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Lampiran A 

Pedoman Observasi 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Tema Penelitian : Dampak Psikologis Aborsi pada Mahasiswi 

Tujuan  : Agar dapat mengungkapkan dampak psikologis pada   

    mahasiswi yang melakukan aborsi 

Subjek  : Mahasiswi yang melakukan aborsi 

 

A. Kesan umum subjek, sebagai berikut: 

1. Kondisi fisik subjek 

2. Penampilan subjek 

3. Ekspresi wajah subjek 

4. Perilaku subjek 

5. Bahasa tubuh ketika subjek diwawancarai 

B. Hubungan subjek dengan lingkungan sekitar 

C. Interaksi sosial 
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Lampiran B 

Pedoman Wawancara 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Salam dan Perkenalan 

1. Identitas subjek 

a) Nama   : 

b) Usia saat ini   : 

c) Usia saat aborsi  : 

d) Agama   : 

e) Pekerjaan   : 

2. Identitas orangtua 

a) Pekerjaan ayah  : 

b) Pekerjaan ibu  : 

c) Usia ayah   : 

d) Usia ibu   : 

e) Pendidikan ayah  : 

f) Pendidikan ibu  : 

g) Status keluarga  : 

B. Wawancara  

1. Latar belakang keluarga subjek 

a) Bagaimana keadaan keluarga subjek secara umum? 

b) Bagaimana keadaan ekonomi keluarga subjek? 

c) Bagaimana kereligiusan keluarga subjek? 

d) Ayah dan ibu subjek orang yang seperti apa? 

e) Bagaimana hubungan subjek dengan ayah dan ibu? 

f) Bagaimana hubungan subjek dengan saudara kandung? 

g) Bagaimana komunikasi subjek dengan ayah dan ibu? 
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h) Bagaimana komunikasi subjek dengan saudara kandung? 

i) Apakah ayah dan ibu subjek termasuk tipe permisif atau otoriter? 

2. Interaksi sosial subjek 

a) Apa kegiatan sehari-hari subjek? 

b) Bagaimana hubungan subjek dengan orang sekitar? 

c) Siapa teman terdekat subjek? 

d) Seperti apa orang terdekat subjek? 

e) Apakah orang terdekat subjek tahu mengenai kondisi subjek 

(aborsi)? Bagaimana reaksinya? 

f) Dukungan seperti apa yang diberikan oleh teman terdekat subjek? 

3. Kehamilan diluar pernikahan yang sah 

a) Bagaimana reaksi subjek ketika tahu mengenai kehamilannya? 

b) Bagaimana reaksi pacar subjek ketika mengetahui bahwa subjek 

hamil? 

c) Bagaimana perasaan subjek terhadap kehamilannya dan bayi yang 

dikandung? 

4. Aborsi 

a) Apa pertimbangan subjek sehingga memutuskan untuk aborsi? 

b) Kenapa subjek memutuskan aborsi? 

c) Apakah ini persetujuan Bersama dengan pacar atau berdasarkan 

diri sendiri? 

d) Subjek aborsi dengan cara seperti apa dan tahu mengenai cara ini 

darimana? 

e) Apakah subjek tahu dampak-dampak dari melakukan aborsi? 

f) Apakah subjek tahu bahwa aborsi melanggar hukum? 
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g) Bagaimana perasaan subjek saat melakukan aborsi? 

h) Apakah pacar subjek menemani subjek saat melakukan aborsi? 

5. Dampak psikologis 

a) Kapan subjek melakukan aborsi? 

b) Bagaimana perasaan subjek saat ini (setelah melakukan aborsi)? 

c) Bagaimana tanggapan subjek terhadap perilaku aborsi yang sudah 

subjek lakukan? 

d) Bagaimana perasaan subjek mengenai janin yang sudah diaborsi? 

e) Emosi-emosi seperti apa yang subjek rasakan terkait perilaku 

aborsi? 

f) Bagaimana emosi-emosi yang muncul setelah subjek aborsi 

mempengaruhi subjek? 

g) Ketika subjek merasakan emosi-emosi tertentu tersebut, apa yang 

subjek lakukan dan bagaimana subjek menanganinya? 

h) Bisakah subjek menceritakan pengalaman-pengalaman subjek 

setelah aborsi yang berkaitan dengan aborsi? 

i) Kekhawatiran seperti apa yang subjek rasakan terkait pengalaman 

aborsi? 

j) Bagaimana pandangan subjek tentang masa depan? 

k) Bagaimana penilaian diri subjek terhadap diri sendiri saat ini 

(setelah melakukan aborsi)? 

l) Menurut subjek, bagaimana keadaan fisik subjek setelah aborsi? 

m) Bagaimana religiusitas subjek setelah pengalaman aborsi subjek? 

n) Bagaimana hubungan personal subjek   setelah aborsi? Apakah 

ada perbedaan? 
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o) Menurut subjek, bagaimana keadaan fisik subjek setelah aborsi? 

p) Apa hal yang dapat meringankan emosi-emosi negatif yang subjek 

rasakan? 

q) Bagaimana pola makan subjek setelah aborsi? 

r) Selain perasaan-perasaan negative, adakah perasaan positif yang 

muncul? 

s) Bisakah subjek menjelaskan perasaan positif yang subjek rasakan? 

C. Penutupan dan Ucapan Terimakasih 
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Lampiran C 

Hasil Reduksi 

Wawancara Subjek I 

  



96 

 

 

HASIL WAWANCARA SUBJEK I 

 

A. Identitas 

1. Identitas 

a) Nama   : HD 

b) Usia saat ini  : 22 

c) Usia saat aborsi : 22 

d) Agama   : Islam 

e) Pekerjaan  : Mahasiswi 

2. Identitas orangtua 

a) Pekerjaan ayah : Swasta 

b) Pekerjaan ibu  : Swasta 

c) Usia ayah  : 58 

d) Usia ibu  : 55 

e) Pendidikan ayah : S1 

f) Pendidikan ibu  : S1 

g) Status keluarga : Orangtua Tidak Bercerai/Utuh 
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B. Verbatim Hasil Wawancara 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Analisis 

Boleh ceritain 
secara umum 
keadaan keluarga 

mbak H? 

Kalo keluargaku sih, 
secara umum ya bapak 
ibuku masih ada, punya 
adek punya kakak, baik-
baik aja, tapi ya itu gak 

deket. 

  

Gak deketnya 
gimana? Mbak H 
asli Semarang? 

Aku kuliah tapi aku 
ngekost, keluarga ada di 
rumah, jarang ketemu. 

Iya, aku asli Semarang. 

  

Kalo keadaan 
ekonomi keluarga 
mbak H 
bagaimana? 

Cukuplah, bisa buat 
kuliah, ya berkecukupan 

aja, gak lebih-lebih. 

  

Kalo kereligiusan 
dalam keluarga 
mbak H 

bagaimana? 

Orangtuaku religius 
banget bapak-ibu, 
mereka Muslim, sering ke 
masjid, sering sholat, ya 
religius banget. 

  

Boleh tolong 
ceritain bapak-ibu 
mbak H orangnya 

seperti apa? 

Kalo bapak sama ibu 
sendiri itu orang yang 
keras, mendidiknya 
secara keras, kalo aku di 
rumah ya gak boleh 
keluar lebih dari jam 10 
malem, pendidikan juga 
keras, terus dalam 
bergaul, ya pokonya 
hidupku diatur sama 
mereka. Semua ada rules 
kalo di rumah, ya dibilang 
galak ya galak. Kalo aku 
mau pergi harus jelas 
kemana, minta ijin dulu, 
jadi alasan ngekost ya 

karna itu. 

  

Hubungan mbak 
H sama bapak-ibu 
gimana? 

Gak deket sih, ya ada 
jarak gitu antara aku 
sama mereka. Aku 
gabisa cerita semua apa 
yang aku rasain, ya kalo 
aku cerita apa gitu ya 
gabisa. Mungkin karna 
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aku bukan yang family 
oriented gitu. 

Hubunganku ya hanya 
sekedar antara orangtua 
dan anak. Mereka juga ga 
pernah tanya-tanya 
tentang aku gitu diluar 

masalah sekolah. 

Jadi komunikasi 
dengan bapak-ibu 

gimana? 

Ya komunikasi 
sewajarnya aja, ya 

masalah kuliah aja. 

  

Kalo hubungan 
mbak H dengan 
kakak dan adik 
bagaimana? 

Biasa aja juga, gak deket 
juga, sewajarnya aja. 
Ngobrol ya seperlunya, 
kalo enggak yaudah 

enggak 

  

Pernah curhat 
gak? Komunikasi 
dengan mereka 
gimana? 

Gak pernah, emang gak 
deket. Komunikasi ya 
sewajarnya juga, ngobrol 
ya ngobrol tapi curhat 
enggak, paling ngobrol 

tentang rumah. 

  

Apa yang mbak H 
alami dan 
rasakan di luar 

gitu cerita?  

Ga pernah, apalagi 
sampe yang intens gitu. 

  

Menurut mbak H, 
bapak-ibu mbak H 
itu orang yang 
permisif atau 

otoriter? 

Otoriter, pasti. Seperti 
yang aku jelasin tadi, ya 
suka ngatur-ngatur, tapi 
ya ngerti kalo aku ngekost 
soalnya rumahku kan 
jauh dari kampus. 

  

Okay, nah boleh 
tau ga kegiatan 
sehari-hari mbak 

H itu ngapain aja? 

Kuliah aja sih, ya paling 
main sama temen-temen, 

ya nongkrong. 

  

Hubungan mbak 
H dengan orang 
sekitar gimana? 

Kalo aku pribadi sih aku 
orangnya tertutup. Aku 
gak bisa ngomong 
banyak sama orang, aku 
gak bisa cerita yang 
gimana gitu, ya aku 

tertutup. 

  

Kenapa? Apakah 
memang dari dulu 

Hmm kayaknya sih baru-
baru ini yang aku bener-
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mbak H begitu 
atau baru-baru ini 

atau bagaimana? 

bener tertutup banget 
bahkan sama temen-
temen deketku. Dulu sih 
tertutup juga cuma lebih 
tertutup sekarang. Kalo 
dulu masih bisa buat 
curhat sana sini, kalo 
sekarang lebih ke orang 
tertentu. Kalo dulu itu aku 
punya sahabat 4 orang, 
aku bisa cerita dengan 
semuanya. Kalo 
sekarang mungkin cuma 

1-2 orang aja. 

Boleh tau gak 
temen deketnya 
mbak H itu 

gimana? 

Agung itu temen 
nongkrong, kalo kemana-
mana sama Agung selain 
sama pacarku. Orangnya 
emang baik aja, tulus gitu 
temenannya, bisa buat 
cerita apapun. Kalo aku 
cerita gak suka nyalahin 
dan bisa lihat dari 
berbagai sisi, gak nge-
judge. 

  

Agung tau ga 
mengenai aborsi 
mbak H? 
reaksinya 

bagaimana? 

Tau, ya dia kaget cuma 
solutif sih dia. Ya kalo aku 
emang gak pengen, ya 
terserah aku soalnya 
kasian aku sama bayiku, 
jadi ya terserah aku kalo 
mau aborsi. 

  

Dukungan apasih 
yang mbak H 
dapet dari Agung 
ketika mbak H 

aborsi? 

Waktu itu sih aku ngerasa 
lemah banget kondisiku 
waktu hamil dan aborsi, 
ya dia kayak “udah 
makan belum”, ya gitu 

doang si. 

  

Okay, sekarang 
boleh ceritain 
reaksi mbak H 
waktu tau mbak H 

hamil? 

Ya waktu itu kan aku 
gatau aku hamil, terus 
aku tau tu karna emang 
aku gak enak badan, 
masuk angin, aku juga 
telat datang bulan, gak 
kayak biasanya. Akhirnya 
aku beli testpack, hmmm, 

aku tes terus hasilnya 
positif. Karna period ku 

  



100 

 

 

teratur dan aku sex 
active, otomatis aku 

khawatir soalnya udah 

sebulan lebih telat. 

Waktu hamil 
pacar mbak H 
tau? 

Pasti aku kasi tau, karena 
aku terakhir berhubungan 
dengan dia. Sex active 

dengan dia. 

  

Reaksinya 

bagaimana? 

Kaget, marah, dan 
nyuruh aborsi. Kaget 
karena gak percaya aku 
hamil, nanya “kok bisa”, 
terus bilang “aku gak bisa 
kalo tanggung jawab 
sekarang”. Akhirnya aku 
aborsi. Dia gak bisa 
tanggung jawab karena 
kita sama-sama kuliah, 
aku gak siap, dia gak 

siap.  

  

Kenapa? Ya kita takut kalo 
orangtua dia tau, 
orangtuaku tau, aku 
gabisa, jadi mungkin 
aborsi jalan satu-satunya. 
Kita juga juga gak 
menginginkan, gak 

mengharapkan. 

  

Aborsi keputusan 
bersama atau 
disuruh? 

Awalnya aku gapapa kalo 
dia mau tanggung jawab, 
saya mau tapi dia yang 
gak mau, dia yang marah 
bilang gak bisa, “aku gak 
siap bilang ke orangtua”, 
gak siap lingkungannya 
tau, “aku malu”. Tapi ya 
gimana ya, saya sendiri 
juga gak siap buat aborsi 
waktu itu, saya kan juga 
gak ngerti apa-apa waktu 
itu tentang dampaknya, 
saya gamau, saya 
pengennya nuntut 
tanggung jawab. Tapi dia 
yang memaksa saya, yah 
1-2 minggu setelah itu 
saya aborsi. tapi 

  



101 

 

 

sebenernya saya mau 
kalo gak aborsi. 

Boleh nanya 
tentang perasaan 
mbak H mengenai 
bayi yang 
dikandung 

bagaimana? 

Sedih, terpukul, apalagi 
saya udah sebulan telat 
waktu itu, udah jadi kayak 
janin kecil segini (sambil 
memperlihatkan ukuran 
janin). Terpukul banget, 
maksud saya, itu bayi lho 
mbak, kok saya begitu 
kejam, sampai saya lihat 
gumpalan darah gede 
gitu ya saya nangis tiap 

hari, depresi. 

B, C3  

Mbak H kan 
sebenarnya mau 
melanjutkan 
kehamilan, 
kenapa akhirnya 

memilih aborsi? 

Saya gabisa, orangtua 
saya gimana, kan 
orangtua saya keras 
banget, religius banget. 
Kalo saya pulang bawa 
berita kayak gitu, saya 
bakal jadi apa di rumah, 
saya takut diusir dari 
rumah, saya takut gak 
punya keluarga lagi, saya 
gak punya temen. Lebih 
ke tekanan sosial sih 

mbak. 

  

Mbak H aborsi 
dengan cara 
seperti apa? Tau 

dari mana? 

Kalo aku sih beli obat. 
Tau dari temen saya 
Agung itu. Obatnya itu 
ada yang diminum ada 
yang dimasukin ke 
vagina. Dua-duanya. 

  

Boleh ceritakan 

waktu itu gimana? 

Saya waktu itu minum 
dan masukin ke vagina, 
terus nunggu berapa 
lama, setelah itu kayak 
keluar aja, kayak 
pendarahan gitu. Saya 
minum terus obatnya, kan 
saya taunya telat, kayak 
udah satu bulan lebih, 
saya takut gabisa ke-
aborsi, jadi saya minum 
obat 3-4 kali. 
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Mbak H tau tidak 
dampak-dampak 

mengenai aborsi? 

Enggak tau sih, taunya 
cuma kayak gabisa hamil 
lagi kali, ya? Saya juga 
gak mencari tau secara 
fisik dan psikologis. saya 
udah gak bisa cari tau 
lagi, soalnya udah 

kepentok. Gimana ya? 

  

Mbak H tau gak 
kalo aborsi itu 
melanggar 

hukum? 

Melanggar hukum tau sih, 
tapi ya tetep saya 

lakukan. 

  

Bagaimana 
perasaan mbak H 
ketika aborsi? 

Waktu itu gak usah 
ditanya lagi mbak, 
stresnya bukan main, 
sedih, gimana lagi ya, 
mau marah juga gabisa. 
Aku sendiri yang 
melakukan. Yang jelas 

aku depresi. 

  

Bisa ceritain 
depresinya 
bagaimana dan 

karena apa? 

Sedih yang berlebihan, 
saya jadi gak bisa gimana 
ya, gak bisa keluar, saya 
jadi lebih tertutup dengan 

lingkungan. 

  

Kenapa? Ya sedih, gimana ya, 
saya itu takut, takut kalo 
misalnya hamil dan 
gabisa diaborsi saya 

takut, sedih.  

  

Yang membuat 
sedih, marah itu 

apa? 

Campur sih mbak, takut 
gabisa keaborsi bayinya, 
takut pacar saya kabur 
dan gak tanggung jawab, 
takut orangtua saya. 
Kepikiran jadi satu, 
terpukul, ini kan pertama 
kali saya ngerasain kayak 
gini. 

  

Pacar mbak H 
menemani waktu 

itu? 

Nemenin saya waktu itu 
sama temen saya juga si 

Agung. Waktu itu dikost. 

  

Mereka reaksinya 
bagaimana waktu 
itu? 

Ya mereka was-was, 
deg-degan, saya sendiri 
waktu itu nangis terus, 
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mereka ya diem aja, kita 
lebih diem semua gitu. 

Bagaimana 
perasaan mbak H 
saat ini setelah 
melakukan 
aborsi? 

Masih ngerasa bersalah 
sih, walaupun itu udah 6 
bulan yang lalu. Masih 
sedih, kadang saya juga 
masih sering menyendiri. 

B, 
A1, 
A6 

 

Kenapa sering 
menyendiri? 

Ya banyak merenung aja 
mbak, kenapa saya mesti 
ngelakuin. 

C1, 
C3 

 

Kalau merasa 
bersalah, mbak H 
merasa bersalah 
karena apa? 

Ya karena saya sudah 
melakukan aborsi, terus 
itu janin saya sendiri, 
saya membunuh anak 
saya sendiri. Dia juga 
punya hak buat hidup 
seperti saya tapi malah 
saya bunuh. Seharusnya 
menurut saya, saya 
nggak harusnya 
ngelakuin hal itu. 

B1, 
C3, 
C1, 
C2 

  

Kalau sedihnya 
itu bagaimana? 

Dari banyak faktor sih. 
Saya mikirin orang-orang 
terdekat saya kayak 
keluarga. 

  

Kenapa 
memangnya 
kalau keluarga 
tau? 

Ya takut aja keluarga tau, 
kalo sampe mereka tau 
saya ngelakuin ini, kayak 
gak bisa itu rasanya. 
Kayak sedih gitu. 

D3, 
D4 

 

Selain itu? Ya lebih sedih kalo 
temen-temen tau sih. 
Apalagi kalo temen-
temen deket saya tau. 
Kan ini saya cuma cerita 
sama 1-2 orang doang. 
Kalo orang tau kan 
tekanannya lebih tinggi 
buat saya, takut gak 
punya temen, atau bisa 
dijauhin sama 
lingkungan.  

D1, 
D2, 
D3 

 

Kenapa 
tekanannya lebih 
tinggi kalau orang 
tau? 

Gak punya temen, 
dikucilin dari lingkungan. 

D3  

Okay, kalau 
tanggapan mbak 
H mengenai 

Jelas salah mbak. Saya 
tau itu salah. Salahnya 
ya, setiap orang punya 

C1  



104 

 

 

aborsi yang 
sudah mbak H 
lakukan 
bagaimana sih? 

hak buat hidup tapi 
malah saya bunuh 
padahal janin saya 
sendiri. 

Selain salah? Ngerasa takut, 
depressed. 

A, D4  

Kenapa 
depressed? 

Ya depressed, stress aja 
gitu, tertekan. Pertama, 
rasa insecure terhadap 
diri sendiri itu tinggi. 
Apalagi ini aborsi yang 
saya lakukan sendiri. 
Saya takut saya kenapa-
kenapa. Takut gak bisa 
punya anak lagi. Kalo 
dari orang sekitar jelas 
saya takutnya pacar saya 
gak mau tanggung 
jawab, lari gitu aja. Kalo 
dari temen-temen takut 
dikucilkan. Kalo dari 
keluarga saya takut 
mereka gak nganggep 
saya lagi. 

A, 
B1, D  

 

Kalo tertekannya 
itu karena apa? 

Karena saya sering 
mimpi anak saya, jadi 
kayak tertekan. Ngerasa 
bersalahnya lebih besar 
gitu karena saya 
menggugurkan anak 
saya sendiri. 

C1, X X : mimpi 
mengenai bayi 
yang sudah 
diaborsi 

Mimpi seperti 
apa? 

Mimpi anak saya, 
lumayan sering itu, 
hampir setiap malam. 
Kayak selalu teringat 
saya aborsi. 

X X : mimpi, 
terbayang-
bayang, 
dihantui 

Dalam mimpi 
mbak H itu 
bagaimana sih? 

Ya saya ngeliat anak 
saya sendiri. Misalnya 
saya gak gugurin saya 
bisa ketemu. 

C2,   

Selain itu mimpi 
apalagi? 

Mimpi bayi nangis, ya 
gitu. 

  

Bagaimana mbak 
H menanggapi 
mimpi itu? 

Sedih, sedih banget. 
Saya merasa bersalah, 
saya takut, kayak gak 
usah melakukan itu lagi 
kalo bisa. Harus bisa. 

B, 
D1, C 

 

Perasaan mbak 
H sendiri 
mengenai janin 

Ya merasa bersalah itu 
tadi. 
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yang sudah mbak 
H aborsi 
bagaimana? 

Karena apa? Kayak udah ngebunuh 
dia. Ya ngerasa 
bersalah, harusnya 
nggak saya bunuh tapi 
saya bunuh gitu lho. 

C  

Emosi-emosi apa 
yang muncul 
terkait aborsi 
yang sudah mbak 
H lakukan? 

Lebih sering murung, 
jarang bisa keluar, takut 
kalo misalnya saya 
kemarin cerita ke orang, 
terus orangnya itu cerita 
ke orang lain, terus 
sebenernya orang-orang 
tau tapi mereka gak 
ngasih tau ke saya kalo 
mereka saya. Jadi saya 
takut keluar rumah, suka 
marah sendiri, nangis 
sendiri. 

A3, 
D3 

 

Marah seperti 
apa dan karena 
apa? 

Ya karena saya ingat 
kejadian saya aborsi jadi 
saya marah-marah ke diri 
saya sendiri. 

  

Apa yang 
membuat mbak H 
marah? 

Ya gak kebayang aja, 
kenapa kok saya bisa 
ngelakuin ini. Ya marah 
sama diri sendiri aja. 

B  

Bagiamana 
emosi-emosi 
yang muncul itu 
mempengaruhi 
diri mbak H? 

Mempengaruhi banget.   

Kok bisa? Misalnya, dulu aku gak 
sependiam ini. Sekarang 
jadi bener-bener tertutup 
sama orang. Terus yang 
tadinya saya gak perokok 
aktif jadi perokok aktif. 
Ya itu untuk kayak 
stress-healing gitu. 

A6, X X : perubahan 
perilaku 

Apalagi lagi 
stress healing 
yang mbak 
lakukan? 

Minum alkohol. X X : perubahan 
perilaku 

Bedanya apa 
sebelum dan 
sesudah aborsi? 

Setelah aborsi ini lebih 
sering. 
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Apa yang mbak H 
pikirkan setiap 
kali minum 
alcohol? 

Yaudah, aku gak boleh 
terus-terusan sedih jadi 
aku minum alkohol aja 
supaya gak sedih lagi, ya 
ngerokok juga. 

B, X X: perubahan 
perilaku 

Kalau 
mempengaruhi 
ke diri mbak H 
bagaimana? 

Kalo ke diri sendiri sih, ya 
itu lebih tertutup, takut 
ketemu keluarga, takut 
ketemu temen-temen. 
Lebih insecure sama diri 

sendiri dan sama 
lingkungan. 

  

Insecure yang 
bagaimana? 

Ketakutan yang berlebih 
sama diri sendiri. Takut 
gak punya temen, takut 
gak bisa bergaul, takut 
gak bisa kumpul keluarga 
lagi, takut gak punya 
pasangan lagi. 

  

Selain alkolhol 
dan rokok, 
bagaimana cara 
mbak H 
menangani 
emosi-emosi 
yang muncul? 

Ya paling cerita aja sih 
mbak. Cerita ke Agung. 
Ya kalo enggak ya balik 
lagi, ngerokok, alkohol, 
keluar cari hiburan. 

  

Yang mbak H 
ceritain sama 
Agung itu apa? 

Ya paling kan dia nanya 
gimana keadaan saya 
sekarang. Saya jawab 
aja masih ada kayak rasa 
bersalah, takut, cemas. 

  

Cemas yang 
bagaimana? 

Yang tentang mimpi 
saya. Saya sering 
dimimpiin. Takut mau 
keluar, kalo keluar nanti 
gimana ya. 

D1  

Setelah kejadian 
aborsi, ada 
pengalaman-
pengalaman 
tertentu gak? 

Ya itu kadang saya 
sering marah-marah 
sendiri. Nangis kalo di 
kost-an. Saya liat kaca 
sambil nangis. Kadang 
kalo emosi banget inget 
aborsi yang saya 
lakukan, saya motong 
rambut saya sendiri. 

A1, X X:  nangis 
sambal melihat 
kaca, 
memotong 
rambut sendiri  

Ketika menangis 
sambil melihat 
kaca, apa yang 
mbak H lihat 
dikaca? 

Ngeliat diri saya yang 
buruk. Sisi diri saya yang 
buruk, terus yaudah saya 
marah sama diri saya 
sendiri. 

X X: 
menganggap 
diri buruk, 
marah 
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Karena apa? Karena menurut saya 
apa yang sudah saya 
lakukan itu sangat kejam 
mbak.  

B1  

Kejam? Bunuh! Saya bunuh janin 
saya sendiri disaat orang 
lain pengen punya anak 
gak bisa, sampai effort 
berlebih saking pengen 
punya anak, saya 
kecelakaan (hamil) 
malah saya bunuh.  

B4, 
C3 

 

Selain itu? Kalo ngeliat berita 
tentang aborsi, saya 
inget diri sendiri. 

B  

Kekhawatiran 
seperti apa yang 
mbak rasakan 
terkait 
pengalaman 
aborsi? 

Takut saya gak bisa 
punya anak lagi. 
Khawatir gak bisa punya 
pasangan lagi. 

D1  

Kenapa? Ya saya gak tau kalo 
saya punya pasangan 
saya harus cerita apa 
enggak. Ini adalah hal 
yang gak semua orang 
nganggep ini baik 
walopun ini kepepet 
keadaan di saya. Gak 
semua orang bisa 
menerima saya dengan 
seburuk-buruknya saya. 
Saya khawatir aja. 

D1, 
D3 

 

Selain itu? Ya saya takut kalo 
keluarga saya sampai 
tau dan mereka gak bisa 
menerima saya. Ya 
intinya saya takut kalo 
orang-orang gak bisa 
menerima saya lagi. 

B1, 
D1 

 

Boleh ceritakan 
mengenai 
pandangan mbak 
H akan masa 
depan? 

Saya waktu itu bener-
bener gak punya masa 
depan sama sekali. Saya 
gak kepikiran punya 
masa depan yang bakal 
lebih baik. Sampe 
sestres itu, saya gak 
kepikiran punya masa 
depan yang baik. Bisa 
aja saya hidup sendiri 

A5, 
D1, 
D3 
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selamanya. Kalo 
ketauan, saya bisa 
dilaporkan. Itu kan suatu 
tindakan kriminal. 

Kenapa mbak H 
mikir gak bisa 
punya masa 
depan? 

Karena bener-bener 
udah mentok, terpojok. 
Tapi ini tindakan terjahat 
yang saya lakukan. 

C3  

Jadi karena 
sudah melakukan 
tindakan jahat 
mbak H jadi gak 
punya masa 
depan? 

Ya saya mikirnya gitu, 
karena kayak gak bisa 
diterima masyarakat lagi. 

D3  

Kalau diri mbak H 
sendiri bisa 
menerima tidak? 

Pertamanya gak bisa, 
sama sekali gak bisa 
menerima. Sedih aja, kok 
saya melakukan ini. 
Kayak bukan aku. Tapi 
kalo sekarang udah 
mendingan. 

B1  

Berarti 
pandangan masa 
depan mbak H 
saat ini? 

Sedikit punya harapan, 
tapi masih banyak takut. 

  

Kalau penilaian 
terhadap diri 
mbak H sendiri 
bagaimana? 

Sekarang ngerasa kayak, 
ternyata aku jahat. Aku 
punya sisi jahat dalam 
diriku. Kayak sejahat itu. 

B1  

Sejahat itu 
bagaimana? 

Dulu mikirnya, kok ada 
orang yang tega 
ngebunuh anaknya 
sendiri? Kok ada yang 
tega bunuh orang lain? 
Kok ada yang tega kayak 
gitu? Tapi ternyata itu 
terjadi sama diriku 
sendiri, jadi aku mikirnya 
adalah aku jahat. Aku 
punya sisi jahat. Yang 
sebelumnya sama sekali 
tidak terpikir. 

B, B1  

Aborsi 
berdampak 
terhadap 
pandangan 
agama mbak H 
tidak? 

Bahkan keluarga saya 
super duper religius. Kalo 
memandang secara 
agama, saya gak bisa 
ngomong. 
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Kenapa gak bisa 
ngomong? 
Emang seperti 
apa kalau 
diomongin? 

Agama sama hukum itu 
sama sih. Sama-sama 
membunuh janin secara 
hukum pasti ada 
hukumannya. Apalagi 
kalo secara agama nanti 
di akhirat. 

B1, 
C3, 
B2 

 

Lalu bagaimana 
religiusitan mbak 
H setelah itu? 

Malah menurun sih. Kalo 
tentang Tuhan saya tu 
ngerasanya Tuhan gak 
adil aja. Kenapa mesti 
saya? 

  

Nah kalau 
hubungan 
personal mbak H 
ada yang 
berbeda tidak 
setelah aborsi? 

Jelas beda. Kayak yang 
udah saya jelasin. Saya 
itu dulu gak setertutup 
ini, bahkan sama diri 
saya sendiri. Saya dulu 
lebih bisa bergaul, lebih 
bisa ngobrol lepas, 
sekarang saya lebih 
menutup diri aja. 

A6  

Kenapa menutup 
diri? 

Karena tekanan dari diri 
sendiri. Mikirnya kayak, 
saya harus berubah. 

  

Berubah 
bagaimana? 

Harus berubah jadi yang 
lebih baik, tapi mungkin 
menurut orang lain 
enggak baik. Saya takut, 
di benak saya itu kayak 
penuh ketakutan kalo 
orang-orang tau.  

D1  

Okay, kalau 
secara fisik 
bagaimana? 

Saya ngerasa lebih 
lemah sekarang. 

  

Bagaimana bisa? Nafsu makan saya, itu 
kayak gak doyan makan 
aja. Gak semangat aja.  

X X: perubahan 
perilaku 

Kenapa? Mungkin karena pikiran 
kali mbak. Ya gatau sih, 
saya kalo lagi sedih, lagi 
depressed emang nafsu 
makan saya bener-bener 
berkurang. Saya juga 
gak tau kenapa. 
Rasanya cuma gak 
pengen makan, gak 
laper, gak mau makan, 
makan pun sedikit. 

A1, 
A2 
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Kalau 
melemahnya itu 
bagaimana? 

Ya fisik, jadi lemes, lesu 
tiba-tiba, gak nafsu 
makan. 

A2  

Terus kalau 
merasa begitu, 
mbak H ngapain? 

Ya ngerokok. Ya minum 
alkohol. 

  

Selain itu? Ya paling ngumpul-
ngumpul sama temen, 
cerita-cerita, kumpul 
sama keluarga. 

  

Selain perasaan 
negative yang 
muncul, ada 
melihat sisi 
positifnya tidak? 

Kalo terkait aborsi ya gak 
ada. Saya masih 
memandang aborsi itu 
negative. Cuma kalo 
terkait sama diri saya 
sendiri, sekarang saya 
harus seneng lagi, saya 
masih punya harapan, 
saya mensupport diri 
sendiri, dari temen-temen 
juga support. 

  

Bagaimana 
perasaan positif 
itu muncul? 

Ya dari support temen-
temen. Saya juga lihat 
temen-temen saya 
ketawa, bercanda, jadi 
saya juga gak boleh 
begini terus. Saya harus 
move-on. Ini juga sudah 
hampir 7 bulan kan. 

  

 

Keterangan koding: 

A : Depresi 
A1 : Mood yang negative 
A2 : Tidak berenergi 
A3 : Kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari 
A4 : Pesimis 
A5 : Pikiran negatif yang tidak realistik akan masa depan 
A6 : Menarik diri dari lingkungan sosial 
B : Rasa bersalah 
B1 : Konflik nilai, aturan, dan moral yang diyakini subjek 
B2 : Mengharapkan hukuman 
B3 : Mengharapkan permintaan maaf untuk diri subjek 
B4 : Merasa gagal memenuhi standar wanita 
C : Penyesalan 
C1 : Menyalahkan diri sendiri 
C2 : Keinginan untuk memutar-balik keadaan 
C3 : Menganggap aborsi suatu kesalahan dan dosa 
D : Kecemasan 
D1 : Ketakutan terhadap kejadian tertentu 
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D2 : Perasaan terjepit dan terancam 
D3 : Kecemasan moral (malu, takut menghadapi sanksi) 
D4  : Rasa takut 
X : Lainnya 
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Lampiran D 

Hasil Reduksi 

Wawancara Subjek II  
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HASIL WAWANCARA SUBJEK II 

 

A. Identitas 

1. Identitas 

a) Nama  : GD 

b) Usia saat ini  : 22 

c) Usia saat aborsi : 22 

d) Agama  : Islam 

e) Pekerjaan  : Mahasiswi 

2. Identitas orangtua 

a) Pekerjaan ayah : Pensiun 

b) Pekerjaan ibu : IRT 

c) Usia ayah  : 56 

d) Usia ibu  : 52 

e) Pendidikan ayah : S1 

f) Pendidikan ibu : SMA 

g) Status keluarga : Orangtua Bercerai 
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B. Verbatim Hasil Wawancara 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Analisis 

Boleh ceritain 
tentang keadaan 
keluarga mbak 
Gina secara 
umum? 

Secara umum, 
keluargaku dari keluarga 
yang broken home, 
orangtuaku cerai, udah 
berapa tahun yang lalu, 
dari 2013. Aku tinggal 
sama mamahku, papahku 
pergi dari rumah, udah 
punya istri lagi. Aku 
punya 2 kakak, yang satu 
udah berumah tangga, 
yang satu udah kerja. 
Sehari-hari sama 
mamahku, tapi karena 
mamah sibuk dan 
kakakku kerja mereka 
lebih sering tinggal di 
Semarang, jadi aku 
sendiri di rumah. 

  

Kalau keadaan 
ekonomi keluarga 
mbak Gina 
bagaimana? 

Yah dibilang cukup ya 
cukup, gak kurang, 
alhamdulillah lah semua 
kecukupan gak kurang 
satu apapun. 

  

Kereligiusan 
dalam keluarga 
gimana? 

Kalo kereligiusan jelas 
mamahku orangnya 
religius banget. Dia rajin 
banget ibadahnya dan 
puasanya. Yah selalu 
nyuruh aku sholat, 
pokonya religius deh. 

  

Kalo mbak Gina 
sendiri 
bagaimana? 

Kalo aku jujur enggak 
begitu sih. Sholat ya 
jarang, paling cuma 
magrib. 

  

Boleh ceritain 
mama-papa 
mbak Gina itu 
bagaimana? 

Mamahku orangnya sabar 
banget, lebih gak banyak 
omong, kalo anaknya 
salah cuma dikasi tau 
pelan-pelan, gak 
langsung marah. Kalo 
papahku keras banget, 
galak banget. Contohnya, 
waktu masih tinggal 
bareng dan aku pulang 
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lebih dari jam 9 pasti 
udah marah-marah, 
kadang kalo kita bandel 
dia main tangan. Lebih 
sering kakakku sih yang 
dipukul. Kalo aku cuma 
sekali waktu ngebantah. 
Kalo mamahku gak kasar, 
gak pernah mukul. Ya 
nampar aku waktu itu. 
Selebihnya ya cuma 
marah-marah. 

Waktu itu 
ngebantah 
karena apa? 

Karena aku pulang telat, 
ya aku salah, terus aku 
debat, dan mungkin karna 
ngerasain gak dihargain 
terus nampar aku. Kalo 
kakak-kakaku sering dari 
kecil. Jadi aku sering liat 
mereka dipukulin dari 
kecil, dikasarin. 

  

Bagaimana itu 
dikasarinnya? 

Jadi pernah tuh, ada buku 
tebel banget, waktu itu 
kakakku rewel minta apa 
terus dilempar bukunya 
ke kakakku. 

  

Kalo ke mamah? Kalo ke mamah ya jangan 
ditanyalah. Mereka 
emang sering berantem 
dari aku kecil. Ya mukul 
mamahku, segalanya 
dilempar ke mamahku. 

  

Semenjak pisah 
papah gimana? 

Semenjak pisah udah 
jarang ketemu. Dia juga 
udah punya istri lagi, 
mungkin lebih sibuk sama 
istrinya. Sesekali dating 
kalo dia butuh, pengen 
main ke rumah, atau 
bener-bener kangen 
anaknya. Ya paling 
lebaran. Kalo diitung 
setaun 3-4 kali. Papah 
juga di luar kota, di 
Kudus. 

  

Gimana 
hubungan mbak 
Gina dengan 
saudara mbak 
Gina? 

Ya baik sih, kita kakak 
adik akur. Sesekali 
berantem masalah kecil 
tapi abis itu baikan lagi. 
Tapi kita deket. Tiap hari 
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pasti chat atau telfon 
kakak yang keduaku, 
soalnya jarang ketemu. 
Kalo kakak pertamaku 
kan rumahnya depan 
rumahku. 

Komunikasi 
dengan papah 
mamah gimana? 

Kalo papah sih jarang 
komunikasi, cuma 
sesekali ngechat di WA 
atau telfon kalo kangen. 
Kalo mamah tiap hari chat 
dan telfon. 

  

Mabk Gina cerita 
gak tentang 
masalah-masalah 
mbak Gina ke 
papah mamah? 

Kalo ke orangtua cerita 
cuma masalah kayak lagi 
marahan kecil-kecilan 
sama pacar. Cuma kalo 
yang bener-bener 
masalah serius enggak 
sih, tapi cerita ke kakak 
yang kedua. 

  

Komunikasi mbak 
Gina dengan 
kakak-kakak 
gimana? 

Baik sih, kalo ada apa-
apa aku pasti cerita ke 
kakakku yang nomer 2. 
Kalo ke kakak yang 
pertama emang jarang, 
soalnya dia udah 
berumahtangga. 

  

Kakak yang 
nomer 2 mbak 
Gina ceritain gak 
tentang apa yang 
mbak Gina 
alamin? 

Pasti cerita sih, apapun. 
Deket banget soalnya. 

  

Menurut mbak 
Gina mamah 
papah termasuk 
tipe yang permisif 
atau otoriter? 

Lebih ke permisif ya. Kalo 
papah sih udah lama 
banget gak tinggal 
bareng, jadi gak bisa 
ngomong. Kalo mamah 
lebih nurutin aku pengen 
kemana atau aku pengen 
apa lebih sering 
memenuhi. Lebih sering 
bilang iya ke aku kalo aku 
pengen apa-apa. Mau 
main mau apapun gapapa 
sama dia. 

  

Boleh tau gak 
kegiatan sehari-
hari mbak Gina? 

Aku masih kuliah sih, 
cuma udah mau selesai, 
lagi skripsian. Paling 
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main, lebih banyakan 
main. 

Kalo hubungan 
mbak Gina 
dengan orang-
orang sekitar itu 
gimana? 

Kalo tetangga sih aku gak 
akrab dengan tetangga 
ya. Kalo temen main ya 
baik. Aku tuh tipe orang 
yang gak betah di rumah. 
Jadi aku selalu ngajak 
temen aku main. Gitu aja 
setiap hari, main ama 
temen, cerita-cerita.  

  

Nah kalo temen 
deketnya mbak 
Gina? 

Paling deket banget ya 
ada 2 orang yang sering 
aku keluhin, sering 
ceritain. Namanya Widya 
sama Tiwi. Itu temen 
udah lumayan lama, jadi 
kalo ada apa-apa aku 
ceritanya sama mereka. 
Mereka baik, selalu ada, 
selalu ngasih tau kalo aku 
salah. Selalu ngasih aku 
teguran. 

  

Mereka tau kalo 
mbak Gina 
aborsi? 

Kalo itu cuma Tiwi yang 
tau. Karna widya jauh dan 
udah berkeluarga jadi gak 
ada waktu cerita yang 
panjang gitu. Kalo Tiwi 
tinggalnya deket rumah.  

  

Reaksi Tiwi waktu 
tau mbak Gina 
aborsi gimana? 

Ya kaget, marah, sedih 
sih dia. Nanya kenapa 
bisa, mau gimana 
kedepannya, udah berapa 
lama hamil. Dia sempet 
nangis.  

  

Terus mbak Tiwi 
memberikan 
dukungan apa 
pada mbak Gina? 

Yang namanya kita hamil 
diluar nikah itu kan kita 
pasti kepikiran. Dia ya 
bilang aku gak boleh gini 
terus, aku harus mikir 
kedepannya gimana, 
jangan sampai aku 
ngambil salah jalan. 

  

Salah jalan 
gimana? 

Ya dalam keadaan aku 
begitu, aku tu harus 
mantep maunya apa, mau 
lanjutin apa udahin. Ya 
gitu. 
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Kalo reaksi mbak 
Gina waktu tau 
mbak Gina hamil 
gimana? 

Kaget, shock, sedih, 
lemes, gak bisa apa-apa, 
gak tau mau ngapain.  

  

Waktu itu mbak 
Gina taunya 
gimana? 

Waktu itu aku iseng-iseng 
aja karna ngerasa ada 
yang aneh, jadi aku beli 
testpack dan aku ngetes 
sendiri. Hasilnya positif. 
Berkali-kali aku ngecek 
dan hasilnya sama. Jadi 
aku USG dan ternyata 
udah jalan 2 bulan. Waktu 
ngelewatin period yang 
pertama aku cuma mikir 
paling aku kecapekan, 
banyak pikiran, jadi aku 
gak ngerasa aneh. Cuma 
kenapa lama banget 
telatnya. 

  

Pacar mbak Gina 
tau? Reaksinya 
gimana? 

Aku kasi tau. Ya dia 
kaget, dia nanya kok bisa. 
Dia aja gak percaya. 
Selama ini kita udah 
aman, kita pakai 
pelindung walaupun gak 
setiap saat. 

  

Perasaan mbak 
Gina terhadap 
kehamilan mbak 
Gina gimana? 

Sebenernya tu seneng ya 
Namanya cewe dikasih 
anak, cuma sedih kenapa 
waktu masih pacaran, 
belum nikah, ibaratnya 
aku ngelakuinnya salah. 
Aku belum nikah tapi kita 
udah ngelakuin itu dan 
jadi. Pacarku sendiri juga 
belum siap belum punya 
anak. Dia masih kuliah. 

  

Bagaimana 
perasaan mbak 
Gina terhadap 
bayi yang 
dikandung? 

Namanya cewe ya pasti 
sayanglah sama anaknya. 
Kadang masih suka 
ngelus-ngelus perut, 
ngomong sendiri kenapa 
dia datangnya di waktu 
gak tepat. Pengen dia 
ada tapi kok nggak bisa. 

  

Nah akhirnya 
memilih aborsi 
kenapa? 

Pertama keluarga, 
apalagi mamah. Aku gak 
mau bikin mamahku 
kecewa, karena aku tau 
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harapan mamah di aku 
gede banget, malu pasti 
mamahku dan aku juga. 
Aku gak mau bikin 
mamahku malu. Kedua 
dari cowokku, dia sendiri 
juga belum siap apapun, 
dengan keadaan dia 
masih kuliah. Mau gak 
mau harus diiklasin. 

Kalo dari mbak 
Gina sendiri? 

Kalo aku sih pengennya 
mempertahankan, cuma 
karena aku mikirin 
oranglain, mamahku, jadi 
ya aku iklasin. 

  

Mbak Gina aborsi 
berdasarkan 
keinginan sendiri, 
pacar, apa orang 
lain? 

Persetujuan kita. Karena 
kita emang sama-sama 
belum siap. Kalo dia 
dilahirin, kasian anaknya 
karena kita belum punya 
apa-apa, belum kerja.  

  

Pacar mbak Gina 
berasal dari 
keluarga seperti 
apa sih? 

Yah, dia berkecukupan. 
Orangtuanya juga keras, 
dan cuma dia anak cowok 
yang diandalkan jadi dia 
mau selesaiin kuliah dulu, 
mau kerja dulu. 

  

Mbak Gina aborsi 
dengan cara 
seperti apa? Tau 
dari mana? 

Aku pakai obat sih, 
pacarku yang nyari tau. 
Aku disuruh minum siapa 
tau bisa (gugurin).  

  

Mbak Gina tau 
dampak-dampak 
dari aborsi? 

Gak tau banyak, cuma 
aku tau itu pasti 
membahayakn rahimku. 
Kalo aku ngelakuin ini 
kedepannya aku takut 
rahimku ada apa-apa. Ya 
wallahualam, takutnya 
kalo aku gak bisa hamil 
lagi. 

  

Mbak Gina 
mencari tau gak 
dampak-dampak 
aborsi? secara 
psikologis 
mungkin? 

Enggak, aku udah bener-
bener buntu banget jadi 
udahlah. Jadi gak cari 
tau. 

  

Mbak Gina tau 
kalua aborsi 
melanggar 
hukum? 

Ya kalau itu aku tau.   
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Bagaimana 
perasaan mbak 
Gina waktu 
aborsi? 

Sedih banget. Karena aku 
mikir dosa. Itu dosa besar 
banget. Kedua karena ini 
anakku, darah dagingku 
sendiri yang selama ini 
aku pengen dan dia ilang 
gitu aja. 

  

Sedihnya itu 
karna apa? 

Ya sedih kehilangan, jelas 
itu bikin sedih banget. 

  

Waktu aborsi 
pacar mbak Gina 
nemenin? 

Iya nemenin. Jam 10 
malem dia dating ke 
rumah, bawain obat, 
nyuruh aku makan dulu. 
Awalnya aku masih ragu 
pakai cara ini, tapi pacar 
aku ngeyakinin buat aku 
minum obatnya. Akhirnya 
aku minum sekitar jam 1 
malem, sambal takut 
karena gak pernah 
ngalamin ini. Terus aku 
tidur. Jam setengah 5 itu 
aku bangun dan ngerasa 
perutku sakit banget. Aku 
bilang ke pacarku perutku 
sakit, kayak ada sesuatu 
yang pecah di dalem. Aku 
kan gak ngerti apa-apa, 
jadi aku nanya terus ke 
dia aku kenapa. Dia 
jawabannya mungkin ini 
udah saatnya keluar. 
Terus aku ke kamar 
mandi, ternyata udah 
banyak cairan, kaya air, 
mungkin ketuban. Tiba-
tiba banyak keluar darah 
gitu, dan ada gumpalan-
gumpalan darah merah 
gede-gede gitu. 
Gumpalan hancur gitu 
tapi banyak banget. 

  

Waktu itu mbak 
Gina gimana? 

Panik, bingung ini 
kenapa. Aku harus 
ngapain karena aku 
ngeliat darah banyak 
banget, perutku sakit, aku 
lemes banget, gabisa 
ngapa-ngapain. Pacarku 
megangin aku karena aku 
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lemes, tapi dia nyuruh 
aku nahan. Dan itu 
darahnya keluar terus. 

Sakitnya itu 
gimana? 

Sakit banget, lebih dari 
sakit perut halangan. 

  

Kapan mbak Gina 
aborsi? 

Kira-kira bulan September 
sekitar tanggal 21. 

  

Bagaimana 
perasaan mbak 
Gina setelah 
aborsi? 

Sedih pasti, kepikiran. 
Kayak nyesel banget 
setelah aborsi. Kalo 
keinget suka sedih, 
kadang nangis juga. Gak 
bisa nerima sebenernya. 

C, 
A1, 
C2 

 

Tidak bisa 
menerima 
kenapa? 

Karna aku udah 
ngelakuin, dan itu 
kesalahanku, tapi kenapa 
aku gak bisa 
mempertahankan dia. 
Jadi ya sedih gitu. 

C1, 
C2, 
C3 

 

Sedihnya karna 
apa dan gimana? 

Ya sedih, kenapa harus 
kejadian di keadaan 
kayak gini dan harus 
ngerelain dia pergi karena 
keadaan. 

A1, 
C2 

 

Tanggapan mbak 
Gina terhadap 
aborsi yang 
dilakukan 
bagaimana? 

Sebenernya salah sih itu 
ya. Itu perbuatan yang 
gak seharusnya gak aku 
lakuin. Tapi ya balik lagi 
karena keadaan. 

C3, 
B1, 
B3, 
C2, 
C1 

 

Sedihnya boleh 
ceritakan lagi? 
Sampai 
sekarangkah? 

Kalo sedih sih sampai 
sekarang apalagi kalo 
keinget itu pasti didalem 
hati mikir kenapa aku 
ngelakuin kayak gini. Ya 
masih nangis, nyesel, 
terpukul. 

A1, 
B, 
C1, 
C2, C 

 

Terpukul 
bagaimana? 

Ya terpukul aja, gini, 
ibaratnya anak kan 
semua orang pasti 
pengen ya. Dan aku itu 
mikirnya kenapa sih aku 
dikasih kesempatan tapi 
aku malah gak ngambil 
kesempatan itu. Padahal 
kalau ngeliat orang lain, 
atau kalo lagi ngumpul 
dengerin omongan orang 
yang pengen punya anak, 
aku kayak langsung 
kesentuh. Kesentuh 

B4, 
C1, 
C2, B 
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dalam artian, kemarin aku 
dikasih tapi malah kayak 
gitu (aborsi), sementara 
orang yang pengen dan 
nunggu lama gak dikasih. 

Setelah aborsi 
gimana perasaan 
mbak Gina 
terhadap bayi 
yang dikandung 
sekarang ini? 

Sedih banget jujur. Dia 
udah gak disini. Cuma 
bisa doain, gak bisa 
diapa-apain lagi, ngeliat 
gak bisa, ketemu juga gak 
bisa.  

A1, B  

Setelah aborsi, 
emosi-emosi 
seperti apa yang 
mbak Gina 
rasakan? 

Ke diri sendiri aku marah 
banget, aku mikir aku 
malu sama diriku sendiri. 
Aku dibilang nyesel ya 
nyesel, marah juga sering 
banget ke pasanganku. 
Pokoknya aku sering 
ngeluapin emosiku ke 
pacarku.  

A1, 
D3, C 

 

Marah ke diri 
sendiri kenapa? 
Karena apa? 

Karena aku mikirnya 
kenapa sih kemarin gak 
aku lanjutin aja. Kenapa 
aku harus ambil jalan ini. 
Nyesel. Marah, nyesel 
gitu. 

C2, 
C, A1 

 

Kalau sama 
pasangan 
marahnya 
kenapa? 

Kalo aku diem terus 
keinget dan lagi sama 
pacarku, aku ngomong 
sama dia kenapa aku 
tiba-tiba keinget sama 
anakku. Tapi mungkin 
karna dia gak pengen ada 
anak itu jadi dia kayak 
yaudahlah, udah 
kejadian, udah lewat. Itu 
yang bikin aku marah 
banget. Bagi dia itu kayak 
sepele banget. Kenapa 
waktu itu aku lebih 
mentingin egoku dan ego 
dia untuk ngelakuin itu 
(aborsi). 

C1, 
C2 

 

Bagaimana 
emosi-emosi 
yang muncul itu 
mempengaruhi 
mbak Gina? 

Kalo sehari-hari, jujur 
sekarang lebih berat aja 
hidupku. Dikit-dikit mikir 
ini, mikir itu, kepikiran 
anak. 

A1, X X: terbayang-
bayang 

Berat 
bagaimana? 

Berat di pikiran, jadi 
kadang kalo apa-apa 

A3, 
A1 
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kayak suka gak fokus. 
Kalo lagi ngapain terus 
kepikiran itu, terus jadi 
kayak kepikiran. Dipikiran 
itu kayak penuh banget 
tiba-tiba rasanya. Tiba-
tiba down gitu. 

Itu seberapa 
sering? 

Tiap malem sampai 
sekarang. Beratnya 
karena kepikiran. 

A1  

Bagaimana 
perasaan mbak 
Gina kalua tiba-
tiba kepikiran 
begitu? 

Nangis, terus kayak 
ngomong maafin karna 
gak bisa bawa dia kesini, 
ngeliatin orangtuanya, 
gak bisa ikut seneng-
seneng. Kalo lagi kemana 
gitu liat orang-orang, enak 
kayaknya jadi gak 
sendirian. 

B3, 
C2 

 

Mbak Gina bilang 
pacar kayak 
biasa aja setelah 
mbak Gina 
aborsi, itu berefek 
apa pada mbak 
Gina? 

Kalo sepengelihatanku, 
dia lebih nyantai daripada 
aku. Dia cepet banget 
ngelupainnya. Dia cuma 
bilang udahlah, iklasin 
aja, udah kejadian, toh itu 
juga keputusan kita. 
Setiap aku ngeluh, aku 
keinget, dia cuma 
ngomong kayak gitu. Jadi 
aku mikir ya kesel aja. 

  

Kesel gimana? Marah banget, kadang 
sesekali pernah sampai 
aku udah jenuh banget, 
gak bisa ngapa-ngapain, 
aku sampe bener-bener 
marah ke dia, nangis, 
mukulin dia, dan dia cuma 
bilang mau gimana lagi? 

A1  

Itu sering gak? Gak sih, cuma beberapa 
kali. Kalo aku bener-
bener udah kesel banget, 
udah capek mikir, males 
mikir, dan tanggapannya 
dia kayak gitu. Tapi kalo 
mukul gak kenceng gitu, 
marah, kayak gampang 
banget lupain. Itu anak, 
bukan boneka. Aku sering 
ngomong gitu. 
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Seberapa sering? Kalo marahnya, ya gak 
sering cuma beberapa 
kali. Kalo mukul baru 2 
kali apa 3 kali. 

  

Boleh ceritain 
pengalaman-
pengalaman 
mbak Gina 
setelah kejadian 
itu? 

Kalo mimpi pernah, 
beberapa kali. Kayak 
mimpi ada anak kecil 
dateng, manggil-manggil. 
Kadang pas lagi kepikiran 
itu aku denger suara bayi 
nangis. 

B, X X: mimpi 

Itu ketika mbak 
Gina sedang 
sadar? 

Iya, bener-bener lagi 
sadar, terus tiba-tiba 
kepikiran dan kangen, 
tiba-tiba ada suara bayi 
nangis. Padahal waktu itu 
aku lagi di rumah, sendiri, 
gak ada bayi. 

B  

Waktu denger itu, 
perasaan mbak 
Gina bagaimana? 

Sedih banget, aku 
langsung mikir itu yang 
aku ilangin kemarin bukan 
sih. 

A1, C  

Kekhawatiran-
kekhawatiran 
seperti apa yang 
mbak Gina 
rasakan setelah 
aborsi? 

Khawatir pertama kalo 
aku gak dipercaya dikasih 
anak lagi. Yang kedua, 
aku kan gak tau obat apa 
yang aku pakai, bagus 
apa enggak, di dalem 
badanku baik apa engga. 
Jadi aku takut kalo itu 
dampaknya gak baik buat 
rahimku. 

C, 
C3, 
D1 

 

Bagaimana 
pandangan mbak 
Gina terhadap 
masa depan? 

Pasrah, karena ya gak 
tau ke depannya gimana. 
Aku juga sekarang kan 
masih pacaran sama 
pacarku itu, tapi aku gak 
tau kita jodoh apa 
enggak. Aku takut kalo 
aku ketemu orang lain 
dan dia suatu saat tau 
aku ngelakuin itu dan dia 
gak bisa nerima.  

A4, 
B3, 
D1, 
D3 

 

Takut apa? Takut kalo misalnya 
kedepannya gak ada 
yang bisa nerima 
keadaanku. kalo suatu 
saat nikah dan gak dapet 
momongan lagi. 

D1, 
D3 
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Penilaian diri 
mbak Gina 
setelah aborsi 
bagaimana 
sekarang? 

Aku sekarang lebih 
banyak diem. Gak kayak 
dulu. Mungkin sekarang 
aku beban pikiran, masih 
mikir itu. Jadi lebih sering 
diem. Dulu aku orangnya 
gak bisa sendiri, tapi 
sekarang lebih suka 
sendiri karna aku pengen 
mikirin banyak hal. 

A2, 
A6 

 

Kalau berkumpul 
dengan orang di 
luar emang mbak 
Gina merasakan 
apa sehingga 
mbak Gina lebih 
ingin sendiri? 

Aku pengen punya waktu 
buat diriku sendiri, dulu 
aku gak suka sendiri, aku 
pasti harus cari temen 
ntah itu telfon atau apa. 
Tapi sekarang aku lebih 
banyak sendiri, pengen 
ngerenungin salahku, 
dosaku, yang udah aku 
lakuin itu bener-bener 
gede banget dosanya. 
Aku mikir hal kayak gitu. 

A3, 
A6, 
B1, 
C3 

 

Kenapa sendiri? 
Apa dampaknya? 

Aku ya lebih nyemangatin 
diri sendiri, aku harus 
semangat. Aku gak boleh 
kayak gini terus. Aku kan 
salah, aku emang masih 
down, tapi aku gak boleh 
kayak gitu. Dengan cara 
aku sendiri, aku mikir, dan 
aku nyemangatin diriku 
sendiri.  

  

Terkait 
kekhawatiran 
mbak Gina tadi, 
sekarang 
kesehatan mbak 
Gina secara fisik 
bagaimana? 

Kalo secara fisik, ya baik-
baik aja kalo sekarang. 
Sehat, alhamdulillah. 

  

Setelah aborsi, 
apa yang 
berubah pada 
mbak Gina? 

Setelah aborsi kayak 
lebih sholat, walaupun 
jarang-jarang tapi sholat, 
lebih banyak dzikir, puasa 
Senin-Kamis. 

X X: perubahan 
perilaku 

Melakukan itu 
karena apa? 

Dulu aku jarang banget 
sholat, gak pernah dzikir, 
puasa, dll. Tapi sekarang 
aku mikir, dosaku udah 
banyak, pengen nebus 
dosa, terus pengen doain 

B3, 
C, C3 
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anakku juga walaupun 
aku gak hadirin dia disini, 
sebisa mungkin aku 
doain. 

Hubungan 
personal mbak 
Gina sekarang 
setelah aborsi 
bagaimana? 

Kalo sama orang-orang 
yang gak tau ya biasa, 
kalo sama orang-orang 
yang tau ya malu.  

  

Malu karena apa? Temenku kan pernah 
bilang ambil keputusan 
yang terbaik. Kalo bisa 
jangan (aborsi), ternyata 
aku ambil jalan yang 
mennghilangkan dia. Ya 
malu aja. Malu karena 
aborsi. 

D3  

Yang dapat 
meringankan 
emosi-emosi 
negative yang 
mbak Gina 
rasakan apa? 

Sholat sih.   

Selain itu? Ya, aku gak mau 
ngelakuin lagi. 
Maksudnya aku gak mau 
berhubungan lagi (sex). 
Enggak, sama sekali. Ya 
karena takut kejadian lagi. 

X, D1 X: perubahan 
perilaku 

Selain perasaan 
negative, ada 
perasaan postif 
yang muncul? 
Hal-hal yang 
mbak Gini 
lakukan untuk 
memperbaiki 
keadaan? 

Ya aku ngehindarin 
hubungan dengan pacar. 
Udah janji sama diri 
sendiri kalo misalnya aku 
ngelakuin itu pas udah 
nikah aja. 

  

Upaya mbak Gina 
untuk merasakan 
lebih baik ke 
depannya? 
Kedepannya 
harus 
bagaimana? 

Ya ini pembelajaran 
banget ya buat aku. Aku 
gak mau kayak gitu lagi. 
Kedepannya aku harus 
lebih bisa jaga diri, lebih 
menata diri, gak mau 
ngelakuin lagi. 

C, X X: perubahan 
perilaku 

Dari pemikiran 
itu, hal yang telah 
mbak Gina 
lakukan apa? 

Aborsi itu kan berdampak 
banget dengan kuliahku, 
jadi jadi gak semangat, 
jarang mau kuliah, 
kepikiran terus, gak 

A3, 
C, X 

X: keinginan 
untuk berubah 



127 

 

 

pernah nyentuh kuliah, 
aku bodo amat sama 
kuliah. Tapi aku harus 
bangkit, aku harus mulai 
rajin kuliah, aku harus 
bisa bikin orangtuaku 
seneng, bangga, karena 
aku ngerasa kalo 
orangtuaku tau kejadian 
itu wah pasti bener-bener 
nyakitin mereka kan. Jadi 
aku bener-bener harus 
lebih baik, benerin 
kuliahku, semangat buat 
masa depanku. 

Nilai pengaruh 
gak? 

Pengaruh, sempet 
banyak makul yang 
ketinggalan. Setelah 
aborsi itu berantakan 
banget gitu, pikiran masih 
berantakan, jadi mau 
kuliah gak semangat, jadi 
gak berangkat, jadi 
banyak yang failed. 

A3  

Kenapa? Ya males. Dalam 
pikiranku aku gak bisa nih 
kalo masuk kuliah dengan 
keadaan banyak pikiran 
kayak gini, aku gak 
konsen, aku gak dapet 
apa-apa di kampus. 

A4  

Kalau 
menghadapi 
orang lain setelah 
aborsi? 

Aku agak sering 
menghindar sih. Karena 
aku takut. 

A6  

Takut karena 
apa? 

Aku takut gak bisa 
nutupin masalahku. Ya 
aku berani untuk ketemu 
temenku, tapi aku takut 
kalo tiba-tiba kepikiran, 
moodku jadi gak baik. 
Jadi beberapa kali aku 
menghindar. 

  

Takut temen-
temen mbak Gina 
notice gitu 
maksudnya? 

Iya takut kalo tau aku 
aborsi. ya aku malu. Itu 
menurutku perbuatan 
yang fatal banget, dan 
aku takut kalo orang—
orang tau. Pasti 
dampaknya bakal 

D1, 
D3, 
A6 
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panjang banget. Oke aku 
percaya sama temen aku 
yang satu ini, tapi kalo 
orang lain, dari mulut ke 
mulut, dampaknya 
kedepannya aku deket 
sama orang, dan temen 
aku kayak bilang gitu ke 
dia. Iya kalo misalnya 
cowok yang aku temuin 
mau nerima aku dengan 
keadaanku, kalo enggak? 
Jadi aku lebih banyak 
menghindar dulu. 

Apa yang mbak 
Gina takutkan? 

Ya malu banget. Kedua, 
sedih. 

  

Sedih? Ya sedih, takut kalo 
mereka tau. Karena 
mungkin di depanku bisa 
baik, tapi di belakangku 
gak tau kan mereka bakal 
ngomong apa. Jadi aku 
menghindar aja. 

A6, 
D1 

 

 

Keterangan koding: 

A : Depresi 
A1 : Mood yang negative 
A2 : Tidak berenergi 
A3 : Kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari 
A4 : Pesimis 
A5 : Pikiran negatif yang tidak realistik akan masa depan 
A6 : Menarik diri dari lingkungan sosial 
B : Rasa bersalah 
B1 : Konflik nilai, aturan, dan moral yang diyakini subjek 
B2 : Mengharapkan hukuman 
B3 : Mengharapkan permintaan maaf untuk diri subjek 
B4 : Merasa gagal memenuhi standar wanita 
C : Penyesalan 
C1 : Menyalahkan diri sendiri 
C2 : Keinginan untuk memutar-balik keadaan 
C3 : Menganggap aborsi suatu kesalahan dan dosa 
D : Kecemasan 
D1 : Ketakutan terhadap kejadian tertentu 
D2 : Perasaan terjepit dan terancam 
D3 : Kecemasan moral (malu, takut menghadapi sanksi) 
D4  : Rasa takut 
X : Lainnya 
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Lampiran E 

Hasil Reduksi 

Wawancara Subjek III 
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HASIL WAWANCARA SUBJEK III 

 

A. Identitas 

1. Identitas 

a) Nama   : AN 

b) Usia saat ini  : 23 

c) Usia saat aborsi : 22 

d) Agama   : Islam 

e) Pekerjaan  : Mahasiswi 

2. Identitas orangtua 

a) Pekerjaan ayah : Swasta 

b) Pekerjaan ibu  : IRT 

c) Usia ayah  : 59 

d) Usia ibu  : 57 

e) Pendidikan ayah : S1 

f) Pendidikan ibu  : S1 

g) Status keluarga : Orangtua Tidak Bercerai/Utuh 
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B. Verbatim Hasil Wawancara 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Analisis 

Boleh ceritain 
secara umum 
keadaan keluarga 

mbak Bunga?  

Bapak saya dosen, ibu 
saya IRT. Kakak saya 
ada tiga, sudah 
berkeluarga semua. 
Bapak ibu saya cukup 

religius. Tegas juga iya. 

  

Keadaan ekonomi 

bagaimana? 

Berkecukupan sih. Gak 
berlebihan juga. Masih 
bisa bayar kuliah, masih 
bisa makan lah 

pokoknya. 

  

Kalau kereligiusan 
keluarga mbak 
Bunga? 

Bapak ibu saya cukup 
religius. Kalau anak-
anaknya juga cukup, tapi 
nggak yang religius 

banget, sih. 

  

Boleh ceritain 
bapak ibu mbak 
Bunga orang yang 

seperti apa? 

Bapak tu orang yang 
tegas, sangat 
menyayangi keluarga, 
baik pastinya, dan 

berwawasan luas. 

  

Hubungan mbak 
Bunga dengan 
orangtua? 

Gak begitu dekat dan gak 
begitu jauh juga. Kalau 
ngobrol ya seperlunya, 
apa yang perlu saya 

omongin aja ke mereka. 

  

Kalau mbak 
Bunga ada 
masalah di luar, 
orangtua mbak 

tau atau tidak? 

Nggak pernah tau karena 
saya juga gak pernah 
cerita ke orangtua atau ke 
keluarga. Kayak kurang 
nyaman aja. Daripada 
mereka terbebani ya 
mending saya cerita ke 

temen aja. 

  

Hubungan 
dengan kakak-
kakak 
bagaimana? 
Cerita atau tidak 
dengan mereka? 

Sama kakak-kakak saya 
juga cuma anatar adik 
dan kakak aja. Nggak 
cerita juga ke mereka, 

jarang. 
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Kalau komunikasi 
dengan kakak-

kakak? 

Ya baik, setiap hari ya 
komunikasi, tapi ya 

seperlunya aja. 

  

Bapak ibu mbak 
Bungan tipe 
permisif atau 
otoriter? 

Menurut saya, keluarga 
saya itu lebih menuntun 
bukan saya harus ini itu 
tapi menuntun. Misalnya 
kalau aku pengennya A, 
mereka pengennya B, 
tapi aku boleh milih A 
atau B, yang penting aku 

bisa bertanggung jawab. 

  

Okay, kegiatan 
mbak Bunga 
sehari-hari apa? 

Sibuk bekerja sih mbak, 
saya ikut part-time. Sama 

ngurusin skripsi aja. 

  

Hubungan mbak 
Bunga dengan 
orang sekitar 

bagaimana? 

Saya sih lebih deket 
dengan orang-orang di 
luar daripada dengan 

keluarga. 

  

Kalau teman 
terdekat? 

Ada sih, dua orang yang 
selalu saya ceritain 

masalah saya. 

  

Seperti apa orang 
terdekat mbak 

Bunga? 

Bisa mendengarkan 
cerita saya, mensupport 
saya secara mental, 
mereka lebih sering 
menenangkan saya 
dalam hal apapun, dan 
membantu saya 
menyelesaikan masalah-

masalah saya. 

  

Mereka tau gak 
mbak Bunga 
aborsi? 

Kebetulan enggak sih. 
Saya cuma cerita seolah 
teman saya yang 

melakukan, bukan saya. 

  

Kalau mereka gak 
tau, berarti gak 
bisa memberikan 
support dong? 

Mereka memang gak tau, 
tapi mereka kayak udah 
ngerasa kemungkinan itu 
saya. Mereka kayak bisa 
membaca gerak-gerik 

saya kalo menurut saya.  

  

Apa dukungan 
dari mereka yang 

mbak rasakan? 

Mereka kayak membantu 
mental saya buat bangkit 
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lagi, gak down lagi kayak 

kemarin. 

Oke, kita 
flashback ya. 

Bagaimana 
perasaan mbak 
Bunga waktu tau 

mbak hamil? 

Ya saya kaget, kok tau-
tau saya positif ya. Itu 
emang udah telat 2-3 
bulanan tapi gak 
nyangka. Saya emang 
jarang menstruasi, 
kadang dua bulan sekali. 
Eh waktu saya iseng beli 
testpack malah hamil. 

Dan saya bilang sama 
pacar saya hamil. 

  

Reaksi dia 
bagaimana? 

Dia marah dan 
menyalahkan saya. Haha 

aneh ya mbak. 

  

Kenapa? Ya katanya kan kalo 
habis ML harus minum 
sprite atau apa, nah dia 
nyalahin saya karena dia 
bilang saya pasti gak 
minum. Nah itu kan 
bukan salah saya ya 
mbak, itu kan udah takdir 
aja ya. Atau emang salah 
kita dari awal berdua kan. 

  

Perasaan mbak 
Bunga terhadap 
bayi yang mbak 

kandung gimana? 

Bingung, saya harus 
mempertahan atau 
aborsi. tapi melihat dari 
keluarga saya yang 
notabene religius, dan 
keluarga saya belum 
suka banget sama pacar 
saya, makanya saya 
bingung apa lanjutin apa 

engga. 

  

Terhadap bayi? Ya, sayang pasti. Tapi 
kayak gak bisa aja 
dipertahanin. 

  

Pertimbangan 
mbak Bunga 
hingga akhirnya 

aborsi apa? 

Keluarga saya dan dari 
pacar saya belum bisa 
nyatu aja sama keluarga 
saya. Dia juga belum 
bekerja. Jadi saya 

mutusin aja. 
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Aborsi 
persetujuan 
bersama apa 

gimana? 

Ini sih keputusan 
bersama antara saya dan 
pacar dengan resiko yang 
memang harus kita 
jalanin. 

  

Aborsi dengan 
cara apa dan tau 

dari mana? 

Kita awalnya pake obat-
obat gitu tapi gak ngaruh. 
Terus pas kita lagi di jalan 
liat ada selebaran dengan 
tulisan “telat datang 
bulan?”. Terus kita telfon 
dan kita ketemuan sama 
orangtuanya itu. 

  

Bagaimana 
prosesnya waktu 

itu? 

Pertama saya ketemu 
dengan orang itu, dia 
sama temennya. Saya 
sama pacar saya. Terus 
waktu kita mau 
melakukan hal itu, saya 
dipisahin. Saya pergi 
berdua dengan dokter itu 
ke hotel, kemudian kita 

kuret. 

  

Itu dokter 

beneran? 

Ya saya awalnya juga 
ragu-ragu, saya gak tau. 
Tapi yaudahlah, saya 

coba aja. 

  

Mbak Bunga tau 
dampak-dampak 

aborsi? 

Tau sih, yang pertama 
dosa. Pastilah itu. Kedua, 
kalau kita hamil terus 
melahirkan bisa jadi anak 
cacat karena proses 
aborsi sebelumnya gak 
bersih. Ketiga mental sih, 

pasti down banget. 

  

Mbak Bunga tau 
aborsi melanggar 

hukum? 

Iya tau.   

Oke, bagaimana 
perasaan mbak 
Bunga waktu 

aborsi? 

Yang jelas sakit, 
menyesal udah ngelakuin 
itu yang gak seharusnya 
saya lakuin. Sedih sih, 
yang berkelanjutan saya 
sampai gak keluar rumah 

beberapa bulan. 
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Kenapa? Nyesel sama diri sendiri, 
merasa bersalah pada 
diri sendiri, menyesal 
melakukan itu semua dari 
awal. 

  

Nah kalau 
perasaan mbak 

Bunga saat ini? 

Masih sering keinget sih, 
cuma kan saya gak bisa 
kan sedih terus, makanya 
saya menyibukkan diri 
dengan part-time agar 

sedikit lupa. 

  

Perasaan terkait 

aborsi? 

Fisik dan mental masih 
belum bisa nerima 
semuanya. Kalo keinget 
masih sering down. 
Kebayang-bayang terus 
waktu itu keluar, 
makanya kayak sering 

kebayang. 

X X: terbayang-
bayang akan 

kejadian aborsi 

Boleh tau kapan 
mbak Bunga 
melakukan 
aborsi? 

Kira-kira bulan Januari 
akhir.  

  

Saat ini perasaan 
mbak Bunga 
bagaimana? 

Udah cukup baik-baik aja 
sih. Gak kayak awal-awal 
3-4 bulan pertama waktu 
saya ngerasain sakitnya 
fisik dan mental. Itu kayak 
kebawa banget. 

  

Kebawa banget 
bagaimana? 

Mentalnya itu kayak lebih 
minder ketemu orang. 
Padahal kan orang gak 
tau apa yang kita perbuat. 
Terus perut saya sakit, 
sempet beberapa bulan 
gak lancar. Itu pas lancar, 
darahnya banyak banget 
kayak pendarahan awal. 

X X: minder 
ketemu orang 
lain 

Yang mbak 
rasakan terkait 
aborsi saat ini 
bagaimana? 

Buat sekarang yaudah 
kayak udah biasa aja gitu. 

  

Tanggapan mbak 
Bunga mengenai 
aborsi yang sudah 
mbak lakukan 
bagimana? 

Yang aku rasain 
sekarang ini, ya kayak 
udah gak ngerasain aja. 
Mati rasa gitu. Mencoba 
gak peduli padahal ya 
kadang masih kepikiran 

B  
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aja. Tapi mencoba buat 
lupain, lupain, lupain. 
Soalnya kalau gak gitu, 
saya kayak sedih terus. 
Dampaknya juga gak 
bagus buat mental. 

Mati rasa 
bagaimana? 

Saya jadi benci, bukan 
benci sih. Tapi kayak mati 
rasa sama pacar saya 
aja. Gara-gara dia jadi 
aborsi. sekarang saya 
jadi nyoba buat benerin 
hidup saya lagi dari nol, 
dari mental dan fisik. 
Saya gak tau apa yang 
bakal terjadi di kemudian 
hari.  

X X: benci 
terhadap 
pacar 

Perasaan mbak 
Bunga terhadap 
bayi yang 
diaborsi? 

Cukup sedih. Sedih udah 
ngebuang janin yang bisa 
dibesarin malah diaborsi. 
Itu kan gak harusnya 
kejadian. 

C  

Yang membuat 
sedih apa? 

Dia kan calon anak saya 
besok. Saya kan seorang 
ibu, tapi kok malah 
ngebuang dia. 

B4  

Emosi-emosi 
seperti apa yang 
mbak rasakan 
terkain aborsi? 

Marah, kecewa, sedih. Itu 
campur aduk semua. 

A1  

Marahnya karena 
apa? 

Ya marah sama diri 
sendiri karena bisa 
ngelakuin hal itu. Kenapa 
bisa kejadian, kenapa 
bisa sebodoh itu. 
Kecewanya ya, kecewa 
karena pacar saya gak 
bisa tanggung jawab. 
Sedih karena harus 
ngebunuh calon anakku 
besok. 

B, C3  

Emosi-emosi 
yang muncul ini 
mempengaruhi 
mbak Bunga gak 
sih? 

Jelas mempengaruhi sih. 
Mental banget sih. Pikiran 
saya jadi kebagi-bagi, jadi 
badmood, dikit-dikit 

marah, sensitif sama 
orang, gak bisa nerima 
bercandaan orang. 
Pokoknya jadi kayak 
marah sama lingkungan 

A1, 
A3, X 

X: sensitif, 
marah dengan 
lingkungan, 
minder 
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sekitar, minder sama diri 
sendiri dan orang lain, 
jadi gak fokus kuliah. 

Marah sama 
lingkungan sekitar 
maksudnya 
bagaimana? 

Kayak ngerasa di 
lingkungan gak ada yang 
bisa ngertiin kita 
posisinya. Ngerasa sepi, 
pengen dihibur tapi gak 
ada yang bisa ngehibur. 

A1, X X: kesepian 

Emang 
lingkungan tau 
mbak Bunga 
aborsi? 

Ya enggak sih. Cuma 
kalo lagi main gitu 
ngerasa udah main rame-
rame tapi sepi aja. 
Ketemu temen juga gak 
bisa menghibur. 

X X: kesepian 

Kalau 
mempengaruhi 
kuliah? 

Jadi gak fokus sama 
kuliah. Sering gak 
berangkat kuliah. Kalau 
lagi sedih atau bete jadi 
kayak males banget pergi 
kuliah. 

A3  

Berapa lama itu? Selama sebulan setelah 
itu. 

  

Kalau pikiran 
kebagi-bagi itu 
bagaimana? 

Ya masalah aborsi, 
masalah kuliah. Jadi 
kayak pecah aja, jadi 
bikin gak fokus. 

X X: terbayang-
bayang 

Ketika merasakan 
emosi-emosi 
tersebut 
bagaimana mbak 
Bunga 
menanganinya? 

Ya saya sering pergi 
sendirian, ngelihat alam 
sendirian, atau di kamar 
sendirian. Selalu baca-
baca atau nonton film. 

  

Kalau menjadi 
sensitif nya 
bagaimana itu? 

Misal ada orang yang 
bercandaan masalah 
cewek-cewek jadi cepet 
marahnya daripada 
menerima dan menelaah 
dulu. Padahal orang 
cuma bercanda, tapi saya 
sensitif aja. 

A1, X X: sensitif 

Topik bercandaan 
seperti apa? 

Ya kalau tentang cewek-
cewek yang hamil atau 
yang udah gak perawan. 

  

Yang mbak Bunga 
rasakan ketika 
mereka bercanda 
soal itu? 

Ya aku cuma pergi dari 
kumpulan itu, langsung 
pamitan. Kayak gak mau 
dengerin omongan 
mereka selanjutnya. 

A1, 
A6 
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Pengalaman-
pengalaman yang 
mbak Bunga alami 
terkait aborsi? 

Kayaknya belum ada. 
Apa belum kerasa ya. 

  

Kekhawatiran 
seperti apa yang 
mbak Bunga alami 
terkait aborsi? 

Saya cuma takut kalau 
saya nikah nanti, suami 
saya tau masalah ini. 
Atau ditanya udah pernah 
seks apa belum, ya gitu, 
takut aja. Takut juga 
kalau besok kalau hamil, 
ada apa-apa sama janin 
saya. 

A5, 
D1, 
D3 

 

Kalau 
kekhawatiran 
pada diri sendiri? 

Takut masalah fisik sih. 
Aborsi kan banyak nih 
dampaknya. Kalau 
aborsinya jelas, mungkin 
dampaknya gak begitu 
banyak. Tapi kalau 
aborsinya gak jelas kan 
dampaknya jadi lebih 
besar.  

D1  

Kalau pandangan 
mbak Bunga 
tentang masa 
depan? 

Burem, mbak. Ketakutan-
ketakutan aja. 

A4  

Ketakutan seperti 
apa? 

Ya itu ditanyain suami 
saya besok, fisik saya. 

D1, 
D3 

 

Boleh tau 
penilaian diri 
terhadap diri mbak 
Bunga? 

Ya saya jadi merasa 
ceroboh, gak mikir 
panjang, saya bukan 
orang yang cukup baik 
bagi diri sendiri dan 
keluarga saya karena 
saya ngelakuin aborsi.  

C, 
C1, 
B1 

 

Emang kenapa 
kalau aborsi? 

Orang Indonesia kan 
kalau tau orang aborsi, 
jadi “hiii aborsi”, jadi 
semacam hal yang 
sensitif bagi diri sendiri. 

B1, 
B4, 
D3 

 

Emang menurut 
mbak Bunga 
aborsi itu kenapa? 

Aborsi kan banyak yang 
saya pikirkan karena 
takut orangtua saya malu, 
takut diri saya sendiri juga 
malu, saya belum bisa 
bertanggung jawab sama 
anak itu juga, terus pacar 
saya juga belum kerja jadi 
belum bisa bertanggung 

B1, 
C3, 
D3 
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jawab sama saya dan 
calon anak saya. 

Hal ini 
mempengaruhi 
mbak Bunga atau 
tidak? 

Jadi sedih, jadi kayak 
merasa hina aja sama diri 
sendiri. 

X X: merasa hina 

Kenapa hina? Ya karena itu kan 
ngelakuin hal yang 
dilarang sama agama 
dan pemerintah ya, jadi 
ngerasa gimana gitu 
sama diri sendiri, kayak 
ngerasa gak suci hehe 

C3, X X: merasa 
tidak suci 

Kenapa tidak 
suci? 

Ngerasa banyak 
dosanya, apalagi 
ngelakuin aborsi. itu kan 
dosanya kayak gede ya 
mbak. Jadi itu sih yang 
saya pikirin. 

C3  

Itu secara religius 
ya. Nah ada 
perbedaan atau 
tidak pada 
religiusitas mbak 
Bunga sesudah 
aborsi? 

Ada sih. Saya jadi lebih 
dekat sama Tuhan, lebih 
sering beribadah, lebih 
sering tepat waktu. 
insyaAllah lebih deket 
sama Tuhan sih mbak. 

X X: perubahan 
perilaku 
religius 

Kenapa mbak 
Bunga melakukan 
itu semua? 

Karena saya ngerasa 
udah ngelakuin dosa dan 
saya masih diberikan 
kesempatan buat hidup 
sekarang. Jadi saya 
ngerasa saya harus 
memperbaiki hidup saya 
dan lebih dekat aja 
dengan Tuhan. 

C3, X X: perubahan 
perilaku 
religius 

Kalau hubungan 
personal mbak 
Bunga sekarang 
bagaimana? Ada 
perbedaan? 

Pertama, buat bulan-
bulan awal saya masih 
sensitif buat ketemu 
orang, bercandaan, dan 
lain-lain. Tapi di lain sisi 
saya juga udah bisa 
memperbaiki, udah mulai 
gak sensitif lagi, udah 
mulai gak baper, gak 
gampang marah, sedih, 
kecewa. 

X X: perubahan 
perilaku ke 
arah yang 
positif 

Apa yang 
membuat mbak 
Bunga sudah tidak 
sensitive lagi? 

Karena saya sekarang 
lebih dekat dengan 
Tuhan jadi saya ngerasa 
lebih tenang aja. 

X X: perubahan 
perilaku 
religius 
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Yang membuat 
mbak Bunga lebih 
positif selain dekat 
dengan Tuhan 
apa? 

Lebih fokus kerja, kuliah, 
terus ketemu orang-
orang baru yang bisa 
nambah pengalaman, 
nambah wawasan, 
pertemanan. 

  

Wawasan yang 
bagaimana 
hingga membawa 
dampak yang 
positif? 

Saya lebih tau aja hal-hal 
yang boleh dilakukan, 
yang gak boleh 
dilakukan, yang saya 
tidak tahu, jadi tahu 
mengenai hal-hal seperti 
itu. 

  

Setelah 
mengalami 
perubahan itu, 
bagaimana 
perasaan mbak 
Bunga 
sekaranhg? 

Jadi lebih baik sih, kayak 
lebih mengerti orang, 
sekitar, lebih peka 
terhadap lingkungan. Ya 
gitu. 

X X: lebih peka 

Selain itu apa hal-
hal yang dapat 
meringankan 
emosi negative 
yang mbak Bunga 
rasakan? 

Positive-thinking aja sih 

sekarang mbak. 
  

Yang bagaimana 
itu contohnya? 

Contohnya kalau saya 
lagi ngerasa lemah, 
kendor, saya nyoba buat 
positive-thinking buat 

bisa ngelakuin ini dan itu 
yang menurut saya gak 
bisa saya lakuin 
sebelumnya. 

X X: perubahan 
pandangan 
dan perilaku ke 
arah positif 

Perasaan positif 
yang muncul saat 
ini? 

Lebih seneng aja sih 
sekarang. Moodnya lebih 
bagus dan lebih baik 
disbanding dulu. 

  

Bisa dijelaskan 
tidak? 

Ya kayak lebih semangat 
aja hidupnya, gak kayak 
dulu awal aborsi. 

  

Maksudnya 
bagaimana? 

Kalau awal-awal kan 
hidup segan mati tak mau 
hehe, kalau sekarang 
kayak mencoba jadi 
orang yang baru, yang 
bener-bener dari nol, 
bangun semuanya dari 
nol, berasa ngga ada 
apa-apa, padahal masa 

A4, X X: mulai 
memaafkan 
dan menerima 
diri sendiri 
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lalunya gak bagus-bagus 
banget. Mencoba jadi 
orang yang dilahirkan 
kembali. 

Bagaimana mbak 
Bunga bisa 
menerima diri 
sendiri setelah 
kejadian itu? 

Ya mencoba menerima 
kesalahan aja, lebih 
legowo. Pertamanya kan 

kayak marah gitu, tapi 
nyoba buat legowo, 
legowo, legowo. Gak 

boleh marah terus sama 
diri sendiri. 

X X: berusaha 
menerima dan 
berdamai 
dengan diri 
sendiri 

Oke, sebelumnya 
orang terdekat 
mbak Bunga 
pernah 
mengalami 
kejadian seperti ini 
juga tidak? 

Kebetulan ya ada sih. 
Temen sendiri waktu itu. 

  

Kalau dalam 
keluarga? 

Ada sih. Ada juga mbak. 
Tapi udah nikah tuh, dan 
karena kista jadi dikuret. 

  

Mbak Bunga 
memandangnya 
bagaimana? 

Ya berkaca sama diri 
sendiri, kasihan, kita gak 
boleh nyalahin dia juga. 
Kayak lebih memahami 
aja. Ternyata kita itu gak 
boleh gampang 
menyepelekan orang 
karena kita juga gak tau 
masalah apa yang di 
alami. 

X X: perubahan 
pandangan 
dan perilaku 

Memang kenapa 
kalau kita 
menyepelekan? 

Soalnya saya dulu 
ngerasa dulu pernah 
menyepelekan, kayaknya 
saya karma. Dulu temen 
saya ada yang aborsi, 
terus saya kayak “ih 
apaan sih cewek kok 
ngelakuin kayak gitu”. 
Jadi saya ngerasa karma 
balik ke saya. Jadi saya 
gak mau yang nyepelein 
atau ngomongin orang 
sembarangan. 

B3, X X: perubahan 
pandangan 
dan perilaku 

Kalau itu mbak 
Bunga bagaimana 
jika diperlakukan 
seperti itu? 

Jadi sedih aja sih, bikin 
pikiran mbak.  
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Pernah tidak 
mbak Bunga 
mengalaminya? 

Ya pernah, saya pernah 
denger. Saya jadi ngerti 
rasanya disepelein, 
direndahin sama orang. 

  

Membuat mbak 
Bunga jadi 
bagaimana? 

Ya membuat saya jadi 
bangkit, jadi pengen 
orang yang lebih baik 
karena itu.  

X X: perubahan 
pandangan 
dan perilaku 

Oke sekian dulu, 
terimakasih mbak 
Bunga. 

Iya sama-sama.   

 
 

Keterangan koding: 

A : Depresi 
A1 : Mood yang negative 
A2 : Tidak berenergi 
A3 : Kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari 
A4 : Pesimis 
A5 : Pikiran negatif yang tidak realistik akan masa depan 
A6 : Menarik diri dari lingkungan sosial 
B : Rasa bersalah 
B1 : Konflik nilai, aturan, dan moral yang diyakini subjek 
B2 : Mengharapkan hukuman 
B3 : Mengharapkan permintaan maaf untuk diri subjek 
B4 : Merasa gagal memenuhi standar wanita 
C : Penyesalan 
C1 : Menyalahkan diri sendiri 
C2 : Keinginan untuk memutar-balik keadaan 
C3 : Menganggap aborsi suatu kesalahan dan dosa 
D : Kecemasan 
D1 : Ketakutan terhadap kejadian tertentu 
D2 : Perasaan terjepit dan terancam 
D3 : Kecemasan moral (malu, takut menghadapi sanksi) 
D4  : Rasa takut 
X : Lainnya 
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Lampiran F 

Surat Penelitian 

6.1 – Surat Ijin Penelitian 

6.2 – Pernyataan Kesediaan 



144 

 

 

 

 



145 

 

 

 



146 

 

 

 



147 

 

 

 



148 

 

 

 



149 

 

 

 

 



 


	12.40.0219-MERY AMELIA PUTRI FIX (Autosaved).pdf
	Doc1.pdf

