menurut Sarwono dapat dikaitkan dengan tindakan 

dan efek. Dampak psikologis merupakan hasil melalui adanya stimulus dan 

respon yang bekerja dalam diri individu yang berasal dari internal maupun 

eksternal (Nutong, 2015, h. 41). Ketika seseorang tidak menginginkan 

kehadiran seorang anak saat hamil, maka sudah pasti kehamilan menjadi suatu 

bencana sehingga menimbulkan beban pada seorang wanita. Berbagai 

perasaan berkecamuk dalam diri seorang mahasiswi yang hamil di luar ikatan 

pernikahan. Beban akan kehamilan itu sendiri, beban terhadap pendidikannya, 

dan beban terhadap orang lain seperti orang tua dan terhadap janin. 

Ditambahnya penilaian masyarakat jika mengetahui bahwa kehamilan itu 

adalah kehamilan yang tidak sah dan melanggar norma yang ada dalam 

masyarakat. Maka dari itu, mahasiswi yang pernah melakukan aborsi 
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meningkatkan resiko mengalami dampak secara psikologis dan emosional 

(Kheswa dan Takatshana, 2014, h. 112). 

Berangkat dari perihal tersebut, peneliti berkeinginan untuk memahami 

lebih mendalam mengenai dampak psikologis dari aborsi diluar penikahan yang 

sah pada mahasiswi yang sedang berjuang menyelesaikan studinya. 

Mengingat nilai-nilai negatif yang berkembang di masyarakat mengenai 

tindakan ini sangatlah kuat, maka bagaimanakah kondisi psikologis para 

mahasiswi setelah melakukan aborsi? Dampak psikologis apa sajakah yang 

dapat muncul dan terjadi pada mahasiswi yang melakukan aborsi? 

 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak psikologis yang 

dialami oleh mahasiswi yang melakukan tindak aborsi sebelum adanya ikatan 

pernikahan. Dampak-dampak psikologis apa saja yang timbul pada mahasiswi 

yang melakukan tindak aborsi sebelum adanya ikatan pernikahan? 

 

1.03. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi 

dalam ilmu psikologi. Bidang psikologi yang terkait dengan 

permasalahan ini adalah psikologi perkembangan, psikologi kesehatan, 

dan psikologi klinis. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat berguna ataupun dijadikan 

masukan dan tambahan informasi pada masyarakat untuk lebih 
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memahami dampak dari sisi psikologis tindak aborsi yang dilakukan oleh 

mahasiswi. 
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