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BAB VI 

PENUTUP 

6.01. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak psikologis aborsi pada 

mahasiswi, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

Ketiga subjek tidak menginginkan adanya kejadian aborsi ini, namun, 

ketiga subjek yang hamil diluar pernikahan yang sah merasa tidak 

memungkinkan untuk melanjutkan kehamilan mereka. Tetapi bukan berarti 

para subjek tidak merasakan kesedihan karena alasan tersebut berasal dari 

luar diri subjek. Secara tidak langsung, alasan untuk melakukan aborsi menjadi 

faktor yang mendukung munculnya dampak psikologis negatif bagi para subjek. 

Akibat faktor-faktor tersebut, para subjek mengalami depresi, rasa bersalah, 

penyesalan, kecemasan dan juga dampak-dampak lainnya. 

Emosi-emosi yang subjek rasakan yaitu menarik diri dari lingkungan dan 

lebih memilih untuk sendiri, kesepian emosional karena tidak dapat bercerita 

juga menutupi kejadian aborsi, merasa berdosa, mengalami mimpi-mimpi 

seputar bayi, dan mendengar suara bayi menangis saat sedang sendiri. Mereka 

mengembangkan pikiran bahwa mereka tidak layak mendapatkan masa depan 

yang baik dapat merupakan salah satu bentuk hukuman atas perbuatan mereka 

melakukan aborsi. Beberapa subjek menebus perasaan ini dengan 

meningkatkan perilaku religius mereka, yang membuat mereka merasa 

menebus kesalahan juga dosa yang telah mereka perbuat. Salah satu subjek, 

ia memunculkan perilaku moral yang longgar ketika orang lain melakukan 

kesalahan, seperti pemikiran untuk tidak lagi menyalahkan ketika seseorang 

melakukan kesalahan yang serupa. Para subjek juga merasakan emosi negatif 
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seperti menganggap orang lain akan membicarakan hal buruk tentang mereka, 

marah pada lingkungan, dan menumbuhkan perasaan benci terhadap 

pasangan mereka 

Perasaan seperti kesedihan yang sering subjek rasakan menandakan 

subjek merasa kehilangan atas perilaku aborsinya namun merasa tidak berdaya 

untuk mengubah keadaan. Perasaan yang berlarut-larut dirasakan pada saat 

seseorang belum terlalu terampil untuk mengatasinya karena umur yang 

terbilang muda saat berstatus mahasiswi dapat membawa mereka pada 

depresi.  

Melakukan aborsi ditengah-tengah sibuknya menjadi mahasiswi 

menimbulkan dampak yang negatif bagi psikologis dan emosional setiap 

subjek. Saat ini para subjek masih berada dalam tahap bahwa mereka harus 

memulai untuk membangun kembali diri mereka yang “berdosa”. Dimana hal ini 

menunjukkan bahwa para subjek belum sepenuhnya berdamai dengan diri 

mereka sendiri dan apa yang telah mereka alami. 

 

6.02. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian ini, maka 

peneliti memberi saran sebagai berikut: 

1. Bagi subjek penelitian 

Peneliti berharap subjek dapat melalui saat-saat yang berat dengan baik 

dan dapat merefleksikan diri dan perbuatan yang sudah dilakukan agar 

memaafkan diri dengan ikhlas. Mencari dukungan dan meminta bantuan 

dari oranglain baik teman terdekat atau bantuan profesional untuk 
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mendampingi selama masa-masa sulit adalah hal yang sangat patut 

dipertimbangkan untuk dilakukan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti sebaiknya mempersiapkan lebih banyak subjek agar mendapat 

variasi lebih banyak terhadap faktor dan dampak psikologis yang dialami 

pada pelaku aborsi. Peneliti juga seharusnya mempersiapkan penelitian 

lebih dalam dengan dukungan beberapa alat tes psikologi yang dapat 

menunjang hasil yang lebih akurat dan pandangan pro-life dan pro-

choice dapat diteliti lebih dalam. 

3. Bagi orangtua 

Selain mengenalkan pada agama, penting bagi orangtua untuk lebih 

memperhatikan dan menjadi sosok yang bisa dipercaya anak sebagai 

tempat mencurahkan isi hati juga permasalahan mereka agar orangtua 

lebih peka apa yang sedang dialami sang anak. Sangat penting juga 

untuk mengedukasi anak tentang seksual sedini mungkin agar 

mencegah terjadinya kehamilan diluar pernikahan sah yang berujung 

pada aborsi. 

4. Bagi masyarakat 

Stigma pada orang yang melakukan aborsi hanya akan memperburuk 

kondisi kesehatan mental dan psikologis mereka, maka dari itu penting 

untuk menumbuhkan sikap empati.  
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