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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

5.01. Rangkuman Hasil 

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga subjek, terdapat dampak-

dampak psikologis dari perilaku aborsi yang dilakukan oleh mahasiswi. Sesuai 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi munculnya dampak psikologis, masing-

masing subjek mengalami beberapa dampak yang serupa dan berbeda sesuai 

bagaimana masing-masing menyikapi juga memandang perilaku aborsi 

tersebut.  

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keadaan psikologis setelah 

aborsi berupa kultur yang bertentangan terhadap perilaku aborsi (Obertinca, 

dkk., 2016, h. 1785), dipaksa dan dibujuk untuk melakukan aborsi, memiliki 

keyakinan agama yang bertentangan dengan tindak aborsi, mempunyai 

pandangan moral atau etika yang bertentangan terhadap aborsi (Davis, 2007, 

h. 25-27), merahasiakan aborsi karena takut akan stigma, adanya rasa bersalah 

dan malu sebelum melakukan aborsi, keyakinan bahwa aborsi sama halnya 

dengan membunuh bayi (Coleman, dkk., 2017, h. 113), faktor spesifik pada 

mahasiswi yaitu umur yang terbilang muda, berstatus lajang, kurangnya 

dukungan sosial, menyembunyikan kehamilan dan aborsi, dan kurangnya 

keterampilan untuk mengatasi masalah (Curley dan Johnston, 2013, h. 280). 

Bagi mereka yang berada dalam kultur yang bertentangan terhadap 

aborsi memberikan tekanan lebih atas perbuatannya, terlebih jika orang 

tersebut dianggap masih di bawah umur dan belum bisa dianggap dapat 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri (mandiri) juga masih menempuh studi. 
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Mereka akan mencoba sebisa mungkin untuk menutupi kejadian tersebut 

karena takut akan stigma masyarakat dan kemungkinan untuk mendapat 

perlakuan yang negatif dari orang lain. Terlebih jika sang pelaku juga memiliki 

keyakinan, moral dan ajaran agama yang bertentangan terhadap aborsi. Hal ini 

dapat membebani pikiran pelaku aborsi karena berpikiran bahwa aborsi 

merupakan aib yang tidak boleh untuk oranglain ketahui, dan jika itu terjadi, 

maka akan memalukan bagi dirinya dan keluarga. 

Mereka yang dipaksa melakukan aborsi juga dapat membawa dampak 

yang buruk bagi psikologis pelakunya. Keinginan untuk melahirkan bayi 

tersebut harus diakhiri dengan paksaan melakukan aborsi membuat mereka 

marah pada diri sendiri juga terhadap orang yang memaksa untuk melakukan 

aborsi. Hal ini memunculkan kebencian pada diri sendiri juga orang yang 

memaksa untuk melakukan aborsi. 

Terlebih pada mahasiswi dengan umur yang terbilang muda, status 

lajang, juga kurangnya keterampilan untuk mengatasi masalah. Mereka merasa 

tidak berdaya akan kondisinya, memandang masa depan dengan perasaan 

yang negatif juga pesimis, berlari pada perilaku yang destruktif karena 

kurangnya kemampuan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi dengan 

segala beban yang berasal dari luar diri. 

Dampak negative secara emosiona yang muncul berupa penyesalan 

telah melakukan tindak aborsi, merasa bersalah karena telah membunuh janin 

yang dikandung, khawatir jika orangtua dan orang lain mengetahui karena takut 

akan stigma masyarakat, muncul perasaan berdosa dan tidak suci karena nilai-

nilai yang dianut bertentangan dengan perilaku aborsi, kesepian emosional, 

merasa malu, kejam, sedih, ketakutan-ketakutan jika tidak diberikan anak lagi 
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dan rahim yang rusak, tidak diterima oleh calon suami kelak, dijauhi oleh teman-

teman, dibuang oleh keluarga, dan menarik diri dari lingkungan sosial.  

Dampak-dampak psikologis yang muncul pada setiap subjek 

mempengaruhi perubahan perilaku yang berbeda pada setiap subjek. Subjek II 

dan subjek III meningkatkan perilaku beragamanya seperti lebih sering 

beribadah, berdoa, puasa, berdzikir karena perasaan berdosa yang ingin 

mereka tebus. Mereka mengharapkan permintaan maaf atas perbuatannya 

yang mereka yakini merupakan suatu dosa besar. Subjek III juga mendoakan 

anaknya yang telah ia gugurkan. Sedangkan subjek I mengatakan bahwa ia 

marah karena merasa Tuhan tidak adil. Keyakinannya terhadap hal-hal religius 

berkurang setelah melakukan tindak aborsi. 

Pada subjek I dan subjek II, mereka mengalami mimpi-mimpi seputar 

kehamilan dan bayi. Bahkan subjek II beberapa kali mendengar suara tangisan 

bayi saat ia sedang sendirian. Ia bertanya pada dirinya apakah itu bayi yang 

sudah digugurkan. Mereka masih dibayang-bayangi oleh kejadian aborsi 

tersebut. 

Subjek I menuturkan bahwa ia menjadi perokok aktif dan lebih sering 

mengonsumsi alkohol. Penyebabnya karena ia ingin melupakan perasaan 

sedih, tertekan, penyesalan juga rasa bersalahnya. Tiap kali ia dilanda 

kesedihan dimana subjek I cukup sering merasakannya, ia akan merokok untuk 

melegakan perasaan sesaknya. Ia beranggapan bahwa merokok dan 

mengonsumsi alkohol merupakan stress-healing nya. 

Ketiga subjek juga mengakui bahwa mereka menjadi tidak fokus akan 

perkuliahannya karena emosi-emosi negatif yang muncul membuat mereka 
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tidak bersemangat untuk berangkat kuliah. Mereka tidak memperhatikan tugas-

tugas yang harus mereka penuhi dalam perkuliahan. 

Walaupun ketiga subjek mengalami dampak psikologis yang negatif 

setelah melakukan aborsi, ketiga subjek juga mengakui mereka ingin berubah 

menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. Subjek II menghindari hubungan 

intim karena takut kejadian tersebut akan terulang. Subjek III bekerja part-time 

untuk membantunya melupakan kejadian tersebut dan mencoba hal-hal baru 

dan menantang dirinya untuk melakukan hal-hal yang ia pikir tidak bisa ia 

lakukan sebelumnya (dalam hal yang baik). Subjek III mengakui bahwa ia bisa 

sedikit melupakan kejadian tersebut dengan bekerja part-time dan bertemu 

orang-orang baru membuat mood nya lebih baik. Dampak psikologis yang 

dialami ketiga subjek dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5.1. 
Rangkuman Dampak Psikologis yang Dialami Subjek 

Dampak Psikologis S.1 S.2 S.3 Keterangan 

Depresi + ++ + Subjek terbayang-
bayang aborsi, sedih, 
lebih memilih 
menyendiri. 

Rasa bersalah ++ + + Subjek merasa kejam 
dan beranggapan 
dirinya buruk karena 
telah melakukan 
aborsi. 

Penyesalan ++ +++ + Subjek menyesal 
karena beranggapan 
telah membuang bayi 
yang berhak untuk 
hidup. 

Kecemasan ++ + + Subjek takut akan 
hal-hal yang belum 
terjadi karena sudah 
melakukan aborsi. 
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Keterangan: 

(-) : Tidak muncul dampak psikologis 

(+) : Dampak psikologis lemah 

(++) : Dampak psikologis sedang 

(+++) : Dampak psikologis kuat 
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Bagan 5.1. 

Dampak Psikologis Aborsi Keseluruhan Subjek 

  
Aborsi 

Faktor penyebab 
dampak 

psikologis 

- Belum menikah 
- Takut malu 

- Paksaan dari 
pacar 

- Merasa berdosa 
- Merasa bersalah 

saat melakukan 
aborsi 

- Pandangan 
agama yang 
religius 
bertentangan 
dengan perilaku 
aborsi 

- Takut akan 
stigma 

Dampak psikologis yang muncul 

Dampak negatif 
- Sedih tiap mengingat janinnya 

- Penyesalan 
- Merasa bersalah sudah melakukan aborsi 

- Menarik diri dari lingkungan 
- Merasa telah membunuh anak sendiri 
- Takut orang tau dan tidak bisa menerima dirinya 

- Takut tidak bisa punya anak, rahim tidak sehat, 
tidak dapat hamil lagi 

- Takut calon suami tidak menerima subjek 
- Merasa kejam 
- Berpikir bahwa tidak bisa memiliki masa depan 

yang lebih baik 
- Merasa kehilangan 

- Sering menangis 
- Marah pada diri sendiri 
- Down dan tidak fokus 

- Merasa telah melakukan dosa besar 
- Pandangan negatif akan diri (ceroboh, hina, tidak 

suci, bukan orang yang baik bagi diri dan 
orangtuanya) 

- Lebih ingin menyendiri 
- Merasa minder 

- Mengalami kesepian emosional  
- Terbayang-bayang akan kejadian aborsi 
- Mengalami mimpi seputar bayi 

- Merasa kehilangan 
- Mudah marah, badmood, dan sensitif 
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5.02. Pembahasan 

Melakukan perbuatan aborsi bukanlah hal mudah untuk sekedar dilalui 

terlebih pada mahasiswi dimana seharusnya mereka sedang fokus untuk 

menata diri dan masa depannya dengan perkuliahan dan segala kegiatan yang 

menunjangnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kebanyakan dari mereka 

juga berstatus lajang dan kurang keterampilan untuk menghadapi masalah. 

Mereka dituntut untuk menyelesaikan studi karena itu merupakan tanggung 

jawab mereka. Namun, mereka harus mengalami suatu permasalahan yang 

dianggap bertentangan dengan apa yang seharusnya mereka lakukan dan 

suatu hal tersebut diharapkan untuk tidak terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, 

mahasiswi yang melakukan aborsi jelas membawa dampak yang negatif bagi 

pelakunya ditambah dengan faktor-faktor yang menunjang untuk munculnya 

dampak tersebut. 

Dampak psikologis paska aborsi meliputi depresi, rasa bersalah, 

penyesalan (Pourreza dan Batebi, 2011, h. 32), dan kecemasan (Curley dan 

Johnston, 2013, h. 280) yang juga didukung oleh berbagai macam faktor. Ketiga 

subjek memunculkan emosi-emosi negatif seperti perasaan sedih yang terus-

menerus muncul dan membuat mereka sulit untuk fokus. Hal ini membuat mood 

mereka memburuk dan enggan untuk menghadiri perkuliahan. Akibatnya 

perkuliahan mereka sempat kacau karena membolos dan tidak memperhatikan 

tugas perkuliahan. Berdasarkan salah satu faktor penyebab terjadinya dampak 

psikologis negative yaitu merahasiakan aborsi karena takut akan stigma 

(Coleman, dkk., 2017, h. 113), subjek III merasa bahwa ia takut teman-

temannya akan menyadari jika ia tiba-tiba merasakan mood yang negatif maka 

dari itu ia enggan untuk pergi ke kampus. Ketika seseorang takut menghadapi 
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stigma, ia akan berusaha menutupi hal tersebut agar terhindar dari hal-hal yang 

menurut mereka akan mengerikan dampaknya jika orang lain mengetahui hal 

tersebut. Maka dari itu, ketiga subjek lebih memilih untuk menghabiskan waktu 

menyendiri agar dapat menenangkan perasaan-perasaan yang sedang mereka 

rasakan daripada bertemu dan bersosialisasi dengan teman-teman mereka. 

Ketiga subjek juga mengatakan bahwa mereka tidak memandang masa 

depannya dengan lebih positif karena telah melakukan tindak aborsi. Beberapa 

hal diatas menunjukkan bahwa ketiga subjek mengalami depresi paska aborsi 

(bukan dalam tingkatan yang berat dan dalam jangka waktu yang lama) sesuai 

dengan teori dari Matsumoto (2009, h. 156) yaitu depresi dalam waktu singkat 

merupakan keadaan normal yang dialami individu setelah mengalami kerugian 

pribadi yang ditandai oleh mood yang negatif, tidak berenergi, kehilangan minat 

apada aktivitas sehari-hari, pesimis, pikiran negatif akan masa depan, dan 

menarik diri dari lingkungan sosial. 

Perasaan bersalah muncul ketika individu melakukan tindakan yang 

bertentangan dengan keyakinannya. Sesuai dengan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keadaan psikologis paska aborsi yaitu keyakinan bahwa aborsi 

sama halnya dengan membunuh bayi (Coleman, dkk., 2017, h. 113), ketika 

melakukan aborsi, subjek beranggapan bahwa mereka telah menghilangkan 

nyawa bayinya. Ketiga subjek menuturkan bahwa mereka tidak seharusnya 

melakukan aborsi. Ketika seseorang merasa bahwa ia seharusnya tidak 

melakukan tindakan yang ia lakukan, muncul pergumulan bathin akan kejadian 

tersebut. Subjek I dan II merasa bahwa ia telah merenggut nyawa seorang anak 

ketika orang lain sangat menginginkan untuk mempunyai bayi. Setiap kali 

subjek I melihat berita yang berkaitan dengan anak, ia selalu mengingat bahwa 
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ia telah melakukan tindak aborsi. Ketiga subjek merasa bersalah pada diri dan 

orangtuanya karena telah melakukan perbuatan yang memalukan juga 

mengecewakan jika orangtua mereka mengetahuinya. Menurut mereka, 

mereka telah melakukan perbuatan yang jahat dan telah telah gagal memenuhi 

kodratnya sebagai seorang wanita juga sebagai ibu. Hal tersebut sejalan 

dengan pendapat Nomura, dkk (2011, h., 633) yaitu harapan masyarakat akan 

wanita yang seharusnya melahirkan anak, mencakup melindungi, dan 

membesarkannya memicu rasa bersalah pada wanita yang melakukan aborsi. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak psikologis ini muncul karena faktor 

subjek mempunyai pandangan moral atau etika yang bertentangan dengan 

perilaku aborsi (Davis, 2007, h. 25-27). 

Lewis (Basile & Mancini, 2011, h. 101) rasa bersalah yang muncul ketika 

individu tidak mematuhi nilai moral dalam dirinya menyebabkan individu 

mengharapkan hukuman dan permintaan maaf untuk dirinya karena merasa 

sebagai orang yang jahat. Teori ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

ditemukan pada subjek. Subjek II dan III memunculkan perubahan perilaku 

untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan yaitu lebih sering beribadah, 

berdoa, bahkan puasa demi menebus perasaan bersalah mereka karena telah 

melakukan hal yang menurut mereka salah. Hal tersebut juga menunjukkan 

perasaan bersalah mereka terhadap bayi yang digugurkan dengan 

mendoakannya dan meminta maaf atas perbuatannya karena tidak 

memberikan kesempatan untuk hidup. Selain itu, subjek beranggapan dengan 

melakukan aborsi, mereka akan mendapat ganjaran di akhirat dan jika 

dilaporkan pada pihak yang berwajib, maka mereka dapat dikenai pelanggaran 

hukum. Hal ini sesuai jika dikaitkan dengan teori dalam Extebarria (2000, h. 
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101) yaitu perasaan bersalah memberi individu perasaan akan butuhnya 

hukuman yang cenderung menjadi hukuman yang ditujukan pada diri sendiri. 

Emosi negatif lainnya yang muncul ketika seseorang melakukan aborsi 

yaitu adanya rasa penyesalan. Penyesalan dapat diartikan sebagai emosi yang 

dialami ketika individu berpikir bahwa keputusan mereka membawa hal buruk 

yang dapat ditandai dengan menyalahkan diri sendiri, adanya keinginan untuk 

memutar balik keadaan (Zeelenberg dan Pieters, 2007, h. 3), dan anggapan 

aborsi merupakan sebuah dosa (Madeira, 2014, h. 19) dimana juga alasan ini 

merupakan salah satu faktor yang memicu adanya dampak negatif pada 

psikologis sesuai yang dikatakan oleh Davis (2007, h. 25) yaitu memiliki 

keyakinan agama yang bertentangan dengan tindak aborsi. Dimana teori ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang didapatkan dari para subjek. Para subjek 

masih tidak dapat menerima sepenuhnya bahwa mereka telah melakukan 

aborsi. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Subjek I dan II merasa bahwa 

mereka seharusnya dapat melihat, pergi bersama, dan membesarkan anak 

mereka jika mereka tidak melakukan aborsi. Mereka juga menyesali karena 

tidak melanjutkan kehamilannya. Subjek III beranggapan bahwa ia adalah 

orang yang ceroboh dan tidak berpikir panjang. Jika saja ia bisa lebih berhati-

hati dalam bertindak maka tindakan aborsi tidak seharusnya terjadi. Ketiga 

subjek berpikir bahwa mereka telah melakukan sebuah dosa besar.  

Mahasiswi pada umur yang terbilang muda dan bestatus lajang 

merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi keadaan psikologis 

subjek ketika aborsi (Curley dan Johnston, 2013, h. 280) memunculkan 

ketakutan-ketakutan tertentu yang dialami para subjek. Ketakutan-ketakutan 

tersebut berasal dari kekhawatiran ketika keluarga, teman-teman, masyarakat 
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tahu bahwa mereka telah melakukan tindakan aborsi. Subjek I takut bahwa 

keluarganya akan membuangnya, subjek II takut jika ibunya tahu maka beliau 

akan sangat kecewa padanya. Para subjek juga khawatir jika calon suami 

mereka juga tidak dapat menerima keadaan mereka. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa hal ini muncul karena mereka berada dalam kultur yang bertentangan 

terhadap perilaku aborsi (Obertinca, dkk., 2016, h. 1785).  

Melakukan aborsi yang tidak aman juga membawa kekhawatiran 

tersendiri bagi mereka yaitu takut terjadi masalah pada rahim, takut tidak dapat 

hamil kembali. Mereka juga takut karena telah melakukan aborsi, mereka 

nantinya tidak diberi kepercayaan diberikan anak lagi oleh Tuhan. Mereka takut 

akan ganjaran yang nantinya mereka dapatkan karena telah melakukan aborsi. 

sesuatu yang dianggap salah oleh masyarakat, hukum, dan juga agama. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Freud mengenai kecemasan moral yaitu perasaan 

malu dan rasa takut menghadapi sanksi (Boeree, 2010, h. 438) serta ketakutan 

terhadap kejadian tertentu (Matsumoto, 2009, h. 46). 

Selain hasil penelitian berdasarkan teori-teori di atas, para subjek juga 

memunculkan dampak lainnya terkait peristiwa aborsi. Beberapa dampak 

psikolgis lainnya ini dapat merupakan perkembangan dari dampak psikologis 

yang mereka alami. Subjek mengalami mimpi-mimpi mengenai bayi (subjek I 

dan II), mendengar suara tangisan bayi saat sedang sendirian (subjek II), 

melakukan tindakan impulsif yaitu memotong rambutnya sendiri ketika dilanda 

kesedihan sambil menangis menatap dirinya sendiri dikaca (subjek I), dan tidak 

berselera makan (subjek I). Selain itu, muncul perasaan minder, marah dengan 

keadaan, menjadi pribadi yang sensitif, merasa hina dan tidak suci, serta 

merasakan kesepian emosional ketika sedang berada dikeramaian (subjek III).  
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Subjek I mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan dalam 

mengkonsumsi alkohol dan nikotin (merokok). Ia mengatakan bahwa 

pelariannya pada alkohol dan merokok merupakan stress-healing ketika ia 

sedang merasakan emosi-emosi yang negatif.  

Subjek II dan III memunculkan perasaan benci terhadap pasangan 

mereka. Subjek II marah karena menurutnya, pacarnya terlalu mudah 

melupakan kejadian yang menyakitkan bagi dirinya dan pada bayi mereka. 

Sedangkan subjek III beranggapan bahwa ini semua terjadi karena pacarnya, 

jika tidak, ia tidak akan melakukan tindak aborsi. Ketika seseorang merasakan 

kebencian terhadap perbuatannya, akan lebih mudah baginya untuk 

meringankan perasaan tersebut dengan menyalahkan keadaan maupun orang 

lain. Hal ini dapat merupakan perkembangan dari dampak psikologis yaitu rasa 

bersalah karena telah melakukan aborsi. 

Hasil pembahasan di atas memperlihatkan bahwa masih banyak 

kelemahan dalam penelitian ini. Selama masa penelitian, beberapa kali peneliti 

gagal untuk melakukan wawancara pada waktu yang sudah disepakati karena 

subjek merasa belum siap, juga pembahasan penelitian terlalu luas dan tidak 

fokus. Pada dampak psikologis seperti depresi dan kecemasan seharusnya 

diukur secara lebih akurat dengan menggunakan tes tertentu. Dibutuhkan 

penelitian lebih lanjut juga untuk memahami dampak-dampak aborsi secara 

kognitif dan perilaku. Peneliti selanjutnya juga dapat membahas aborsi lebih 

dalam berdasarkan pro-life dan pro-choice.  
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