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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar belakang 

Dewasa ini informasi sudah sangat mudah didapatkan, pergaulan 

bebas dan perilaku seks bebas bukan hanya dipengaruhi oleh akses yang 

mudah terhadap segala informasi, tetapi kondisi tempat tinggal seperti kos 

yang tidak ada induk semang dan rumah kontrakan yang bebas adalah salah 

satu faktor pendorong terjadinya perilaku seks bebas, sebagai akibatnya 

mahasiswi yang mengetahui dirinya hamil diluar nikah berada dalam 

kondisi kebingungan, sedih dan stres sehingga memutuskan untuk 

melakukan tindakan aborsi (Hastuti, 2008). 

Adanya kasus aborsi di kalangan mahasiswi menjadi hal yang penting, 

karena tindakan aborsi paling banyak dilakukan pada rentang usia 20-29 

tahun yang dilakukan paling banyak berada pada daerah perkotaan 

sedangkan,menurut penelitian WHO sejak awal 2010 hingga kini 

diperkirakan ada sekitar 20-60% kasus aborsi disengaja (induced abortion) 

dengan melakukan penelitian di 10 Kota besar dan 6 Kabupaten hasilnya 

50% nya terjadi di daerah perkotaan (Hakim et al, 2014). 

Kota Pontianak merupakan salah satu lingkungan perkotaan yang 

berada di Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai wilayah perkotaan, Kota 

Pontianak juga merupakan ibukota provinsi yang dilengkapi dengan 

kemudahan mendapatkan akses dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, 

kebutuhan pendidikan dan sebagainya. Pada akses pendidikan salah satunya 
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adanya lembaga pendidikan perguruan tinggi swasta yang terletak ditengah 

Kota Pontianak adalah Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP). UMP 

memiliki visi dan misi pendidikan mencerdaskan dan mendidik mahasiswa 

yang berkarakter dan berbudi pekerti sesuai dengan ajaran agama. 

Hal ini didukung dengan adanya mata kuliah wajib agama yang 

diberikan kepada seluruh mahasiswa UMP. Namun, pada kenyataannya 

pendidikan agama dan pengetahuan yang mereka dapatkan di perguruan 

tinggi ini dengan menanamkan nilai nilai agama tidak melepaskan mereka 

dari beberapa paparan kenakalan remaja yang berada di lingkungan 

perkotaan. 

Hasil survey pendahuluan pada bulan Agustus tahun 2015 yang 

dilakukan oleh peneliti, adanya 3 mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Pontianak yang pernah melakukan aborsi. Mereka mengakui mendapatkan 

akses aborsi dari media internet, teman sebaya dan informasi dari bidan 

yang pernah melakukan aborsi. Berbagai upaya untuk menggugurkan 

kandungan juga sudah pernah dilakukannya seperti meminum obat tanpa 

dosis, pil pelancar menstruasi, minum jamu, memakan makanan yang berasa 

asam secara berlebihan, bahkan ada yang gagal dan harus dilarikan ke 

rumah sakit. Mereka juga mengakui sudah melakukan hubungan seks 

pranikah secara rutin dan sudah mempunyai akses sendiri apabila sewaktu -

waktu terjadi kehamilan lagi dan tahu cara untuk melakukan aborsi. 

Beberapa alasan remaja ini memilih tindakan aborsi di antaranya 

terdorong karena status mereka sebagai mahasiswi, tanggung jawab kepada 
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orang tua,  pengaruh dari pasangan yang menghamili serta informasi dari 

teman-teman remaja yang pernah melakukan aborsi sebelumnya. Mahasiswi 

ini malu dengan kondisi yang dihadapinya pasca aborsi,sehingga 

mempengaruhi nilai akademik dan hubungan pergaulannya dengan beberapa 

teman di lingkungan kampus. 

Beberapa alasan seorang perempuan yang belum menikah melakukan 

aborsi diantaranya karena masih berusia remaja, pacar tidak mau 

bertanggung jawab, takut kepada orang tua, berstatus janda yang hamil 

diluar nikah, dan berstatus sebagai simpanan seseorang dan dilarang hamil 

oleh pasangannya (Istibsjaroh, 2012). 

Aborsi merupakan masalah penting dalam kesehatan masyarakat 

karena pengaruhnya terhadap morbiditas dan mortalitas ibu khususnya 

kesehatan reproduksi, 48 dari 1000 kehamilan diperkotaan terjadi pada 

kelompok remaja usia 15-19 tahun. Angka ini meningkat dibandingkan 

temuan DKI (2007) yang hanya 35 dari 1000 kehamilan. Selain merugikan 

dari sisi kesehatan, pernikahan di usia dini turut mempersulit upaya 

pengendalian jumlah penduduk (Kuntari, 2011). 

Data Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa 

Tengah tahun 2006 menunjukkan bahwa 2,5 juta perempuan pernah 

melakukan aborsi pertahun, 27 % di antaranya dilakukan oleh remaja 

dengan cara tidak aman (BKKBN, 2010). Di Indonesia 54% klien aborsi 

adalah lulusan sekolah menengah dan 21% dari mereka lulusan akademi 
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atau universitas dan hampir setiap klien yang melakukan aborsi berusia 

lebih dari 20 tahun (Sedgh and Ball, 2008). 

Aborsi umumnya terjadi di perkotaan dilakukan secara diam-diam 

oleh tenaga kesehatan 73% dan yang terjadi di desa 84% oleh dukun namun 

kemungkinan aborsi dilakukan dengan mencoba melakukannya sendiri lebih 

banyak dipilih karena mudah dan murah seperti dengan cara alat bantu 

tradisional yang ditelan dari mulut (Anshor, 2006). 

Terkait sikap remaja dalam menyikapi kondisi dimana seorang 

perempuan yang tidak menginginkan kandungannya, sebanyak 5,9 % (1145 

responden) menjawab tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap 

kehamilan yang tidak diinginkan tersebut adalah dengan mengakhiri atau 

menggugurkan kandungan tersebut, dan 4,4 % (847 responden) menjawab 

terserah kepada wanita tersebut, yang mana kategori ini dapat diartikan 

bahwa seorang remaja menerima tindakan aborsi, karena menjawab dengan 

tidak tegas menyatakan setuju ataupun menolak tindakan aborsi (Permana, 

2011). 

Berdasarkan data kasus aborsi yang dilaporkan kepada pihak 

kepolisian dan sudah dipaparkan oleh BPS dari tahun 2009 jumlahnya 2 

kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sedangkan tahun 2010 

hanya ada 1 kasus aborsi yang ditangani oleh pihak kepolisian.Pada tahun 

2012 dan 2013 1 kasus. Untuk 2014 belum ada kasus aborsi yang dilaporkan 

di Kota Pontianak. Berdasarkan data diatas hanya sedikit data aborsi yang 
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dilaporkan kepada pihak kepolisian daerah ataupun kepolisian sektor untuk 

kasus aborsi (Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2014). 

Penelitian tentang aborsi pada perempuan diklinik hanya 38% 

melaporkan bahwa prosedur yang aman digunakan dalam aborsi adalah 

aspirasi vakum. Metode ini sudah terjamin aman pada kehamilan dini,atau 

dilatasi dan kuret metode yang efektif tapi tidak seaman aspirasi vakum. 

Sisanya adalah metode aborsi yang tidak aman yang dilakukan di Indonesia 

dan jumlahnya tidak tercatat hal ini tentunya menyumbang faktor yang 

dapat membahayakan kesehatan dan nyawa perempuan, faktor ekonomi 

memaksa mereka mencari sendiri akses aborsi (Sedgh and Hall, 2008). 

World Health Organization (WHO) memperkirakan ada 20 juta 

kejadian aborsi tidak aman (unsafe abortion) di dunia, 9,5 % (19 dari 20 juta 

tindakan aborsi tidak aman) diantaranya terjadi di negara berkembang. 

Setengahnya aborsi yang tidak aman terjadi di Asia. Sekitar 13 % dari total 

perempuan yang melakukan aborsi tidak aman berakhir dengan kematian. 

Di Indonesia estimasi terbaru untuk kematian yang berkaitan dengan aborsi 

tidak tersedia (Kuntari, 2011). 

Kasus aborsi yang terjadi di Indonesia berdasarkan daerah provinsi 

yang memiliki angka tertinggi ada 4 mengenai upaya mengakhiri 

kehamilannya adalah provinsi Sulawesi Tenggara (14,29%), Sumatera Utara 

(13,86), NAD (13,33%), dan NTB (12,24%). Sedangkan Kalimantan Barat 

(0,7%) begitu pula didaerah lain memiliki angka kurang dari 10% atau 
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dibawah 0% yang artinya diantara mereka yang keguguran tidak seorang 

pun yang mengaku sengaja menggugurkannya (Pranata dkk, 2012). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PKBI di 5 Kota besar di 

Indonesia melaporkan bahwa 16,35% dari 1388 responden menyatakan 

telah melakukan hubungan seksual Kupang 42,5%, Palembang dan 

Tasikmalaya 17% dan Singkawang 9% Cirebon 6,7%, dari jumlah tersebut 

40,1% menggunakan kontrasepsi dan sisanya akan melakukan aborsi 

apabila terjadi kehamilan dan yang lebih serius lagi adalah pelaku yang 

melakukan aborsi ilegal ini yaitu sebagiannya adalah wanita belum 

menikah. Hal ini berbahaya karena dapat memperburuk kesehatan 

reproduksi (Heryana, 2012). 

Menurut data laporan Bidang Kesehatan Keluarga atau BINKESGA 

tahun 2015 dalam program kesehatan reproduksi remaja diketahui jumlah 

aborsi pada perempuan berusia 10 sampai dengan 14 tahun  dengan kasus 

lama 8 kasus baru 22, sedangkan pada perempuan usia 15 sampai dengan 18 

tahun kasus lama berjumlah 32 dan kasus baru berjumlah 7, data ini 

termasuk kedalam item masalah baru didalam program kesehatan 

reproduksi remaja (Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2015). 

Peneliti juga berusaha mengembangkan informasi terkait kasus aborsi 

di pusat pelayanan kesehatan.Berdasarkan data yang diperoleh dari RS. 

Bhayangkara Kota Pontianak selama tahun 2012 sampai 2015 terjadi 

fluktuatif calon ibu yang melakukan kuretase, tahun 2012 tercatat 22 calon 

ibu berumur 18-24 tahun (18,18%), Tahun 2013 tercatat 25 calon ibu 
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berumur 18-24 tahun (20%), kemudian pada tahun 2014 mengalami 

penurunan yang hanya mencatat 18 calon ibu berumur 18-24 tahun 

(22,22%), dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan drastis yang tercatat 

sebanyak 46 calon ibu yang melakukan kuretase berumur 18-24 tahun 

(26,08%). Jadi jumlah kuretase yang dilakukan pada usia remaja (18-24 

tahun) meningkat dengan status pasien mengakui adalah pasangan usia 

subur (PUS). 

Badan kependudukan keluarga berencana nasional atau BKKBN 

memperkirakan angka aborsi pada anak usia remaja di perkotaan terus 

meningkat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan remaja 

mengenai pendidikan seksual. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

lembaga studi cinta dan kemanuasiaan atau LSCK yang berada di Kota 

Yogyakarta pada tahun 2002 yang melibatkan sebanyak 1.660 mahasiswi 

dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta hasilnya 97,5% mereka 

mengaku sudah melakukan perilaku seksual pranikah (Banun, 2012). 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik meneliti tentang “Perilaku 

Aborsi Pada Mahasiswi Di Universitas Muhammadiyah Pontianak Di 

Kota Pontianak”. 

I.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada “Perilaku aborsi pada mahasiswi di 

Universitas Muhammadiyah Pontianak”. Aspek-aspek yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini adalah: 



8 

 

 

1. Sumber media informasi dalam mendapatkan pelayanan aborsi pada 

mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

2. Tindakan aborsi yang dipilih oleh mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Pontianak 

3. Pengetahuan mahasiswi terhadap tindakan aborsi yang dipilih oleh 

mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

4. Peran anggota AIKA dalam pencegahan tindakan aborsi yang terjadi 

pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

5. Dampak yang dirasakan oleh mahasiswi setelah melakukan aborsi 

Universitas Muhammadiyah Pontianak 

I.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus permasalahan diatas yang menjadi sumber 

permasalahan yang ingin diteliti adalah : 

1. Bagaimana sumber media informasi dalam mendapatkan pelayanan 

aborsi pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

2. Bagaimana tindakan aborsi yang dipilih oleh mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Pontianak. 

3. Bagaimana pengetahuan mahasiswi terhadap tindakan aborsi yang 

dipilih oleh mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

4. Bagaimana peran anggota AIKA dalam pencegahan tindakan aborsi 

yang terjadi pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

5. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh mahasiswi Universitas  

Muhammadiyah Pontianak setelah melakukan aborsi. 
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I.4 Tujuan Penelitian 

I.4.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini untuk memperoleh 

gambaran dan informasi “Perilaku Aborsipada mahasiswi di 

Universitas Muhammadiyah Pontianak di Kota Pontianak‟‟ 

I.4.2 Tujuan Khusus 

Adapun beberapa tujuan khusus dalam penelitian ini , yaitu : 

1. Memperoleh informasi dan gambaran tentang media sumber 

informasi aborsi dalam mendapatkan pelayanan aborsi pada 

mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

2. Memperoleh informasi dan gambaran tentang tindakan aborsi 

yang dipilih oleh mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

3. Memperoleh informasi dan gambaran tentang pengetahuan 

mahasiswi terhadap tindakan aborsi yang dipilih oleh mahasiswi 

Universitas Muhammadiyah Pontianak 

4. Memperoleh informasi dan gambaran tentang peran anggota 

AIKA dalam pencegahan tindakan aborsi yang terjadi pada 

mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

5. Memperoleh informasi dan gambaran tentang dampak yang 

dirasakan oleh mahasiswi setelah melakukan aborsi Universitas 

Muhammadiyah Pontianak 
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I.5 Manfaat Penelitian 

I.5.1 Bagi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

Sebagai tambahan informasi positif sehingga dapat memberikan 

pecegahan perilaku seks beresiko dan dampak sosial yang ditimbulkan serta 

upaya penanggulangan melalui penerapan program-program khusus yang 

berfokus pada pengurangan perilaku seksual berisiko yang dapat berujung 

kepada perilaku aborsi dikalangan mahasiswi. 

I.5.2 Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Sebagai suatu tambahan informasi positif kepada pihak fakultas 

tentang perilaku aborsi di kalangan mahasiswi serta pentingnya memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap apa yang menjadi penyebab utama dari 

terjadinya aborsi dikalangan mahasiswi. 

I.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai tambahan informasi tentang perilaku aborsi pada mahasiswi 

di Universitas Muhammadiyah Pontianak, sehingga dapat menjadi bahan 

acuan untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan ilmu 

pengetahuan khusunya mengenai perilaku aborsi dikalangan mahasiswi. 
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I.6 Keaslian Penelitian 

Peneliti,Tahun, 

Instansi 

Judul 

Penelitian 

Tujuan 

penelitian 

Metode 

penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Sri 

Wahyuningsih, 

2015. Fakultas 

Ilmu Sosial Dan 

Ilmu Budaya 

Universitas 

Trunojoyo. 

Madura 

Motif pelaku 

aborsi 

dikalangan 

remaja dan 

solusi 

pencegahan 

Mengetahui 

motif dari 

perilaku aborsi 

setelah 

mahasiswa 

melakukan 

aborsi 

Analisis 

data 

deskriptif 

Studi 

kasus, 

dengan 

teknik 

indepth 

interview,

observasi 

dan 

dokument

asi 

Motif pelaku 

aborsi adalah 

perasaan 

ketakutan dan 

perasaan malu 

dan perasaan 

majemuk. 

Perbedaan 

terletak di lokasi 

penelitian , 

lokasi penelitian 

ini terdapat di 

Madura 

Setia Pranata 

Dan Sri 

Sadewo, 

2013.Badan 

Penelitian Dan 

Pengembangan 

Kesehatan 

Kementerian 

Kesehatan RI. 

Surabaya 

Kejadian 

keguguran,ke

hamilan tidak 

diinginkan 

dan 

pengguguran 

(aborsi) di 

Indonesia 

Menggambarka

n kondisi 

nasional 

bagaimana 

kejadian 

keguguran,KTD 

dan upaya 

pengguguran di 

Indonesia 

deskriptif 

dan Uji 

statistik 

Survey 

dengan 

mengguna

kan 

instrument 

RKD10RT 

dan 

RKD10.IN

D 

Aborsi banyak 

dilakukan 

oleh ibu 

tamatan 

Sd,tidak 

bekerja dan 

berusia diatas 

35 tahun,cara 

yang paling 

banyak 

dilakukan 

adalah kuret. 

Penelitian 

diakukan 

dseluruh 

wilayah provinsi 

yang ada di 

Indonesia 

Perbedaan 

terletak pada 

metode 

penelitian yaitu 

penelitian ini 

menggunakan 

metode survey 

indikator 

kesehatan. 

Vivi 

Fitriani,2015 . 

Program Studi 

Bidan Pendidik 

Jenjang 

Diploma 

IV.STIKES 

AISYIYAH 

.Yogyakarta 

Pengaruh 

penyuluhan 

tentang 

aborsi pada 

remaja 

terhadap 

persepsi siswi 

kelas x tentag 

aborsi di 

madrasah 

aliyah negeri 

yogyakarta ii 

Mengetahui 

pengaruh 

penyuluhan 

tentang aborsi 

pada remaja 

terhadap 

persepsi siswi 

MAN 

Yogyakarta II 

Desain pre 

Experimen

t dengan 

rancangan 

penelitian 

the one 

group pre 

test post 

test design 

Adanya 

peningkatan 

persepsi 

setelah 

diberikan 

penyuluhan 

dibanding 

sebelum 

diberikan 

materi 

penyuluha 

tentang 

aborsi. 

Perbedaan 

terletak pada 

tujuan 

penelitian, 

metode 

penelitian dan 

lokasi penelitian 

yang dilakukan. 
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Devi Arisandi 

Dan Safitri, 

2012. Fakultas 

Psikologi 

Universitas Esa 

Unggul.Jakarta 

Sikap terhada 

aborsi pada 

mahasiswa 

universitas 

esa unggul 

Mengetahui 

gambaran sikap 

mahasiswa 

terhadap aborsi 

Deskriptif 

teknik 

analisis 

kuantitatif 

Adanya pro 

dan kontra 

dikalangan 

mahasiswa 

menilai 

tindakan 

aborsi. 

Penelitian 

dilakuan dengan 

metode analitik 

kuantitatif, 

lokasi penelitian 

dilakukan di 

Jakarta. 

Ahmad Yudhie 

K,2013.Fakultas 

Psikologi 

Universitas 

Gunadarma 

Stres pada 

wanita yang 

melakukan 

aborsi akibat 

kehamilan 

pranikah. 

Mengetahui 

gambaran 

dampak yang 

terjadi setelah 

aborsi 

Deskriptif 

kualitatif 

Hasil 

penelitian 

ialah adanya 

perasaan stres 

sebelum 

melakukan 

aborsi dan 

setelah 

melakukan 

aborsi. 

Perbedaan 

terletak di lokasi 

penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Remaja 

II.1.1 Pengertian  

Remaja atau adolescent (inggris) berasal dari bahasa latin 

“adolescere” dapat diartikan sebagai tumbuh kearah kematangan, yang 

memiliki arti sangat luas, mencakup kematangan mental, emosional, 

social,dan fisik. Sedangkan menurut WHO memberikan definisi secara 

konseptual berhubungan dengan peningkatan emosional yang terjadi secara 

cepat atau istilahnya badai, perubahan yang cepat secara fisik yang diikuti 

kematangan seksual, perubahan dalam hal menarik dirinya dan hubungan 

dengan orang lain, perubahan nilai, perubahan remaja yang bersikap 

ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi (Lubis, 2012). 

Menurut Muss (1968) dalam Sarwono (2012) remaja memiliki jiwa 

yang sangat kuat dan cenderung untuk memenuhi hasrat-hasrat tersebut 

tanpa membedakan bgaik dan buruk, dari hasrta yang paling dominan 

didalam tubuh remaja adalah hasrat seksualyang paling mendesak dan 

karena hal ini kontrol diri menjadi hilang. Menurut G Stanley Hall dalam 

Santrock (2003), remaja adalah masa antara usia 12 sampai 23 tahun dan 

penuh dengan topan dan tekanan. Topan dan tekanan (Storm and stress) 

adalah konsep hall tentang remaja sebagai masa goncangan yang ditandai 

dengan konflik dan perubahan suasana hati. 
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II.1.2 Fase – Fase Pada Remaja 

Menurut Petro Blos (1962) dalam Sarwono (2012) perkembangan 

remaja pada hakikatnya adalah usaha penyesuaian diri (coping), yaitu untuk 

secara aktif mengatasi stres dan mencari jalan keluar baru dari berbagai 

masalah. Dalam proses mencari jalan keluar baru menuju kedewasaan, ada 

tiga tahap perkembangan remaja, yaitu : 

1. Remaja awal (Early Adolescene) 

Remaja masih heran akan perubahan yang terjadi didalam tubuhnya 

sendiri, adanya dorongan yang juga menyertai dorongan tersebut. 

Remaja sudah mampu mengembangkan pikiran baru, cepat tertarik 

dengan lawan jenis, dan mudah terangsang terhadap hal-hal yang 

berbau erotis. Kepekaan berlebihan ini menurunkan “ego” 

menyebabkan sulit untuk mengerti orang dewasa dan dimengerti oleh 

orang dewasa. 

2. Remaja madya (Middle Adolescene) 

Pada tahap ini remaja sangat membutuhkan teman-teman. 

Kecenderungan narcistic, yaitu suatu sikap mencintai diri sendiri secara 

berlebihan, dan menyukai teman-teman yang bersifat sama seperti 

dirinya. Adanya perasaan kebingungan karena tidak tahu memilih mana 

peka atau peduli, ramai-ramai atau menyendiri, optimis atau pesimis, 

idealis atau matrealis, dan sebagainya. 
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3. Remaja akhir (Late Adolescene) 

Tahap ini adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa dan ditandai 

dengan lima pencapaian, yaitu : 

a. Minat yang makin mantap dengan fungsi intelektual. 

b. Ego mencari kesempatam untuk bersatu dengan orang-orang lain dan 

dalam pengalaman-pengalaman yang baru. 

c. Terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah-ubah lagi. 

d. Egosentrisme (terlalu memusatkan pada diri sendiri) beralih menjadi 

antara kepentingan orang lain. 

e. Mampu memisahkan urusan pribadi (private self) dengan masyarakat 

umum (the public). 

II.2 Aborsi 

Aborsi diserap dari bahasa inggris yaitu Abortion yang berasal dari 

bahasa latin yang bermakna terminasi (berakhirnya) proses kehamilan 

sebelum umur kehamilan 2 minggu (dihitung dari hari pertama menstruasi 

terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram. Sedangkan menurut Glorie 

Family Encyclopedia, aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau 

paksa (Abrori, 2014). 

Menurut Fact About Abortion, info kit on Women’s Health oleh 

Institute for social, studies and Action, Maret 1991 dalam Sinaga (2007) 

menurut istilah kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian 

kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim 

(uterus), sebelum usia janin mencapai 20 minggu. Sedangkan, menurut 
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Hawari (2006) bahwa aborsi yaitu kehamilan yang diprovokasi atau 

disengaja dengan berbagai macam cara sehingga terjadinya keguguran. 

II.2.1 Jenis Aborsi 

Ada 2 jenis abortus menurut Abrori (2014) yaitu : 

1. Abortus spontanea ( abortus yang berlangsung tanpa tindakan) seperti: 

a. Abortus Imminens: peristiwa terjadinya perdarahan dari uterus pada 

kehamilan sebelum kehamilan 20 minggu, dimana hasil konsepsi 

masih dalam uterus dan tanpa adanya dilatasi serviks. 

b. Abortus insipiens: peristiwa perdarahan uterus pada kehamilan 

sebelum 20 minggu dengan adanya dilatasi serviks uteri yang 

meningkat, tetapi hasil konsepsi masih dalam uterus. 

c. Abortus inkompletus: pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada 

kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam 

uterus. 

d. Abortus kompletus: semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan.Dalam 

bahasa sehari-hari, istilah “keguguran” biasanya digunakan untuk 

spontaneus abortion, sementara “aborsi” digunakan untuk induced 

abortion. Menggugurkan kandungan dalam dunia kedokteran dikenal 

dengan istilah “abortus” berarti pengeluaran hasil konsepsi 

(pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar 

kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin 

sebelum diberi kesempatan bertumbuh (Abrori, 2014). 
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2. Abortus Provokatus (abortus yang sengaja dibuat). 

Abortus Provocatus (abortus yang sengaja dibuat), yaitu 

menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar tubuh ibu. Pada 

umumnya dianggap bayi dapat hidup diluar kandungan apabila kehamilan 

belum mencapai umur 28 minggu, atau berat badan bayi belum 1000 

gram, walaupun terdapat kasus bahwa bayi dibawah 1000 gram dapat terus 

hidup. 

a. Abortus provokatus medisinalis adalah Abortus jenis ini adalah 

pengakhiran kehamilan sebelum saatnya janin mampu hidup dengan 

maksud melindungi kesehatan ibu. Antara indikasi untuk melakukan 

abortus therapeutik adalah apabila kelangsungan kehamilan dapat 

membahayakan nyawa wanita tersebut seperti pada penyakit 

vaskular hipertensif tahap lanjut dan invasive karsinoma pada 

serviks. Selain itu, abortus terapeutik juga boleh dilakukan pada 

kehamilan akibat perkosaan atau akibat hubungan saudara (incest) 

dan sebagai pencegahan untuk kelahiran fetus dengan deformitas 

fisik yang berat atau retardasi mental (Cunningham et al, 2005). 

b. Abortus Provokatus Kriminalis (abortus yang disengaja dengan atau 

tanpa indikasi medik (ilegal). Biasanya pengguguran dilakukan 

dengan menggunakan alat-alat atau obat-obatan tertentu.  

II.2.2 Perilaku Aborsi 

Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam 

pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud 
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dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku 

merupakan respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang 

berasal dari luar maupun ari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif 

(tanpa tindakan: berpikir, berpendapat, bersikap) maupun aktif (melakukan 

tindakan). Sesuai dengan batasan ini, perilaku kesehatan dapat di rumuskan 

sebagai bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, 

khususnya yang menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan. 

Perilaku aktif dapat dilihat, sedangkan perilaku pasif tidak tampak, seperti 

pengetahuan, persepsi, atau motivasi. Beberapa ahli membedakan bentuk-

bentuk perilaku ke dalam tiga domain yaitu pengetahuan, sikap, dan 

tindakan atau sering kita dengar dengan istilah knowledge, attitude, practice 

(Sarwono, 2004). 

Menurut Lawrence Green (1980) dalam Zulfawati (2012) faktor 

pemungkin tempat remaja berpacaran pasca aborsi adalah tempat 

penginapan, hotel, tempat wisata yang tertutup, faktor penguatnya 

(reinforcing factor) adalah teman sebaya dalam melakukan tindakan aborsi 

dengan gaya berpacaran sudah masuk kedalam tahapan intercouse, 

sedangkan faktor pemungkin aborsi tempat berpacaran dilatarbelakangi 

karena ingin mencari tempat nyaman, jauh dan sepi. Faktor pemungkin 

(Enabling Faktor) mencakup prasarana dan sarana yang tersedia di 

masyarakat. 
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II.2.3 Pengetahuan Aborsi 

Menurut Armiwulan (2004) dalam Dewi (2009) pengetahuan tentang 

aborsi yaitu ada hubungan negatif antara pengetahuan dengan tindakan 

aborsi menunjukan semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang aborsi maka 

tingkat aborsi akan semakin rendah.Cukup atau tidaknya pengetahuan 

tentang aborsi yang dimiliki seseorang tidak terlepas dari pengaruh 

lingkungan sosial. 

Seksolog dan androlog Pangkahila (1981) dalam Dewi (2009) 

menyatakan bahwa kondisi lingkungan yang berkembang sangat pesat 

mengakibatkan terjadinya perubahan pola hidup masyarakat yaitu 

berkembang luasnya pergaulan bebas yang tidak dibarengi pengetahuan 

aborsi yang benar. Menurut Pangkahila (1981), pengetahuan tentang aborsi 

dapat diperoleh remaja dari 2 sumber yaitu formal dan nonformal. Dari segi 

formal remaja memperoleh pengetahuan tentang aborsi melalui program-

program pendididkan mengenai aborsi seperti penyuluhan, seminar dan lain-

lain. Dari segi non formal remaja memperoleh pengetahuan aborsi dari 

teman, orang tua, dan media massa. Sikap orang tua yang sering 

mentabukan pertanyaan remaja tentang resiko aborsi membuat remaja tidak 

mempunyai pengetahuan yang cukup tentang aborsi. Timbulnya takut pada 

orang tua bahwa dengan memberikan pengetahuan tentang aborsi justru 

akan mendorong remaja putri untuk melakukan hubungan seksual pranikah 

yang dapat mendorong kearah terjadinya aborsi. 
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Menurut Husain (2014) menyatakan bahwa remaja yang memiliki 

tingkat pengetahuan yang rendah terhadap aborsi akan lebih memilih 

tindakan aborsi, remaja tidak bisa memilih informasi yang benar karena 

mencari sendiri informasi karena akses yang mudah melalui internet, media 

cetak, televisi. Menurut WHO (World Health Organization) masalah aborsi 

pada remaja menyumbang 70.000 kasus aborsi di Indonesia tiap tahunnya 

yang dilakukan oleh remaja putri yang belum menikah. 

II.2.4 Tindakan Aborsi 

Aborsi atau abortus menurut Hanafiah (2009) adalah berakhirnya 

kehamilan sebelum berusia 22 minggu. Aborsi terjadi secara spontan dan 

buatan. Hal ini merupakan mekanisme alamiah untuk mengeluarkan hasil 

konsepsi yang abnormal. Aborsi buatan (pengguguran kandungan) adalah 

adanya intervensi tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri kehamilan. 

Aborsi buatan bersifat non medik dan ilegal, aborsi jenis ini dilakukan oleh 

tenaga kesehatan yang tidak kompeten atau tenaga yang kompeten.  

Menurut Hanafiah (2009) aborsi melalui tenaga kesehatan yang tidak 

kompeten melibatkan cara-cara seperti : 

1. Memijit-mijit perut bagian bawah 

2. Memasukan benda asing kedalam leher rahim 

3. Memasukan jenis tumbuh-tumbuhan atau rumput -rumputan kedalam 

leher rahim 

4. Pemakaian bahan-bahan kimia yang dimasukan ke dalam jalan lahir 

sehingga terjadi perdarahan dan infeksi 
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Beberapa metode aborsi yang tidak aman dilakukan di Indonesia, 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Sedgh and Ball (2008) dalam jurnal 

yang diterbitkan oleh Gutmacher Institute Abortion derajat keamanannya 

tergantung dari prosedur dan metode yang digunakan oleh pemberi layanan 

kesehatan. Pemilihan layanan tindakan aborsi bervariasi tergantung tempat 

tinggal perempuan tersebut, seperti: 

1. Aborsi menggunakan aspirasi vakum atau dilatasi kuretase sebanyak 

38% 

2. Aborsi yang dilakukan dengan medikasi oral atau pijatan sebanyak 

25% 

3. Aborsi dilakukan dengan medikasi yang disuntikan sebanyak 13% 

4. Aborsi menggunakan benda asing yang dimasukan kedalam rahim 

atau vagina sebanyak 8% 

5. Aborsi menggunakan jamu-jamuan atau ramu-ramuan lain yang 

dimasukkan dalam vagina atau rahim sebanyak 8% 

6. Aborsi dengan bantua akupuntur sebanyak 5% 

7. Aborsi dengan bantuan paranormal sebanyak  4% 

Berdasarkan lafal sumpah hiprokrates, lafal sumpah dokter indonesia 

dan International Code Of Medical Ethnics maupun KODEKI, setiap dokter 

wajib menghormati dan melindungi mahluk hidup insani .Karena itu, aborsi 

berdasarkan indikasi non medik adalah tidak etis. Aborsi buatan legal 

dilakukan dengan cara tindakan operatif (paling sering dengan cara 

kuretase dan aspirasi vakum) atau dengan cara medik.  



22 

 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran 

kandungan. Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi 

berdasarkan Pasal 75 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. 

Pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi diberikan dalam 2 

kondisi berikut: 

1. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, 

baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita 

penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak 

dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar 

kandungan. 

2. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 

psikologis bagi korban perkosaan. 

Menurut Wijayati (2015) aturan normatif legal formal secara umum 

melarang tindakan aborsi dengan memberikan ruang darurat dengan kasus-

kasus tertentu: 

1. UU No.1 tahun 1946 tentang KUHP (kitab undang-undang hukum 

pidana). 

2. KUH Perdata pasal 2 dan 1363. 

3. UU No.7 tahun 1984 tentang ratifikasi CEDAW 

4. UU No.36 tahun 1992 tentang kesehatan yang di amandemen dengan 

UU.No 36 tahun 2009 

 Persoalan aborsi dijelaskan melalui PP No. 61 tahun 2014 tentang 

kesehatan reproduksi  tertanggal 21 Juli 2014. Aborsi yang diziinkan 



23 

 

 

adalah karena adanya indikasi kedaruratan medis dan aborsi atas 

kehamilan akibat perkosaan. Ketentuan ini diperjelas pasal 75 – 76 UU 

Kesehatan dengan ketentuan:  

1. Harus dilakukan oleh tim yang layak melakukan tindakan aborsi 

minimal, terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan. 

2. Dilakukan di klinik pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat dan 

ketentuan menteri. 

3. Atas permintaan dan persetujuan perempuan hamil. 

4. Dengan izin suami, kecuali akibat perkosaan. 

5. Tidak diskriminatif. 

6. Tidak mengutamakan imbalan. 

Sedangkan, keputusan fatwa MUI tentang aborsi sebagai berikut: 

1. Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang jika tidak 

melakukannya ia akan mati atau hampir mati. Fatwa MUI No.4 Tahun 

2005. 

2. Hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak 

melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami 

kesulitan besar. Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005. 

 Menurut Wijayati (2015) dalam penelitiannya menyebutkan dua 

macam tindakan aborsi, yaitu: 

1. Aborsi dilakukan sendiri  

Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara meminum 

jamu-jamu  atau obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan 
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melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin 

menggugurkan janin. 

2. Aborsi dilakukan orang lain 

Orang lain disini bisa seorang dokter, bidan atau dukun beranak. 

Aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter atau bidan, biasanya 

menggunakan metode seperti : mempergunakan alat khusus untuk 

mengorek (curettage) janin, penyedotan isi rahim dengan pompa 

kecil (aspirasi) ,dan hysteronomi (operasi). 

3. Dukun  

Penggunaan jasa dukun yang tidak memiliki keahlian dalam 

pengguguran kandungan, biasanya menggunakan cara-cara yang 

kasar dan keras seperti memberi ramuan obat pada calon ibu dan 

mengurut perut calon ibu untuk mengeluarkan secara paksa janin 

dalam kandungannya. Hal ini berkaitan dengan ramuan dan unsur 

magic. 

4. Medis professional  

Aborsi yang dikatakan aman untuk melakukan aborsi adalah rentang 

waktu kehamilan 6-10 minggu. Pada kasus aborsi dengan tindakan 

medis yang professional cenderung tidak membutuhkan perawatan 

yang lama. Namun, tetap memiliki resiko yang tidak ringan seperti : 

pengumpulan bekuan darah sehingga uterus memerlukan kuretase 

ulang, infeksi, robekan mulut rahim, perforasi yaitu luka tembus 

pada dinding peranakan atau luka pada organ lain seperti panggul 
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atau usus, missed abortion yaitu kegagalan dalam aborsi sehingga 

melakukan tindakan berulang (Wijayati, 2015). 

Menurut Maulana (2009) perilaku dapat dilihat dari bentuk respons 

terhadap stimulasi, maka perilaku manusia dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Perilaku tertutup (covert behavior) 

Respons atau reaksi yang bersifat tertutup atau terselubung. Sikap 

yang terjadi pada orang yang menerima stimulasi tersebut dan belum 

bisa diamati secara jelas oleh orang lain, dikarenakan respons atau 

reaksi terhadap stimulasi masih terbatas pada perhatian, persepsi, 

pengetahuan dan kesadaran. 

2. Perilaku terbuka (overt behavior) 

 Bentuk perilaku ini sudah dalam bentuk tindakan atau praktek 

(practice). Respons seseorang terhadap stimulasi dalam bentuk 

tindakan yang nyata atau terbuka. 

II.3  Peran Agama Dalam Pencegahan Aborsi  

II.3.1 Sudut Pandang Agama Terhadap Aborsi 

a. Agama Islam 

Seluruh ulama dari semua madzhab sepakat bahwa aborsi setelah 

kehamilan melewati masa 120 hari adalah haram. Karena pada saat itu janin 

telah bernyawa. Dasar dari hukum ini adalah hadits pertama sebagaimana 

yang telah dijelaskan didalam Al-Quran QS.Al-An‟am ayat 151: 

„’Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu, 

yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu Dia,berbuat baiklah 

kepada orang tuamu, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu 

karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada 
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mereka dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang 

tanpak diantaranya maupun yang tersembunyi,dan janganlah kamu 

membunuh jiwa yang diharamkan Allah(membunuhnya), melainkan dengan 

sesuatu(sebab) yang benar.”demikian itu yang diperintahkan oleh tuhanmu 

kepadamu supaya kamu memahaminya.(QS.al-anám:151) 

 

Kontroversi ulama dalam hal ini tidak hanya terjadi antara madzhab, 

tetapi juga pada internal madzhab (Istjibaroh,2012). Berikut ini : 

1. Madzhab Syafií 

Fuqaha syafiiyah berpendapat bahwa aborsi dibawah 40 hari 

hukumnya makruh. Inipun dengan syarat adanya keridhaan dari suamidan 

sitri serta adanya rekomendasi dari dua orang dokter spesialis bahwa aborsi 

tersebut tidak menyebabkan kemudharatan bagi si Ibu. Jika masa kehamilan 

telah terlewati 40 hari, aborsi haram mutlak, baik janin sudah bergerak 

maupun belum (Istibsjaroh,2012). 

2. Madzhab Hanafi 

Sebagian besar fuqaha hanafiyah berpendapat bahwa aborsi 

diperbolehkan sebelum janin terbentuk. Sebagian besar berpendapat setelah 

usia 120 hari. Pendapat yang demikian disampaikan oleh antara lain al-

Hashkafi, penulis kitab durr al-mukhtar. Menurutnya aborsi boleh dilakukan 

sepanjang belum terjadi penciptaan, dan itu hanya terjadi sesudah 120 hari 

kehamilan. Sebagian besar ulama hanafiyah juga berpendapat demikian. 

Menurut Ibnu Abidin penulis kitab ar-radd al-mukhtar yakni aborsi 

makruh mutlak, baik sebelum maupun sesudah terjadinya pembentukan 

janin, dosanya tidak sama dengan membunuh. Pendapat ini mengandung 
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pengertian haramnya aborsi secara mutlak karena istilah makruh dalam fikih 

hanafi berarti karahiyah at-tahrim (makruh yang lebih dekat kepada haram). 

3. Madzhab Hanbali 

Sebagian besar fuqaha hanbali sama dengan fuqaha syafiíyah, yakni 

bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan,yaitu sebelum 

janin berusia 40 hari. Dalam kitab al-inshaf karya álauddin áli bin sulaiman 

al-mardayi, terdapat keterangan bolehnya minum obat-obatan peluntur 

untuk menggugurkan nutfah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu 

an-najjar danMuntaha al-iradat dan memperbolehkan laki-laki boleh 

meminum obat untuk mencegah terjadinya coitus, sedangkan perempuan 

boleh meminum obat peluntur untuk menggugurkan nutfah dan 

mendapatkan haid. Sedangkan, menurut Ibnu al-jauzi dalam kitab ahkam 

an-nisaa‟. Dia menyebutkan bahwa aborsi hukumnya haram mutlak, baik 

sebelum maupun sesudah penciptaan 40 hari (Istibsjaroh, 2012). 

4. Madzhab Maliki 

Mayoritas fuqaha malikiyah berpendapat keras mengenai aborsi, yakni 

haram sejak terjadinya konsepsi. Pendapat mereka ini sejalan dengan Imam 

Ghazali dari madzhab sayfií dan Ibnu al-Jauzi dari madzhab Hanbali. Ibnu 

Hazm dari madzhab Dhariri juga menyetujui pendapat ini. Demikian pula 

pandangan sejumlah fuqaha Syiáh Imamiyah dan Ibadhiyah. Ibnu Jauzia 

dalam al-qawanin al-fiqhiyah mengatakan bahwa jika sperma telah bertemu 

ovum dan berada dalam rahim, pengguguran tidak boleh dilakukan. 

Keharaman itu menjadi lebih berat jika sudah terjadi masa penciptaan 40 
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hari, dan menjadi sangat berat jika sudah diberikan nyawa manusia. 

Pendapat ini sejalan dengan al-Ghazali yang mengenal tahapan-tahapan 

dosa dalam aborsi (Istibsjaroh, 2012). 

Adapun sanksi bagi yang melakukannya adalah jika dilanggar wajib 

dikenai hukuman, sesuai dengan usia janin yang digugurkan. Semakin tua 

usia kandungan yang digugurkan semakin besar pula tebusan yang wajib 

dibayarkan kepada ahli warisnya. Mayoritas jumhur ulama malikiyah 

sepakat untuk memberi hukuman ta‟zir bagi pelaku aborsi pada janin 

sebelum terjadi penyawaan. Para ulama yang melarang dilakukannya 

tindakan aborsi biasanya argumen yang dikemukakan karena kehidupan 

berkembang dan dimulai sejak konsepsi. Ulama yang melarang aborsi 

sebagian besar dari madzhab Maliki sedangkan, dari madzhab lainnya yang 

berpendapat serupa diantaranya Iman Al-Ghazali dari madzhab Syafií, ibnu 

Jauzi dari madzhab Hanbali dan Ibnu Hazm dari Mazhab Zhahiri (Anshor, 

2004). 

b. Agama Kristen Khatolik  

Dalam tradisi katolik sikap terhadap aborsi sangat dipengaruhi oleh 

pemikiran dan praktik gereja. Pada awal kelahiran yesus undang-undang 

lebih banyak ditujukan untuk melindungi fetus, dan ketentuan undang- 

undang melarang semua hal yang menyebabkan kematian anak yang tidak 

dilahirkan. Namun, pada abad kedua setelah kelahiran yesus, undang-u 

ndang anti aborsi diberlakukan sebagai bagian dari reformasi general. 

Penentangan aborsi disuarakan oleh para pendeta apostolik. Alasan yang 
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diajukan bahwa aborsi bertentangan dengan ajaran cinta. Dari kalangan 

agama kristen yang sebagian besar menolak tindakan aborsi berasal dari 

penganut gereja katolik Roma, gereja ortodok yunani,sedangkan pihak yang 

memperbolehkan aborsi secara ketat maupun longgar (sebagai hak 

perempuan) diantaranya persatuan gereja kristen di Kanada, Amerika dan 

Amerika Utara (Sinaga, 2007). 

Musa menyatakan, “Segala berkat ini akan datang kepadamu dan 

menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu: 

Diberkatilah engkau di Kota dan diberkatilah engkau di ladang. 

Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni 

anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah 

bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk 

dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.” (Ul 28:2-6). Malaikat 

mengatakan kepada ibu Simson, “Sebab engkau akan mengandung dan 

melahirkan seorang anak laki-laki; kepalanya takkan kena pisau cukur, 

sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir.” 

(Hak 13:5). Ayub menyatakan, “Bukankah Ia, yang membuat aku dalam 

kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk 

kami dalam rahim?” (Ayb 31:15). Dalam Mzm 139:13 kita berdoa, “Sebab 

Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam 

kandungan ibuku.” 

 

Sementara itu, kaum Kristiani tetap menjunjung tinggi kekudusan 

hidup bayi yang belum dilahirkan, bukan saja karena pewahyuan seperti 

yang disampaikan dalam perjanjian lama, tetapi juga karena misteri 

inkarnasi. Umat kristen perdana, hingga sekarang kita pun juga, percaya 

bahwa Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus, dan melalui dia, Yesus 

Kristus – pribadi kedua dalam Tritunggal Mahakudus, sesuai rencana Bapa, 

sungguh Allah – menjadi sungguh manusia. Tak seorang pun Kristen yang 

saleh akan menyangkal bahwa Yesus adalah sungguh manusia yang 
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hidupnya dikuduskan sejak dari saat pertama perkandungan-Nya dalam 

rahim Bunda-Nya, Santa Perawan Maria. 

Kisah kunjungan Maria kepada Elisabet saudarinya, lebih 

mempertegas kekudusan hidup dalam rahim dan adanya pribadi dalam diri 

bayi yang belum dilahirkan:  

“Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung 

berjalan ke pegunungan menuju sebuah Kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke 

rumah Zakharia dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet 

mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan 

Elisabetpun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring: 

`Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah 

rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? 

Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang 

di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia, yang telah 

percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan 

terlaksana.’” (Luk 1:39-45).” 

“Seturut wahyu, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian 

Baru, dengan penekanan khusus pada misteri inkarnasi, Gereja Katolik 

Roma mengutuk praktek aborsi. Beberapa contoh ajaran dalam rentang 

waktu tiga ratus tahun pertama sejak berdirinya Gereja meliputi yang 

berikut ini: “Didache” (“Ajaran dari Keduabelas Rasul,” thn 80 M) 

menegaskan, “Engkau tidak boleh melakukan abortus dan juga tidak boleh 

membunuh anak yang baru dilahirkan.” “Surat Barnabas” (thn 138) juga 

mengutuk aborsi. Athenagoras (thn  177) dalam tulisannya “Pembelaan 

Atas Nama Umat Kristen” (suatu pembelaan terhadap paham kafir) 

menegaskan bahwa umat Kristen menganggap para wanita yang menelan 

ramuan atau obat-obatan untuk menggugurkan kandungannya sebagai para 

pembunuh; ia mengutuk para pembunuh anak-anak, termasuk anak-anak 

yang masih ada dalam rahim ibu mereka, “di mana mereka telah menjadi 

obyek penyelenggaraan ilahi.” Tertulianus (thn 197) dalam 

“Apologeticum” menegaskan hal serupa, “mencegah kelahiran adalah 

melakukan pembunuhan; tidak banyak bedanya apakah orang 

membinasakan kehidupan yang telah dilahirkan ataupun melakukannya 

dalam tahap yang lebih awal. Ia yang bakal manusia adalah manusia.” 

Pada tahun 300, Konsili Elvira, suatu konsili gereja lokal di Spanyol, 

mengeluarkan undang-undang khusus yang mengutuk aborsi (Kanon 63).” 

 

Setelah pengesahan kekristenan pada tahun 313, Gereja tetap 

mengutuk aborsi. Sebagai contoh, St. Basilus dalam sepucuk suratnya 
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kepada Uskup Amphilochius tahun 374 dengan tegas menyatakan ajaran 

Gereja, sebagai berikut : 

 “Seorang wanita yang dengan sengaja membinasakan janin haruslah 

diganjari dengan hukuman seorang pembunuh” dan “mereka yang 

memberikan ramuan atau obat-obatan yang mengakibatkan aborsi adalah 

para pembunuh juga, sama seperti mereka yang menerima racun itu guna 

membunuh janin.” 

 

c. Agama Hindu 

Menurut ajaran agama hindu aborsi pengguguran kandungan adalah 

salah satu perbuatan dosan yang dikaitkan dengan karma phala yang berarti 

akibat dari perbuatan karma yang baik maupun yang buruk. Dalam ajaran 

hindu manusia dituntut berperilaku baik yaitu mengikuti perilaku dharma. 

Disebutkan Slokantara bahwa manusia dapat diturunkan derajatnya menjadi 

ternak (Resmini, 2010). 

Sloka berbunyi “ 

 “Devanam narakan janturjantunam narakam pacuh.  

“Pacunan narakam nrg”mwganam khagah. Pakisnam nar akam vyalo 

vylanam narakam damstri. Damstrinam narakam visi visinam 

naramarane". 

Artinya : pelaku yang melakukan pembunuhan karma bukan hanya 

diterima oleh pelaku tetapi akan diwarisi oleh anak-anak dan cucu 

cucunya. 

 

 

d. Agama budha  

Menurut Resmini (2010) ajaran agama budha melarang adanya 

tindakan aborsi merupakan perbuatan yang membawa akibat buruk yang 

akan masuk ke alam Apaya, apabila didasari dengan sadar, niat, dengan 

langkah-langkah aborsi dan diikuti oleh kematian. Wanita yang melakukan 
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aborsi akan mendapatkan keburukan karena ajaran budha tentang karma 

yaitu sebab akibat. 

II.3.2 Peran Pendidikan Agama dalam Pencegahan Aborsi 

1. Peran Pendidikan Agama di dalam Keluarga 

Keluarga merupakan pendidikan pertama dan yang utama bagi anak. 

Karena dalam keluarga anak mengawali perkembangan jasmani dan rohani. 

Peran keluarga dalam pendidikan bagi anak adalah penanaman sikap dan 

nilai hidup, pengembangan bakat dan minat serta pembinaan 

kepribadian,pendidikan yang paling utama didalam kelurga adalah 

pendidikan rohani anak atau pendidikan agama. Pendidikan agama 

bertujuan untuk meningkatkan potensi anak agar menjadi manusia yang 

bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa dan berahlak mulia (Hartono, 2012). 

Menurut Uwes (2004) masa depan kualitas kehidupan suatu 

generasi, terkait dan sangat dipengaruhi oleh suasana kehidupan keluarga 

masa kini. Mutu moral karakter anak-anaknya. Bila kualitas moral dan 

karakter suatu keluarga tinggi, akan tinggi pula peluang keberhasilan anak-

anaknya, demikian juga sebaliknya. Menurut Al Ghazali anak adalah 

amanat dari Allah dan harus dijaga dan didik untuk mencapai keutamaan 

dalam hidup dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga, tanggung jawab 

orang tua terhadap anak sangat besar yaitu pendidikan agama (Hartono, 

2012). 
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Menurut al quran surah Al Kahfi ayat 42 : 

Artinya : “harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapo 

amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya disisi 

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” 

 

Menurut al quran surah Al Furqon ayat 74-75 : 

 

Artinya:”  dan orang-orang berkata : ya tuhan kami , anugerahkanlah 

kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati 

kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa . 

mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi 

(dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan 

penghormatan dan ucapan selamat didalamnya” 

 

Rasulullah SAW bersabda :“ suruhlah anak-anakmu shalat ketika mereka 

berusia tujuh tahun , dan pukullah mereka jika tidak mau shalat ketika 

usia sepulu tahun , dan psiahkanlah tempat tidur mereka” 

 

Dalam pandangan islam pendidikan dalam keluarga sangat penting 

yaitu pendidikan agama didalam keluarga yang ditanamkan orang tua 

kepada anak adalah landasan dasar anak dalam berpikir dan berkembang 

secara jasmansi dan rohani. Pendidikan dimulai dalam keluarga jauh 

sebelum anak dilahirkan yaitu terlebih dahulu memilih pasangan hidup. 

Calon ayah dan calon ibu yang baik, karena ayah dan ibu berpengaruh 

didalam perkembangan anak-anaknya (Hartono, 2012). 

Rasulullah SAW bersabda :“wanita dinikahi karena empat kriteria : 

karena hartanya banyak,karena keturunannya baik,karena rupanya baik, 

karena agamanya baik. Beruntunglah kamu yang memilih wanita karena 

agamanya dengan demikian kamu akan berbahagia (HR.Bukhori 

Muslim)” 

 

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam mendidikan anak didalam keluarga : 

1. Melakukan azan dan iqamah telinga kanan dan kiri 

2. Mencukur rambut pada usia 7 hari dan melakukan aqiqah 

3. Memberikan nama yang baik kepada anak 
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4. Melakukan khitan bagi anak laki-laki 

5. Menyusui anak  

Hal-hal yang dapat dilakukan dalam membantu perkembangan anak 

didalam keluarga : 

1. Orang tua hendaknya mendidik anak tentang ajaran agama , cara 

beribadah, doa sehari-hari dan baca tulis al quran. 

2. Orang tua hendaknya menjaga hubungan yang baik dan harmonis  

3. Orang tua hendaknya menjadi tauladan bagi anak-anaknya baik 

didalam berbicara, bersikap, bergaya hidup dalam kehidupan sehari-

hari. 

4. Orang tua hendaknya tidak memperlakukan anak secara otoriter dan 

juga permisif keduanya harus seimbang didalam cara pengasuhan 

anak didalam keluarga. 

5. Orang tua hendaknya dapat menjauhkan anak dari pengarh pergaulan 

yang tidak baik, serta menanamkan kemampuan untuk dapat 

menyaring hal-hal yang ditemui anak dalam pergaulannya di 

masyarakat. 

2. Peran Pendidikan Agama di sekolah 

Menurut Marimba (1989) dalam Hartono (2012), pendidikan 

adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani anak didik dalam menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama. Sedangkan menurut  Lodge (1974) pendidikan itu 

ialah seluruh pengalaman. Orang tua yang mendidik anaknya dinamakan 
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sebuah pendidikan, dan yang dilakukan orang lain terhadap kita dapat 

disebut juga mendidik, sehingga pengertian kehidupan sama dengan 

kehidupan. 

Menurut fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional Indonesia 

UU.No.20 Tahun 2003 Pasal 3 pendidikan berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa kehidupan bangsa , 

bertujuan untuk mengembangkan potensi agar menjadi mahluk yang 

bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Pola atau metode pendidikan agama dalam islam pada dasarnya 

adalah mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW dalam membina 

keluarga dan sahabatnya. Menurut Al Nahwawi (1983), metode 

pendidikan qurani yaitu salah satu metode pendidikan berdasarkan alquran 

dan as sunnah. Dalam hal ini upaya pendidikan didasarkan kepada nilai-

nilai yang terdapat didalam al-quran dan as sunnah. Tujuan pendidikan 

qurani diarahkan kepada yang bersifat fisik, mental dan spiritual untuk 

membentuk kepribadian. 

Pendidikan agama tersebut mencakup seperti : 
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1. Keteladanan 

Metode yang dapat diberikan kepada peserta didik bagaimana 

memberikan contoh keteladanan  dari Rasulullah SAW baik dalam ucapan 

maupun perbuatan melalui dakwah didalam pendidikan. 

Firman Allah SWT dalam Al Quran Surah Al Ahab ayat 33: 

“ sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah 

dan hari akhir dan dia banyak mengingat Allah” 

 

2. Qishah qurani 

Melalui cerita yang terdapat didalam al quran, mencontohkan 

berbagai peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu yang dapat diambil 

hikmahnya. Dalam metode ini diharapkan menyadarkan pada diri anak 

tertanam kesadaran dalam menjalankan syariat agama  dan menumbuhkan 

rasa cinta pada kebaikan, dan rasa benci kepada kedzaliman dan sifat-sifat 

kemungkaran. 

3. Targhib tarhib 

Kata thargib berasal dari “raghaba” yang berarti menyenangi , 

menyukai, mencintai kemudian diubah menjadi kata benda “targhib” yang 

artinya memperoleh kebahagiaan. Sedangkan “tharhib” yaitu berarti 

ancaman dan hukuman. Metode ini yaitu membujuk agar melakukan amal 

shaleh dan menjelaskan bahwa adanya suatu hukaman apabila melakukan 

hal-hal yang bersifat kemungkaran. Metode ini sangat cocok untuk 

diajarkan kepada anak-anak karena mudah dimengerti dan dipahami 
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karena dapat meningkatkan kesadaran diri anak kepada kekuasaan Allah 

SWT. 

II.4 Dampak Aborsi 

Menurut Hidayah (2009) dampak dari akibat aborsi dibagi menjadi 2 yaitu: 

II.4.1 Fisiologis 

Penanganan Aborsi yang tidak steril bisa mengakibatkan keracunan 

yang membawa kepada kematian, tindakan kuret pada aborsi bisa 

menimbulkan efek-efek pendarahan atau infeksi, dan apabila dikerjakan 

bukan oleh dokter ahlinya maka alat-alat kuretase yang dipakai mungkin 

tembus sampai ke perut dan dapat mendatangkan kematian, infeksi di rahim 

dapat menutup saluran tuba dan menyebabkan kemandulan. Salah satu 

dampak dari aborsi yang dilihat dari kesehatan reproduksi yaitu : 

a. Penyumbatan pembuluh darah yang terbuka oleh gelembung udara, 

karena banyak pembuluh darah yang terbuka pada luka selaput lendir 

rahim dan gelembung udara bisa masuk ikut beredar bersama aliran 

darah dan apabila tiba pada pembuluh darah yang lebih kecil, yaitu 

pada jantung, paru-paru, otak atau ginjal, maka bisa mengakibatkan 

kematian. 

b. Perobekan dinding rahim oleh alat-alat yang dimasukkan ke dalamnya 

akan mengakibatkan penumpukan darah dalam rongga perut yang 

makin lama makin banyak yang menyebabkan kematian. 

c. Menstruasi menjadi tidak teratur. 
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d. Tubuh menjadi lemah dan sering keguguran 

e. Kemandulan : Menurut Soejtaningsih (2004) dalam Yenny (2014), 

Pendarahan dan komplikasi lain merupakan salah satu risiko aborsi 

sehingga, remaja dapat mengalami syok. Aborsi yang berulang selain 

dapat mengakibatkan komplikasi dapat mengakibatkan kemandulan 

dikemudian hari setelah menikah misalnya, adanya infeksi alat 

reproduksi karena melakukan  kuretase (secara medis) yang dilakukan 

secara tidak steril. Aborsi yang dilakukan secara tidak aman dapat 

berakibat fatal, yaitu kematian ibu maupun anak ataupun keduanya. 

f. Menurut Brian Clowes dalam bukunya Fact’s Of Life Risk dalam 

Abrori (2014), yang akan dihadapi perempuan yang aborsi adalah 

perdarahan yang hebat yang akan mengakibatkan kecacatan hal ini 

akibat dari pembiusan yang gagal, kematian perlahan akibat infeksi 

serius disekitar kandungan dan rahim yang sobek  (uterine 

perforation), kerusakan  leher  rahim (cervical lacerations) yang akan 

menyebabkan cacat pada anak berikutnya, kanker payudara karena 

ketidakseimbangan hormon estrogen, kanker indung telur (ovarian 

cancer), kanker leher rahim (cervical cancer), kanker hati (liver 

cancer), kelainan pada plasenta atau ari-ari (placenta pervia) yang 

akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan perdarahan hebat 

pada kehamilan berikutnya, mandul atau tidak mampu memiliki 

keturunan lagi (ectopic pregnancy), infeksi rongga panggul (pelvic 

inflammatory disease), dan infeksi lapisan rahim (endometriosis). 
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II.4.2 Psikologis 

 

Setelah seorang wanita melakukan tindakan aborsi ini, maka ia akan 

merasa adanya perasaan bersalah yang dapat membahayakan jiwanya. 

Kalau tidak secepatnya ditolong, maka ia akan mengalami depresi berat, 

frustrasi dan kekosongan jiwa. Sedangkan terhadap pihak pria yang 

dirasakan adalah rasa tanggung jawab dari  pria pandangannya tentang 

nilai hidup sangat rendah, penghargaannya terhadap anugerah Allah 

menjadi merosot. Diantaranya yang dapat terjadi pada psikologis 

seseorang setelah aborsi yaitu: 

a. Stres adalah respon tubuh yang sifatnya non spesifik terhadap setiap 

tuntutan beban atasnya. Menurut Hans Selye (1950) misalnya 

bagaimana respons tubuh seseorang manakala yang bersangkutan 

mengalami beban pekerjaan yang berlebihan. Bila ia sanggup 

mengatasinya artinya tidak ada gangguan pada fungsi organ tubuh 

sehingga yang bersangkutan tidak dapat lagi menjalankan fungsi 

pekerjaannya dengan baik, maka ia disebut mengalami stres (Hawari, 

2001). 

b. Depresi adalah gangguan alam perasaan (mood) yang ditandai dengan 

kemurungan dan kesedihan yang mendalam dan berkelanjutan 

sehingga, hilangnya kegairahan hidup, tidak mengalami gangguan 

dalam menilai realitas (Hawari, 2001). 

c. Post Abortion Syndrome adalah istilah yang dipakai untuk 

menggambarkan sekumpulan gejala fisik dan psikis yang terjadi paska 
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terjadinya aborsi. PAS merupakan gangguan stres dan traumatik yang 

biasanya terjadi ketika seorang perempuan yang post-abortive tidak 

dapat menghadapi respon emosional yang dihasilkan akibat trauma 

aborsi. PAS terjadi berbeda-beda pada setiap orang tergantung berat 

atau tidaknya gejala yang terjadi, PAS dianggap telah berat ketika 

kondisi seorang perempuan post-abortive sudah mengarah pada gejala 

yang dapat mengganggu kelangsungan hidupnya ataupun keselamatan 

(Mufida, 2012). 

d. Menurut Lubis (2013), beberapa dampak psikologis seorang perempuan 

yang melakukan aborsi efek pada hubungan dengan pasangan. Menurut 

Burke (2004), ada sekitar 40%-50% pasangan mengakhiri hubungan 

mereka setelah aborsi, sekitar 40%-75% dikarenakan gangguan pada 

intimacy dan trust terhadap pasangan mereka. Hal itu didukung pula oleh 

penelitian Barnet dkk (1992), yang menyatakan bahwa wanita yang 

memiliki hubungan yang cenderung stabil, setelah melakukan aborsi 

dilaporkan berpisah. Dari 80% kelompok pasangan yang berpisah, 

kebanyakan wanita berinisiatif untuk melakukan perpisahan dengan 

pasangannnya. Hubungan setelah aborsi dilaporkan menjadi lebih buruk, 

dengan lebih banyak  konflik dan kurangnya kepercayaan satu dengan 

yang lainnya, seperti: 

1. Hubungan dengan orang tua dan keluarga 

Jika orang tua memaksakan untuk melakukan aborsi,maka hubungan 

orang tua dengan anaknya akan rusak (Rue,1994). Jika ia 
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menyembunyikannya , maka hal itu akan membuat jarak antara orang 

tua dan anak akan semakin jauh (Rue dalam Burke, 2004). 

2. Hubungan dengan teman sebaya 

Perempuan yang pernah melakukan aborsi menjadi pesimis dan selalu 

berpikir negatif tentang hidupnya secara umum (Burke, 2004). 

3. Hubungan dengan pasangan masa depan 

Pengalaman masa lalu tentang aborsi akan dirahasiakan dari 

pasangannya karena takut akan  judgement atau takut akan penolakan 

(Burke, 2004). Sering kali perempuan yang telah melakukan aborsi 

akan merasa tidak nyaman dan merasa takut dalam aktivitas seksual 

dengan pasangannya dan sebagian akan menjadi sangat permisif 

terhadap aktivitas seksual. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

III.1 Metode Dan Alasan Menggunakan Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi lebih 

mendalam mengenai “Perilaku Aborsi pada mahasiswa di Universitas 

Muhammdiyah Pontianak”. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

fenomenologi karena studi fenomenologi mencoba mencari arti pengalaman 

dalam kehidupan seseorang, sesuai dengan fokus penelitian yang dihimpun 

peneliti berkaitan dengan hal yang berkenaan sumber informasi, pemilihan 

tindakan aborsi, pengetahuan tentang aborsi, peran pencegahan aborsi dan 

dampak yang dirasakan setelah melakukan aborsi. 

Tujuan dari penelitian fenomenologi adalah mencari atau menemukan 

makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari pengalaman hidup 

seseorang. Pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai 

sumber informasi. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat dipelajari 

mengenai perilaku aborsi pada mahasiswi di Universitas Muhammadiyah 

Pontianak. 
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III.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

III.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Pontianak 

yang berada di Kota Pontianak karena adanya ditemukan mahasiswi yang 

pernah melakukan aborsi. 

III.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September tahun 2016 

sampai selesai. 

III.2.3 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian adalah peneliti sendiri, alat bantu 

pedoman wawancara (interview guide), handphone sebagai alat recording, 

camera dan perlengkapan alat tulis. 

III.2.4 Sumber Informasi 

Informan utama yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 

remaja yang masih tercatat sebagai mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Pontianak dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Berusia remaja pertengahan sampai dengan remaja akhir yaitu usia 16 

tahun sampai dengan 24 tahun di Universitas Muhammdiyah 

Pontianak. 

2. Remaja berjenis kelamin perempuan dan pernah melakukan aborsi 

baik secara medis maupun tradisional. 

3. Remaja tercatat aktif di Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

4. Remaja yang bersedia menjadi informan. 
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Sedangkan, informan kunci adalah sahabat, orang tua, pacar 

mahasiswi yang mendukung dalam melakukan tindakan aborsi, bidan 

atau tenaga kesehatan yang pernah memberikan pelayanan aborsi, dan 

dosen pengampu mata kuliah studi Kemuhammadiyahan di 

Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

III.3.Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Danim (2002) dalam Rosary (2014), mengumpulkan data 

merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian, 

karena desain penelitiannya dapat dimodifikasi setiap saat, pengumpulan 

data menjadi suatu fase yang sangat strategis bagi dihasilkannya 

penelitian yang bermutu. 

 Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan 

aspek yang diteliti, peneliti menggunakan penelitian perpustakaan 

(library research) dan penelitian lapangan (field research), kedua teknik 

ini lazim dipergunakan untuk mendapat data dalam penelitian sosial. 

III.3.1 Penelitian Perpustakaan (Library Research) 

Dalam penelitian perpustakaan, peneliti membaca buku monografi 

hasil kerja orang lain yang berkenaan dengan masalah yang diteliti seperti 

di Simpang Jalan Aborsi Oleh Abrori, Aborsi Di Mata Remaja Oleh 

Yenny Dan Aborsi Dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam Oleh 

Istibjharoh. Selain itu peneliti juga membaca makalah, jurnal dan karya 

ilmiah yang isinya berkaitan dengan data  dan bahan-bahan yang diteliti.  
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III.3.2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

 Dalam penelitian lapangan, peneliti menggunakan teknik 

wawawncara mendalam (Indepth Interview), observasi tak berpartisipasi 

dan dokumentasi. 

1. Teknik wawancara mendalam (Indepth Interview) 

 Menurut Evangelin (2015), Wawancara merupakan sebuah 

percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan 

oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk 

dijawab. Pada penelitian kualitataif, wawancara mendalam (Indepth 

Interview) dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, wawancara 

sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini, 

catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkip wawancara. 

Kedua, wawancara sebagai strategi penunjang teknik lain dalam 

mengumpulkan data, seperti observasi partisipan, analisisi dokumen, 

dan fotografi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 

dengan menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, 

handphone sebagai recorder, dan catatan hasil wawancara.  

Pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara akan dipandu 

dengan pedoman wawancara agar isi wawancara tidak menyimpang 

dari tujuan awal yaitu mendapatkan informasi mengenai perilaku aborsi 

pada mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Selanjutnya 

dari hasil wawancara tersebut direkam dan dicatat untuk memudahkan 

penulis dalam melakukan analisis hasil wawancara. Selain itu rekaman 
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wawancara akan digunakan sebagai bukti untuk 

mempertanggungjawabkan hasil penelitian.  

2. Observasi Tak berpartisipasi (Participant non Observation) 

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran dari hasil 

ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan atau peristiwa, waktu 

dan perasaan. Peneliti mengamati melalui panca indera perilaku 

mahasiswi yang pernah melakukan aborsi untuk mendapatkan 

informasi-informasi terkait perilaku aborsi pada mahasiswi di 

Universitas Muhammadyah Pontianak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1 Proses Observasi tidak berpartisipasi 

 

 

Observasi diawal penelitian dengan mendata jumlah mahasiswa di 

Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Melakukan pendekatan dan identifikasi mahasiswa yang 

melakukan aborsi 

Mencari informasi mahasiswa yang melakukan aborsi dan 

kesedian menjadi informan dalam penelitian ini 

Melakukan observasi terhadap tempat tinggal mahasiswa yang 

melakukan aborsi 

Melakukan observasi terhadap tempat mahasiswa melakukan 

aborsi  
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3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitati 

berupa hasil fakta yang didapatkan oleh peneliti yang berkaitan dengan 

perilaku aborsi pada mahasiswi di Universitas Muhammadiyah 

Pontianak. Peneliti merekam hasil wawancara terhadap informan utama 

yaitu mahasiswi yang melakukan aborsi dan terhadap informan kunci 

seperti anggota AIKA, bidan, orangtua mahasiswi, sahabat dan pacar 

mahasiswi yang melakukan aborsi. Dokumentasi berupa mencatat 

waktu proses pengambilan data, hasil transkrip wawancara berupa 

rekaman suara, dan berupa foto saat pengambilan data di lapangan. 

III.4 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles 

dan Huberman yaitu teknik yang dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, serta setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. 

Pada saat melaksanakan wawancara mendalam (indepth interview) terhadap 

jawaban informan yang diwawancarai, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang sudah jenuh dan dianggap 

kredibel (Evangelin, 2015). 

 Menurut Rosary (2014) dalam Evangelin (2015), Miles dan Huberman  

mengemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, 
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sehingga datanya sudah jenuh. Dalam aktivitas model analisis data ini, 

terdapat 3 (tiga) komponen analisis yaitu :  

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data merupakan data integral dari kegiatan 

analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumentasi 

sesuai dengan fokus penelitian dalam penelitian tentang perilaku aborsi 

pada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema serta pola 

dari data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian. 

Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

dan mudah melakukan pengumpulan data selanjutnya.  

3. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, peneliti melakukan penyusunan 

sekumpulan informasi ke dalam suatu matrik atau konfigurasi yang 

mudah dipahami. Dengan demikian akan memungkinkan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini 

dapat dilakukan dengan matrik, grafik atau bagan yang dirancang 

untuk menggabungkan informasi sesuai dengan fokus penelitian. 
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4. Penarikan Simpulan / Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai 

menarik kesimpulan atau verifikasinya berdasarkan semua hasil yang 

terdapat di dalam reduksi maupun sajian data. Dari pengumpulan data 

ke-reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah penelitian yaitu 

mengenai bagaimana perilaku aborsi pada mahasiswi di Universitas 

Muhammadiyah Pontianak. Bila kesimpulan dirasa kurang didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten karena kurangnya rumusan 

dalam reduksi maupun sajian data, maka peneliti wajib kembali 

melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk 

mencari pendukung kesimpulan yang ada serta untuk membuat 

kesimpulan yang dikemukakan menjadi kredibel.  

Komponen analisis data tersebut melalui langkah-langkah 

kegiatan sebagai berikut: 

1. Data Collection 

2. Data Reduction 

3. Data Display 

4. Conclusions: Drawing/verifying (Sugiyono, 2013) 

 

 

 

 

 

 

Data Collection 

Data Reduction 

Conclusions: 

Drawing/verifying 

Data Display 
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Gambar III.2 Data Model Intraktif 

III.5 Pengujian Keabsahan Data 

 Dalam penelitian kualitatif, dinyatakan absah apabila memiliki derajat 

kepercayaan (credibility) yaitu ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, 

yang menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. 

Kedua keteralihan (transferbility) yaitu yang berkenaan dengan derajat 

akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada 

populasi di mana sample tersebut diambil atau diterapkan pada setting 

social yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Ketiga 

kebergantungan (dependability) yaitu penelitian memiliki sifat ketaatan 

dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat 

direflikasikan. Keempat kepastian (confirmability/objectivitas) yaitu bahwa 

data yang diperoleh dapat dilacak kebenarannya dan sumber informannya 

jelas (Satori dan Komariah, 2011). 

 Untuk menetapakan keabsahan data peneliti menggunakan uji 

credibility dengan teknik triangulasi, yang meliputi : 

1.  Triangulasi Teori  

Triangulasi teori yaitu data yang peneliti dapatkan pada saat di 

lapangan dan dibandingkan dengan perspektif dari penelitian yang lain 

dan teori –teori yang berhubungan dengan tema yang diteliti.  

2. Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber dilakukan uji kredibilitas data dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang 
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berbeda. Untuk menguji kredibilitas informasi dan gambaran perilaku 

aborsi yang dilakukan oleh mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Pontianak, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu kepada 

informan utama dan dilanjutkan wawancara terhadap informan kunci 

selanjutnya untuk melakukan wawancara mendalam. Hasil wawancara 

mendalam dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan data jenuh. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

IV.1 Gambaran Lokasi Penelitian 

Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat, 

dengan luas mencakup 107,8 km² yang terdiri dari 6 kecamatan dan 29 

kelurahan. Kota Pontianak dilalui oleh garis khatulistiwa, yaitu terletak pada 

0‟02 24” lintang utara sampai dengan 0‟05‟37” lintang selatan , dan 109‟ 

16‟25” bujur timur sampai dengan 109‟ 23‟ 01” bujur timur. Ketinggian 

Kota Pontianak berkisar antara 0,10 sampai 1,50 meter diatas permukaan 

laut (mdpl) (BPS, 2016). 

Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatsan dengan wilayah 

Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, yaitu : 

Bagian Utara  : Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak 

Bagian Selatan : Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai  

 Kakap Kabupaten Kubu Raya 

Bagian Barat : Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu 

   Raya 

Bagian Timur  : Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai 

   Ambawang Kabupaten Kubu Raya 

Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah 

Kecamatan Pontianak Utara (34,52 persen), diikuti oleh Kecamatan 

Pontianak Barat (15,25 persen), Kecamatan Pontianak Kota (14,39 persen), 
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Kecamatan Pontianak Tenggara (13,75 persen), Kecamatan Pontianak 

Selatan (13,49 persen) dan Kecamatan Pontianak Timur (8,14 persen). 

Distribusi luas wilayah Kota Pontianak menurut kecamatan tahun 

2011 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Distribusi Luas Wilayah Kota PontianakMenurut Kecamatan  

Tahun 2015 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak 2016 

Tabel 1. Luas Wilayah Kota Pontianak Tahun 2015 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa wilayah terluas dari Kota 

Pontianak adalah Kecamatan Pontianak Utara dan yang terkecil adalah 

Kecamatan Pontianak Timur. Letak geografis Kota Pontianak berada pada 

titik akses dan pintu gerbang Provinsi kalimantan barat yang berada tepat di 

bawah garis khatulistiwa, sehingga Kota ini dikenal sebagai Kota 

Khatulistiwa.  

Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan 

wilayah secara geografis Kota Pontianak berada diposisi garis khatulistiwa 

dengan letak posisi pada koordinat 00 02‟24‟‟ lu-00 5‟ 37‟‟ ls dan 109 16‟25 

bt-109 23‟ 04 bt, dengan batas barat Kota berjarak sekitar 14,5 km dari 

muara sungai kapuas besar terletak muara sungai landak yang mengalir dari 

No. Kecamatan Luas (km²) 

1. Pontianak Selatan 14,54 

2. Pontianak Timur 8,78 

3. Pontianak Barat 16,47 

4. Pontianak Kota 15,98 

5. Pontianak Utara 37,22 

6. Pontianak Tenggara 14,83 

Total 107,82 
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arah timur. Penduduk Kota Pontianak berjumlah 576.694 orang terdiri dari 

laki-laki sebanyak 288.920 orang dan perempuan sebanyak 287.774 orang. 

Daerah yang dijadikan lokasi pada penelitian ini adalah Universitas 

Muhammadiyah Pontianak yang berlokasi di jalan ahmad yani, adapun tata 

letak Universitas Muhammadiyah Pontianak adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah kanan : Dealer Honda 

2. Sebelah Kiri : Sekolah Islam Al Azhar 

3. Bagian Depan : Jalan Sepakat 1 

4. Bagian Belakang : Perumahan 
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IV.2 Gambaran Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Skema Alur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pontianak dengan lokasi tempat 

yang ditentukan oleh informan yang akan di wawancarai. Mahasiswi 

sebagai informan utama dan anggota Al Islam Kemuhammadiyahan atau 

AIKA, orang tua, pacar, sahabat, serta bidan sebagai key informan atau 

Pendekatan 

Surat Masuk Penelitian dimulai dari observasi 

dan menentukan jadwal 

pertemuan 

Informan utama 3 orang Informan kunci 5 orang 

1. Informan utama 1 (TR) 23 Th SMA tgl 18 

September 2016, Sore 

2. Informan utama 2 (EK) 24 Th SMA 26 

September 2016,malam 

3. Informan utama 3 (IN) 23 Th SMA 26 September 

2016,sore 

4. Informan kunci  orang tua  (RN) 51 Th SMK 2 

Oktober 2016,sore 

5. Informan kunci  Bidan (SW) 36 Th D3 4 Oktober 

2016,siang 

6. Informan Kunci AIKA (NH) 52 Th 14 Oktober 

2016,pagi 

7. Informan kunci pacar (AA) 24 Th  S1 16 Oktober 

2016,malam 

8. Informan kunci sahabat (CR) 23 Th S1 17 

Oktober 2016,malam 

ANALISIS 

Penelitian dilakukan dari bulan 

September s/d bulan oktober tahun 

2016 
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informan kunci. Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal  16 

September 2016 sampai dengan selesai. Sebelum memasukkan surat izin 

penelitian kepada AIKA Universitas Muhammadiyah Pontianak, peneliti 

terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada informan yang akan di indept 

interview, pada pendekatan tersebut peneliti menggunakan inform consent 

atau lembar persetujuan sebagai jaminan atas penelitian yang telah 

disepakati. 

 Pendekatan pada informan utama berlangsung pada waktu sore dan 

malam hari, dikarenakan pada waktu sore dan malam  hari informan 

cenderung memiliki kelonggaran waktu. Pada tahap pendekatan, peneliti 

dan informan sudah memiliki keterikatan pertemanan sehingga tidak sulit 

untuk melakukan pendekatan secara mendalam hal ini juga memudahkan 

peneliti membahas tentang hal yang akan peneliti teliti tentang perilaku 

aborsi pada mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Pontianak tujuannya 

agar pada saat in-dept interview informan bisa memberikan jawaban yang 

maksimal tanpa merasa kebingungan dengan pertanyaan peneliti. Setelah 

memasukkan surat izin penelitian dan peneliti mendapat izin untuk 

melakukan proses penelitian, selanjutnya peneliti berkoordinasi dengan 

informan utama dan informan kunci (key informan) untuk melakukan proses 

wawancara. 

Pada waktu yang telah ditentukan peneliti selanjutnya melakukan 

wawancara mendalam dengan mendatangi anggota Al Islam dan 

kemuhammadiyahan atau AIKA Universitas Muhammadiyah Pontianak 
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untuk menentukan jadwal pertemuan . Minggu, 18 September 2016 peneliti 

melakukan indepth interview kepada informan utama(1)berinisial TR pada 

sore hari, dilanjutkan pada hari senin, 26 September 2016 informan utama 

(2) berinisial EK pada malam hari pada hari itu juga, 26  September 2016 

informan utama (3) berinisial in pada sore harinya. Untuk informan kunci 

dilanjutkan hari minggu, 2 Oktober 2016 key informan orang tua pada sore 

hari,dilanjutkan selasa 4 Oktober 2016 key informan  bidan berinisial SW 

pada siang hari, dan AIKA Universitas Muhammadiyah Pontianak berinisial 

NW pada tanggal 14 Oktober 2016 pagi hari,selanjutnya key informan pacar 

AA pada hari minggu tanggal 16 Oktober 2016 malam hari dan dilanjutkan 

untuk key informan sahabat berinisial CR dari  pada hari senin, 17 Oktober 

2016 malam hari. 

Proses indepth interview dimulai dengan memperkenalkan diri, 

memberikan penjelasan kepada informan utama dan informan kunci key 

informan tentang maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Setelah 

key infoman menyetujui untuk diwawancarai dan merekam percakapan, 

selanjutnya peneliti melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan 

gambaran dan informasi tentang bagaimana perilaku aborsi pada mahasiswi 

di Universitas Muhammadiyah Pontianak. 

IV.3 Karakteristik Informan 

Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara mendalam (indepth 

interview) terhadap 3 orang informan utama mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Pontianak dan key informan berjumlah 5 orang yang dipilih 



58 

 

 

secara purposive yang dipilh sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. 

Adapun karakteristik masing-masing informan adalah sebagai berikut: 

1. Informan pertama adalah IN, seorang remaja berusia 23 tahun 

memiliki kurus dengan warna kulit kuning langsat dan berjilbab 

beragama islam. Pendidikan terakhir in adalah SMA dan berasal dari 

Kota Sintang. In pernah melakukan aborsi  ± 1 tahun yang lalu. IN 

kurang terbuka untuk menceritakan perilaku aborsi yang pernah ia 

lakukan. 

2. Informan kedua adalah TR, seorang remaja berusia 23 tahun memiliki 

tubuh kurus dan tinggi dengan warna kulit putih, berasal dari 

Kabupaten Ketapang. Pendidikan terakhir adalah SMA. TR pernah 

melakukan aborsi ± 1/2 tahun yang lalu. TR terbuka untuk 

menceritakan perilaku aborsi yang ia lakukan tapi TR agak sulit dalam 

memahami pertanyaan yang diajukan. 

3. Informan ketiga adalah  EK, seorang remaja berusia 24 tahun 

memiliki tubuh kurus dengan warna kulit putih dan berjilbab. 

Pendidikan terakhir adalah SMA dan berasal dari Kabupaten Sekadau. 

EK melakukan aborsi ± 2 tahun yang lalu. EK kurang terbuka untuk 

menceritakan secara detail perilaku aborsi yang pernah ia lakukan. EK 

tertutup dan cenderung hanya menjawab pertanyaan dengan singkat. 

4. Informan kunci pertama adalah orang tua dari TR, dengan inisial 

RNseorang ibu berusia 51 tahun telah menikah dan mempunyai anak, 

memiliki tubuh gemuk dengan warna kulit kecoklatan dan 
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menggunakan jilbab. Pendidikan terakhir adalah SMK. RN sangat 

terbuka dalam menjelaskan bagaimana perilaku aborsi pada remaja, 

RN juga seorang ibu yang terbuka atas pilihan terhadap anaknya. RN 

adalah seorang ibu yang bekerja sebagai PNS. 

5. Informan kunci kedua adalah  bidan dengan inisial SW, seorang 

wanita berusia 36 tahun telah menikah dan mempunyai anak. 

Memiliki tubuh tinggi dan kurus dengan warna kulit putih dan 

berambut lurus. Pendidikan terakhir adalah D3. SW memiliki  klinik 

yang beliau kelola sendiri. SW sangat terbuka dalam menjawab 

pertanyaan penelitian. 

6. Informan kunci ketiga adalah di Universitas Muhammadiyah 

Pontianak dan anggota Lembaga AIKA Universitas Muhammadiyah 

Pontianak berinisial NW, seorang pria berusia 52 tahun sudah 

menikah dan mempunyai anak. Memiliki tubuh tinggi dan berkulit 

putih. Pendidikan terakhir adalah S2. NW juga menjabat sebagai 

dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Pontianak. Beliau sangat terbuka dalam menjawab 

pertanyaan penelitian. 

7. Informan kunci keempat adalah pacar dari remaja yang melakukan 

aborsi dengan inisial AA,berusia 24 tahun. Pendidikan terakhir 

adalahS1. AA memiliki tubuh tinggi putih, AA sangat terbuka dalam 

menjawab pertanyaan penelitian. AA sudah bekerja dan menjabat 

tenaga kontrak di instansi pemerintahan yang ada di Kota Pontianak. 
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8. Informan kunci kelima adalah  sahabat perempuan  dari remaja  yang 

melakukan aborsi dengan inisial CR berusia 23 tahuan, pendidikan 

terakhir S1. CR memiliki tubuh yang kurus dan tinggi. CR sudah 

bekerja di perusahaan swasta yang ada di Kota Pontianak. CR kurang 

terbuka dan ragu ragu dalam menjawab semua pertanyaan penelitian. 

IV.4 Hasil Wawancara Mendalam 

IV.4.1 Gambaran dan informasi tentang sumber informasi perilaku aborsi 

pada mahasiswi Universitas Muhamamdiyah Pontianak 

 Gambaran dan informasi tentang sumber informasi aborsi yang diperoleh 

oleh mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak dapat diketahui melalui 

skema dibawah ini : 

   

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2. Sumber Informasi Perilaku Aborsi Pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

 

Berdasarkan gambar 2 diatas, dapat diketahui hasil wawancara yang didapat 

mengenai perilaku aborsi pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

bahwa seluruh informan pernah mendengar tentang aborsi dan mengetahui 

Remaja (mahasiswi) yang melakukan 

aborsi 

Teman sebaya  

Sumber Informasi  

 

Internet 

Informasi tentang  

cara cara aborsi  

Teman tidak 

memberikan 

informasi aborsi yang 

tepat 

Pasangan atau pacar 

Tidak memberikan 

informasi aborsi 
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informasi aborsi melalui media elektronik berupa internet dan dari teman sebaya. 

Tindakan ini juga seperti diungkapkan informan berikut ini: 

“dari teman dan dari internet” 

(WM dengan mahasiswi yang pernah aborsi IN, 23 tahun) 

 

“saya pernah dengar tentang aborsi lewat internet mba” 

(WM dengan mahasiswi yang pernah aborsi EK 23 tahun) 

 

Sebagian besar dari informan menjawab pernah mendengar tentang 

informasi aborsi  melewati media internet, teman dan tetangga dari semua 

informan mengaku mengetahui informasi tentang aborsi melalui media internet  

seperti cara - cara melakukan aborsi. Hal ini juga diungkapkan juga oleh informan 

utama berikut ini : 

“banyak siiih, apalagi tentang obat obatan tuh” 

(WM dengan mahasiswi yang pernah aborsi, TR 24 tahun) 

 

Pernyataan mengetahui informasi tentang aborsi ini juga dibenarkan oleh oleh key 

informan berikut ini : 

“aborsi itu yang saya ketahui adalah pengguguran kandungan , jadi 

kandungan yang digugurkan, kandungan yang tidak diinginkan itu 

digugurkan .itu sederhana nya seperti itu” 

(WM dengan informan kunci AIKA , NW 52 tahun). 

Teman remaja yang melakukan aborsi tidak memberikan informasi yang 

tepat dalam melakukan aborsi. Seperti pernyataan seperti berikut : 

“ kalau saya sih nda berharap apa apa , Cuma tau jak dia memang kemaren 

ada buangnye, saya cuma bilang hati hati aja takut ketahuan kak, ini efek 

sampingnya juga berat. Kalau teman saya sih dia berharap ga hamil 

sekarang. Belum siap katanya takut sama orang tuanya kak” 

(WM dengan teman remaja pelaku aborsi, CR 23 tahun) 
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 Pasangan atau pacar tidak memberikan informasi tentang aborsi yang 

tepat, pasangan mendukung dalam aborsi berupa bantuan uang untuk 

mendapatkan pelayanan aborsi. Seperti pernyataan sebagai berikut : 

 “saya khawatir sebenarnye sama apa yang udah die lakukan tu, tapi mau 

gimana lagi itu pilihannye. Saya pun waktu itu cuma bantu dia butuh untuk 

beli obatnya. 

(WM dengan informan kunci AA 24 tahun pacar pelaku aborsi) 

 

IV.4.2 Gambaran Pemilihan Tindakan Aborsi Pada Mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Pontianak 

 

 Tindakan aborsi merupakan mekanisme alamiah untuk mengeluarkan hasil 

konsepsi, baik secara alamiah maupun buatan (pengguguran kandungan) adalah 

adanya intervensi tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri kehamilan. Salah 

satunya aborsi buatan (pengguguran kandungan) secara buatan dapat dilihat dari 

skema hasil wawancara mendalam dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pemilihan Tindakan Aborsi Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

Semua informan melakukan aborsi terdorong karena memiliki motivasi 

seperti adanya rasa malu, takut terhadap orang tua dan masih ingin melanjutkan 

kuliah, hal ini dikutip dari percakapan informan sebagai berikut:  

Teman dan pacar 

Pil pelancar 

haid 
Obat penggugur 

kandungan 

Tenaga kesehatan 

atau bidan 

Makan buah 

nanas 

Tindakan aborsi 
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“malulah say dah pasti, masih kuliah “ 

(WM dengan inforamn utama TR,24 Tahun) 

 

“karena saya masih sekolah, makanya dianjurkan pacar saya untuk 

melakukan aborsi” 

(WM dengan informan Utama, EK 23 Tahun ) 

 

Hal ini sama  dengan pernyataan informan selanjutnya seperti berikut ini : 

“yang mendorong saya yaa saya pikir sebabnya, yaaa saya tidak mungkin 

mengecewakan orang tua.. 

(WM informan Utama IN, 23 Tahun) 

 

Tindakan yang pertama kali dipilih oleh mahasiswi adalah cara cara yang 

dianggap murah atau ekonomis seperti makan buah nanas, minum obat dan 

minum pil pelancar haid. Namun jika tidak berhasil mahasiswa mencari cara lagi 

untuk selanjutnya menggugurkan kandungannya dengan cara mencari pelayanan 

aborsi yang lebih berhasil. Hal ini dikutip dari pernyataan informan sebagai 

berikut : 

“ada die nyuruh itulah makan nanas sama minum pil “ 

(WM dengan informan utama IN 23 Tahun) 

“seperti makan buah nanas, sama minum obat” 

(WM dengan informan utama EK, 23 Tahun) 

 

IV.4.3 Gambaran dan Informasi Pengetahuan Aborsi Pada Mahasiswi 

Universitas Muhammadiyah Pontianak 

 Pengetahuan aborsi adalah apa yang diketahui oleh mahasiswi yang 

pernah melakukan aborsi, memuat pendapat definisi maupun penilaian aborsi itu 

sendiri dimata mahasiswi yang pernah melakukan aborsi, dapat dilihat dari skema 

dibawah ini : 
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Gambar 4 Pengetahuan perilaku aborsi pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

Gambaran pengetahuan mahasiswi pada aborsi yang pertama dalah dalam 

tahap tahu (knows) ,informan mengetahui bahwa aborsi adalah hal yang salah 

dilakukan hal ini terlihat didalam percakapan seperti berikut : 

“aborsi tu bahaye, bisa buat perdarahankan trus paling bahaya  efeknya eh 

dampaknye kematian “ 

(WM informan  utama  TR, 23 Tahun) 

 

Informan mahasiswi juga memahami (comprehentions) bahwa perilaku 

aborsi yang dia lakukan adalah tidak baik dan menimbulkan penyesalan pada 

dirinya hal ini dikutip dari wawancara mendalam sebagai berikut : 

“tau , tindakan yang dilarang bahkan ngelanggar hukum kita,efek untuk 

kesehatan 

(WM informan utama IN, 23tahun) 

 

Dan dibenarkan oleh informan selanjutnya : 

“aborsi dilakukan untuk nutupi aib malu , bahaye kan  ni kalau dilakukan” 

(WM informan kunci pacar, AA 24 tahun) 

 

 

 

 

 

Aborsi adalah tindakan yang berbahaya yang dapat 

mengakibatkan perdarahan 

Aborsi adalah tindakan yang melanggar hukumyang ada di 

Indonesia 

Aborsi adalah tindakan yang memalukan dan aib bagi 

pelakunya yang melanggar norma dimasyarakat 

Pengetahuan 

tentang aborsi 

Aborsi  adalah solusi terakhir yang diambil untuk mengakhiri 

kehamilan yang tidak diinginkan 
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Hal ini dibenarkan oleh informan kunci pacar seperti berikut: 

“iya abang kasi tau jangan diulangi lagi, trus macam macamlah abang kasi 

tahu. Supaya dia mengerti ini berbahaya” 

(WMdengan informan kunci pacar AA, 24 Tahun) 

 

Tahap selanjutnya mengenai pengetahuan mahasiswi yaitu pada tahap 

aplikasi (applications) pada tahap ini mahasiswi sudah tau apa yang harus dia 

lakukan setelah mengetahui dan memahami kondisi didalam dirinya dan memilih 

melanjutkan melakukan tindakan aborsi hal ini pun dianggap adalah cara yang 

paling tepat dan berhasil untuk menyelesaikan masalah kehamilan yang tidak 

diinginkan oleh informan, seperti dikutip dari wawancara mendalam sebagai 

berikut : 

“berhasil say, dah mens kan. Belom cek ke dokter lagi sih” 

(WM dengan informan utama TR, 23 Tahun) 

 

“pernah sekali....” 

“dihotel” 

“Makan nanas dan minum pil” 

(WMdengan informan utama IN, 23 Tahun) 

 

Hal yang sama juga dikatakan oleh informan utama ketiga bahwa dia pernah 

melakukan aborsi untuk kedua kalinya, seperti dikutip berikut : 

“pernah 2 kali”.. 

“yang pertama dikos kosan saya” 

“sebabnya yaa karena saya ga mungkin mengecewakan orang tua” 

(WM dengan informan utama EK, 24 tahun) 

 

Hal ini pun tidak dibenarkan oleh informan kunci AIKA NH 52 tahun, 

dilihat dari aspek agama hal ini tidak dibenarkan didalam agama islam apalagi 

perbuatan tersebut hasil dari hubungan gelap,seperti dikutip dalam wawancara 

mendalam, sebagai berikut : 
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“saya belum mendapatkan literatur tentang kebolehan aborsi tapi secara 

sepintas yang pernah saya tahu itu kalau ada kemudharatan didalam 

kandungan itu tetapi itu bukan dari buah karena hasil hubungan gelap atau 

hasil tidak sah , hubungannya sah tetapi menurut pemeriksaan dokter ada 

bahaya yang besar kalau kandungannya diteruskan , maka dalam kasus 

seperti itu yang pernah  saya dengar itu ada kebolehan , itu masuk dalam 

hukum darurat” 

(WM dengan informan kunci AIKA Kemuhammadiyahan, NH 52 tahun) 

IV.4.4 Gambaran dan Informasi Peran Agama Dalam Pencegahan Perilaku 

Aborsi Pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

 Peran agama adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

pencegahan dalam tindakan aborsi pada mahasiswi, dapat dilihat dari skema 

dibawah ini : 

 

 

 

 

Gambar  5. Peran Agama Dalam Pencegahan Perilaku Aborsi Pada Mahasiswi 

Universitas Muhammadiyah Pontianak 

 

Dari hasil wawancara mendalam terhadap informan utama semua informan 

mengakui bahwa peran orang tua dalam pendidikan agama dirumah hanya sebatas 

menyuruh melakukan ibadah ,tidak pernah menanamkan kepada anak bagaimana 

cara dalam berperilaku sesuai dengan syariat islam. Hal ini dikutip dari 

wawancara berikut ini : 

“benar paling nyuroh ngaji sembahyang “ 

(WM dengan informan utama TR 24 Tahun) 

 

Hal ini dibenarkan oleh informan kunci orang tua sebagai berikut : 

Peran agama dalam 

pencegahan aborsi 

Pendidikan agama di sekolah atau 

kampus 

Pendidikan agama di dalam keluarga 
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“bibi ajak ke pengajian, kadang bibi ajak puasa” 

“Seperti tidak boleh memakai obat obatan terlarang , seks bebeas macam 

macamlah yang tidak baik “ 

(WMdengan informan kunci orang tua RN 51 tahun) 

 

Menurut informan kunci AIKA  pendidikan agama yang sudah dilakukan 

oleh lembaga AIKA terhadap mahasiswa dan mahasiswi nya adalah hal hal yang 

berhubungan erat dengan semua aspek agama  hal ini seperti dikutip dari 

pernyataan berikut ini : 

“ kalau memang mentoring yang dilakukan dikampus ini berhubungan erat 

dengan hal hal yang berkenaan dengan semua  keagamaan mulai dari akidah , 

ibadah, kemudian baca tulis alquran dan seterusnya itukan diberikan kepada 

mahasiswa nah diantaranya yang berkenaan dengan ini sebenarnya itu yang 

berhubungan dengan akidah, keimanan yaa memperkuat keimanan mahasiswa 

supaya mahasisa dengan ketaqwaannya itu dia bias terhindar dari perbuatan 

perbuatan seperti itu nah hanya saja memang tidak spesifik misalnya diberi judul 

tentang aborsi atau yang paling mendekati tentang keluarga sakinah atau 

keluarga samara tapi ada kaitannya” 

(WM dengan informan Kunci AIKA NW 52 tahun). 

 

IV.4.5 Gambaran Dan Informasi Dampak  Dari Perilaku Aborsi Pada 

Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianank 

  

Perilaku aborsi dapat berdampak bagi kehidupan seorang, tindakan aborsi 

bisa menimbulkan efek-efek fisiologis dan psikologis apabila dikerjakan bukan 

oleh orang yang tidak berekompeten. Dampak fisiologis adalah dampak secara 

fisik yang dirasakan sedangkan dampak psikologis berhubungan dengan stres dan 

depresi yang dipicu oleh tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma di 

masyarakat. Salah satu dampak dari aborsi pada mahasiswi yang pernah 

melakukan aborsi seperti dibawah ini: 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Dampak Yang Dirasakan Oleh Mahasiswi Yang Melakukan Aborsi 

Semua informan utama  mengakui merasakan  lega dan tenang telah berhasil 

melakukan aborsi namun dampak dari setelah aborsi terutama yang berkaitan 

dengan dampak psikologis, hal ini mempengaruhi kehidupan pribadi informan 

seperti merasa takut, rasa bersalah dan berdosa  seperti dari pernyataan informan 

berikut ini : 

“rase bersalah , malu sama orang tua” 

“sedih rasanye tebayang bayang gitu” 

(WM dengan informan utama TR 24 tahun) 

Hal ini diakui juga oleh informan selanjutnya seperti berikut : 

“secara psikologis saya merasa tenang mba, karena saya merasa berdosa, 

sudah melakukan hal yang salah” 

(WM informan Utama IN, 23 Tahun). 

 

Hal ini pun dibenarkan oleh informan kunci bidan menurutnya dampak 

dari aborsi adalah seperti dampak psikologis dan dampak fisik yang terjadi pada 

perempuan itu sendiri seperti dikutip dari pernyataan seperti berikut: 

“biasanya kalau fisiknya perdarahan yaa, ada demam biasanya . kalau 

psikologisnya mimpi buruk ,menyesal itu sudah pasti.” 

(WM dengan informan kunci Bidan SW, 36 tahun) 

 

 

Dampak dari perilaku 

aborsi 

Fisiologis 

Malu,stres, Rasa 

menyesal dan rasa 

bersalah 

psikologis 

Perdarahan 
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IV.5 Pembahasan 

IV.5.1 Sumber Informasi Aborsi  dalam Mendapatkan Pelayanan 

Aborsi pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

 

Berdasarkan dari wawancara mendalam kepada semua 

informan utama yaitu mahasiswi yang pernah melakukan aborsi. 

Mereka mengetahui informasi sumber aborsi dengan cara mencari 

sendiri informasi tentang aborsi dengan cara bertanya kepada 

orang yang mereka anggap dapat memberikan jawaban. Namun 

rasa ingin tahu mahasiswi ini tidak diimbangi dengan pengetahuan 

seputar kesehatan reproduksi, sehingga dapat mengakibatkan 

salahnya informasi yang diterima oleh mahasiswi. Hal ini sejalan 

dengan penelitian Alfarista (2013), pengetahuan merupakan 

representatif yang dipercayai oleh individu terhadap suatu objek 

dengan tingkat kepercayaan sesuai struktur dasar pengetahuan. 

Selanjutnya, dasar pengetahuan mempengaruhi sikap dan perilaku 

remaja tersebut sebagai timbal balik dari upaya dari informasi 

yang dicari. 

Menurut Anggara (2016) mahasiswa paling banyak mencari 

informasi tentang aborsi melalui media internet hal tersebut 

berkaitan dengan konten pornografi, informasi paling sedikit 

diketahui melalui sekolah. Dari sejumlah hasil penelitian 

mahasiswi aktif melakukan hubungan seksual dimulai pada usia 18 

tahun, dan tempat utama untuk melakukan hubungan seksual 
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adalah kos dan kontrakan serta hotel karena tempat tersebut 

dianggap adalah tempat yang sangat pribadi. 

Berdasarkan  hasil wawancara mendalam kepada informan 

utama dan key informan, diketahui bahwa semua remaja yang 

pernah melakukan aborsi mencari informasi aborsi sendiri 

misalnya melalui internet dan melalui teman teman yang sebaya 

dengan remaja, remaja lebih memilih membicarakan masalah seks 

dengan teman sebayanya. Hal ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fathikah (2014) walaupun mereka memiliki 

pengetahuan yang minim tentang aborsi yang tidak aman (abortus 

provocatus) dan mengetahui informasi aborsi melalui internet dan 

televisi, mereka memilih untuk tidak setuju terhadap aborsi. 

Sumber informasi aborsi yang diterima oleh remaja melalui media 

membentuk sebuah stigma tersendiri pada masing-masing remaja 

yang pernah melakukan aborsi, karena media memiliki pengaruh 

yang besar dalam penyebaran informasi seputar kesehatan 

reproduksi yang dapat mempengaruhi proses sosialisasi yaitu 

lingkungan sekolah, keluarga, teman sebaya dan media massa 

Israwati (2013)  dalam anggara (2016). 

Menurut Irianto (2015), beberapa faktor remaja enggan 

untuk menceritakan permasalahannya adalah : 1.) Kesibukan orang 

tua mencari nafkah sehingga kurang dapat memberikan perhatian 

kepada anak remajanya, pengaruh pada anaknya adalah masalah 
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dalam pergaulan dan kehidupan sosial, 2.) belum dapat diterimana 

upaya pendidikan seks remaja yang masih beranggapan bahwa 

seks adalah masalah yang tabu, 3.) Kemampuan orang tua untuk 

memberikan perhatian dan pendidikan khusus masih belum 

memadai, 4.) Perubahan sikap moral lebih kepada matrealistis 

telah mengubah remaja untuk ikut serta menikmatinya sehingga 

memerlukan biaya yang dipecahkan bersama kelompok 

sebayanya. Hal serupa dengan penelitian oleh FPA of Hongkong 

(1981) dalam Sarwono (2012) penelitian terhadap 3.917 remaja 

sebagian besar dari mereka mengungkapkan memperoleh 

pengetahuan tentang seks dari surat kabar, majalah, atau ceramah-

ceramah. Hanya 11% yang menyatakan bertanya kepada orangtua, 

namun informasi yang diperoleh jauh dari informasi yang benar. 

Adanya pemberian informasi yang benar seputar masalah 

kesehatan reproduksi remaja secara menyeluruh dan merata 

kepada mahasiswa dan mahasiswi salah satu upaya pencegahan 

dan dapat menurunkan resiko terhadap tindakan aborsi yang 

dilakukan melalui konseling remaja,dan menjadikan remaja sebaya 

sebagai agent yang dapat menjaga kerahasiaan dan memiliki 

informasi yang benar tentang masalah kesehatan reproduksi 

sehingga mudah untuk diterima kalangan mahasiswa dan 

mahasiswi. Menurut Kementerian Kesehatan (2015) Bina 

Kesehatan Anak (BKA) dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 
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Remaja (PKRR) telah digiatkan menuju tahun 2019 dalam 

program generasi berencana (Genre) dengan sasaran utamanya 

adalah remaja, dan sasaran kedua adalah Keluarga yang memiliki 

remaja melalui Bina Keluarga Remaja (BKR). 

IV.5.2 Tindakan Aborsi yang dipilih oleh Mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Pontianak 

 

 Hasil wawancara pada informan remaja yang melakukan 

aborsi hampir dari mereka mengaku pertama kali tindakan 

pengguguran kandungan atau abortus yang mereka pilih dengan 

mencoba memakan nanas muda dan meminum jamu peluntur. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Setyorini (2015) yang berjudul aborsi 

pada siswi SMA yaitu remaja yang melakukan aborsi akan mencari 

sendiri apapun cara untuk melakukan aborsi baik melalui dengan 

bantuan pacar, sahabat maupun kakaknya. Menurut Anshor (2005), 

dalam upaya menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan, 

perempuan hampir selalu mencari berbagai macam upaya dalam 

melakukan aborsi. Seperti minum ramuan tradisional, pil terlambat 

dating bulan, pergi ke dukun yang seringkali merupakan upaya yang 

dapat membahayakan diri sendiri maupun kandungannya.  

Menurut Hastuti (2008), mahasiswa memilih tindakan aborsi 

karena dipengaruhi oleh rasa malu, belum siap punya anak, masa 

depan terhambat, masih kuliah dan membebani orang tua. Hal ini 

sejalan dengan hasil wawancara mendalam dengan informan bahwa 

tindakan aborsi yang dipilih adalah dcngan cara minum obat 
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penggugur kandungan dan kuret. Hal ini sebanding dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hertanti (2008) mengatakan remaja 

yang melakukan tindakan aborsi memiliki beberapa alasan yaitu 

belum siap hamil, karena masih kuliah sehingga masih memiliki 

tanggung jawab masa depan kepada keluarga. Hal ini diungkapkan 

oleh Max Weber dalam Anggraeni (2003), Perilaku yang dilakukan 

oleh seorang remaja haruslah memiliki alasan dan tujuan yang jelas, 

keputusan dan tindakan yang telah mereka lakukan tidak terlepas 

dari  tindakan yang berasal dari afektif atau perasaan emosi. 

Tindakan aborsi beberapa mahasiswi yang melakukan aborsi tidak 

terlepas di latarbelakangi oleh kondisi psikologis, hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara kepada mahasiswi yang sudah melakukan 

aborsi, yaitu melakukan tindakan aborsi karena kurangnya 

pertimbangan yang logis dan perencanaan yang spontan. Hal ini 

sejalan dengan hasil wawancara mendalam terhadap informan 

utama bahwa remaja mengambil jalan aborsi karena malu dan masih 

ingin melanjutkan studinya. 

  Semua informan mahasiswi yang pernah melakukan aborsi 

mengatakan pernah mencoba cara-cara tradisional dalam 

melakukan tindakan aborsi, misalnya dengan mencoba bertanya 

kepada orang lain kebiasaan orang dalam melakukan aborsi yaitu 

dengan menggunakan nanas muda dan pil peluntur. Max Weber 

mengungkapkan tindakan sosial yang bersifat tidak rasional 
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disebut juga tindakan tradisional yaitu apabila seseorang 

melakukan tindakan yang membenarkan suatu perilaku yang sudah 

lama menjadi kebiasaan (Hertanti, 2007). 

Tindakan aborsi yang dipilih oleh mahasiswi ini memiliki 

dampak yang sangat buruk dikemudian hari baik dari segi klinis 

dan psikologis, salah satu cara dalam mencegah tindakan aborsi 

yaitu meminimalisir bahaya dari tindakan aborsi dengan bertanya 

kepada tenaga medis yang terpercaya dibidang kesehatan 

kandungan dan reproduksi, mengetahui kondisi hamil dari seorang 

remaja lebih baik dibandingkan langsung melakukan aborsi tanpa 

mengetahui usia janin didalam kandungan,serta adanya konseling 

didalam keluarga yang berkaitan dengan perhatian seputar 

kesehatan remaja ditengah keluarga inti yaitu ayah dan ibu sebagai 

upaya pencegahan terjadinya aborsi yang tidak aman. 

IV.5.3 Pengetahuan Mahasiswi Terhadap Tindakan Aborsi yang 

Dipilih oleh Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

Menurut hasil wawancara pada semua informan mereka 

menyatakan pernah mendengar tentang aborsi, pengetahuan aborsi 

ini berkaitan dengan mengetahui tentang definisi aborsi, aborsi 

menurut sudut pandang norma dimasyarakat dan didalam keluarga. 

Namun pemahaman pengetahuan aborsi menurut hampir semua 

informan adalah segala sesuatu yang bersifat negatif, tindakan 

yang tidak baik untuk dilakukan. Menurut Irianto (2015), 

kurangnya pengetahuan remaja yang menjadi sebab terjadinya 
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kehamilan yang tidak diinginkan dan resikonya. Hal ini 

menimbulkan posisi yang sulit untuk seorang remaja. Menurut 

seluruh informan mahasiswi mengakui bahwa beberapa alasan 

mereka melakukan aborsi adalah karena takut kepada orang tua, 

hal ini sejalan dengan Istibjaroh (2012), pada perempuan yang 

belum menikah atau tidak menikah, alasan melakukan aborsi 

diantaranya karena masih berusia remaja, pacar tidak mau 

bertanggung jawab, takut kepada orangtua, berstatus janda yang 

hamil diluar nikah, dan berstatus sebagai simpanan dan dilarang 

hamil oleh pasangannya.  

Terkait dengan aborsi yang dilakukan oleh mahasiswi yang 

memiliki akses informasi dan pengetahuan yang cukup ternyata 

tidak cukup untuk mendukung mereka melakukan aborsi, namun 

menuru WHO pemikiran dan perasaan (thought and feeling) yakni 

dalam bentuk pengetahuan, persepsi sikap dan kepercayaan 

kepercayaan mereka terhadap tindakan aborsi bagi kelangsungan 

masa depan, sikap mereka tetap melakukan aborsi karena nilai 

aborsi yang tidak bisa diterima oleh lingkungan masyarakat 

sedangkan menurut Green dalam Notoatmodjo (2007) nilai adalah 

hal yang berhubungan dengan perilaku sehingga membentuk 

hubungan status kesehatan seseorang. Perilaku kesehatan tersebut 

sesuai dengan nilai-nilai kesehatan atau dari perilaku negatif ke 

perilaku positif. Perilaku yang merugikan kesehatan yang harus 
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diubah misalnya yaitu dengan tidak memilih tindakan aborsi 

sebagai jalan keluar. 

Hasil wawancara kepada semua informan didapatkan 

bahwa mereka mengetahui bahaya nya aborsi bagi kesehatan. 

Hampir dari mereka dapat mengakses informasi aborsi dengan 

mudah, baik berkaitan dengan bahaya aborsi, obat-obat aborsi 

sampai dengan situs yang membahas tentang aborsi.  Namun, ini 

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Untari (2013) pada 

siswi SMA 1 Sragen mengatakan pengetahuan remaja yang 

termasuk kedalam kategori baik adalah remaja yang rajin 

mengakses informasi mengenai bahaya aborsi melalui media 

massa, telvisi dan internet walaupun mereka jarang mendapatkan 

penyuluhan dari tenaga kesehatan, remaja yang termasuk cukup 

dalam pengetahuannya adalah yang dapat mengakses informasi 

seputar aborsi sedangkan yang kurang adalah remaja yang 

memang tidak memahami bahaya dari aborsi tersebut. 

Alasan apapun untuk melakukan aborsi, tetap tidak dapat 

dibenarkan sebagai suatu tindakan yang bisa diterima begitu saja. 

Karena dianggap tidak menerima penciptaan dari Allah SWT 

kepada manusia. Seperti dikutip didalam Al-Quran Surat. Al 

Mukminun, ayat 12-14 sebagai berikut :  
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                                                          -١٢-                                                    -

١٣-                                                                                                                                      

                                                                              - ١٤  

“Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati 

(berasal ) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani ( 

yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian,air 

mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang 

melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging 

itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami 

bungkus dengan daging.Kemudian, Kami menjadikannya makhluk 

yang (berbentuk) lain.Maha suci Allah pencipta yang paling 

baik.” 

 

Setelah sampai pada masanya barulah dilahirkan alam dunia 

dalam keadaan tidak mengetahuin apa-apa. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Al-Qur'an, QS. An- Nahl : 78 ,sebagai berikut : 

                                           
                           

                                                                        

            ٧٨  

 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 

tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur." (QS 

an-Nahl:78) 

 

Dalam Al-Qur‟an, Allah menjelaskan dengan sangat rinci 

tentang proses penciptaan manusia termasuk proses perkembangan 

janin di dalam tubuh manusia. Hal ini adalah bukti bahwa Al-

Qur‟an merupakan wahyu Allah SWT. Namun pengetahuan saat 

ini tentang kehamilan baru dapat dibuktikan seiring dengan 

perkembangan zaman modern dengan adanya kelengkapan sarana 

dan prasarana dibidang sains dan kedokteran. 
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Hasil tahu tersebut menurut Notoatmodjo (2010) adalah 

hasil dari pengindraan kepada suatu objek dengan menggunakan 

panca indera yaitu penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman 

dan peraba. Sehingga, pengetahuan kognitif yang dominan 

membentuk sebuah tindakan yang nyata (over behavior). 

Kesalahan ataupun kekeliruan informasi aborsi yang diterima oleh 

seorang remaja, dapat menjerumuskan kepada tindakan yang 

menyimpang. Adanya penyuluhan rutin kepada sekolah-sekolah, 

kampus-kampus dengan sasaran remaja dengan tujuan akan tetap 

memiliki dampak  yang positif dikemudian hari sebagai upaya 

pencegahan perilaku menyimpang pada remaja khususnya agar 

terhindar dari tindakan aborsi. 

IV.5.4 Peran Agama Dalam Pencegahan Tindakan Aborsi yang 

Terjadi pada Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

Semua informan mengakui bahwa peran orang tua dalam 

pendidikan agama dirumah hanya sebatas menyuruh melakukan 

ibadah ,tidak pernah menanamkan kepada anak bagaimana cara dalam 

berperilaku sesuai dengan syariat islam. Berperilaku sesuai syariat 

islam tertuang dalam 12 fungsi nilai agama yang harus kita tanamkan 

didalam keluarga. Yaitu iman mempercayai akan adanya Allah SWT, 

Tuhan yang maha esa, mengamalkan segala ajarannya. Taqwa 

mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan dan menghindari 

segala yang dilarang Allah SWT. Kejujuran Menyampaikan apa 

adanya, tenggang rasa Ditandai dengan adanya kesadaran bahwa 
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setiap orang berbeda dalam sifat dan karakternya. Rajin dan saleh 

maksudnya adalah memiliki nilai moral yang tinggi dengan 

melakukan sesuatu yang benar secara konsisten.  Ketaatan  dan suka 

membantu , disiplin, sopan santun berperilaku sesuai dengan norma-

norma dan nilai-nilai agama. Sabar dan ikhlas  yaitu menahan diri 

dalam menginginkan sesuatu serta dalam menghadapi suatu kesulitan, 

serta adanya kasih sayang yaitu bentuk perhatian dari orangtua kepada 

anak-anaknya didalam keluarga. 

Dari hasil wawancara mendalam semua informan utama 

menjawab aborsi yang dilakukan tidak diketahui oleh orang 

tuanya, dan orangtua mereka tidak mengetahui dan tidak pernah 

memberikan pendidikan seks kepada anak remaja nya dirumah. 

Peran agama yang diberikan oleh orangtua dalam mendidik anak 

anaknya dirumah hanya sebatas memberikan arahan dalam 

beribadah saja, kurangnya perhatian orang tua dirumah mengenai 

pendidikan seks kepada remaja sejalan dengan penelitian Suwarni 

dan Selviana (2015), yang menyatakan bahwa sebagian besar 

hubungan antara orang tua dengan remaja kurang baik (56,3%), 

komunikasi antara orang tua dengan remaja kurang baik (51,3%), 

control orang tua yang rendah terhadap keberadaan, aktifitas , dan 

teman teman remajanya (52,7%) dan kontrol psikologis orang tua 

yang rendah kepada remajanya (51%). Temuan dalam penelitian 

mereka menyebutkan bahwa sebagian besar orang tua masih tabu 



80 

 

 

membicarakan tentang seksualitas kepada anak remajanya dalam 

menyampaikan tentang seksualitas karena mereka tidak pernah 

mendapatkan tentang pendidikan seks dari orangtua mereka saat 

mereka masih remaja. 

Menurut Istibjharoh (2012), dalam pandangan fuqaha, aborsi 

mengakibatkan kematian  ibu lebih berat dibandingkan janin 

karena ibu adalah induk darimana janin berasal. Dia sudah 

memiliki eksistensi yang pasti, memiliki kewajiban dan hak, 

sementara janin belum ada keeksistensian tersebut. Karena itu dia 

tidak boleh dikorbankan demi menyelamatkan janin yang 

eksitensinya belum pasti dan belum memiliki kewajiban. Hal ini 

sejalan dengan pendapat informan remaja yang semuanya 

mengaku lebih memilih menggugurkan kandungannya dengan 

alasan masih ingin melanjutkan pendidikan dan didorong oleh 

perasaan bersalah kepada orangtua. 

Menurut semua informan kunci aborsi dengan alasan apapun 

dilarang didalam agama dan aborsi adalah tindakan yang 

melanggar hukum agama dan hukum Negara. Menurut Ramayulis 

(2001), kelahiran anak itu sendiri dihormati sebagai suatu yang 

suci. Pernikahan dalam islam adalah sebagai sunnah nabi yang 

harus dilaksanakan untuk tujuan terbinanya keluarga yang sehat 

dan sejahtera. Pernikahan sebagai awal pendidikan bagi seorang 

anak.Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dikemukakan 
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oleh AIKA, bahwa setiap orang sebelum memiliki anak haruslah 

selalu mengisi keluarganya dengan keimanan dan ibadah. Peran 

keluarga yang membentuk anak dikemudian hari, didalam islam 

orangtua tidak boleh mengabaikan pendidikan anak didalam 

rumah untuk mempersiapkan kehidupannya selanjutnya. 

Proses pendidikan pada masa sebelum anak lahir menurut 

Ramayulis (2001), adalah pada masa didalam kandungan 

(prenatal) atau masa konsepsi ini sangat penting artinya 

merupakan awal didalam kehidupan. Didalam rahim setiap janin 

terlindung dari semua pengaruh kondisi diluar, kecuali yang dapat 

sampai melalui ibu yang mengandungnya. Rasa aman dan 

perlindungan itu tidak akan pernah ditemui anak setelah lahir. 

Pada masa itu hubungan janin sangat erat dengan ibunya, usaha 

pemeliharaan akan menjadi janin sebagai anak yang sehat jasmani 

dan rohaninya, sebagai kondisi dasar yang sangat besar 

pengaruhnya bagi proses pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, 

proses pendidikan sudah mulai semenjak anak dalam kandungan 

(pendidikan prenatal) yaitu masa perkembangan anak sebelum 

lahir dan dan masih berada dalam kandungan ibu. Masa ini 

dimulai semenjak periode kontrasepsi (pertemuan sperma dan 

ovum). Proses ini berkembang sampai anak itu lahir kedunia yang 

memakan waktu kurang lebih 9 bulan. Bahkan informan AIKA 

mengatakan pendidikan keluarga dimulai dari sejak seorang pria 
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memilih istri yang baik menjadi pasangannya sehingga, dapat 

tercipta keluarga yang baik dari segi rohani atau keagamaan dan 

segi jasmani. 

Peran agama dalam pencegahan aborsi erat kaitannya dengan 

hal yang bernilai keagamaan, nilai aborsi dimata setiap agama 

yang ada di Indonesia tetap belum bisa diterima apapun alasannya. 

Hal ini diungkapkan oleh Max Weber dalam Anggraeni (2003) 

bahwa suatu tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh 

kesadaran akan nilai-nilai, etis, religius, adalah suatu pengalaman 

mengenai pemahamannya adanya Tuhan bersama manusia dan 

berbanding dengan nilai-nilai lain yang menjadi tidak penting. 

Peran agama dalam pencegahan remaja yang melakukan 

aborsi dimulai dari pendidikan norma agama yang ada dirumah 

dan pengenalan pendidikan seks sejak dini didalam rumah. 

Orangtua dapat mengajarkan dan mendidik anak agar dapat 

memperkenalkan fungsi organ reproduksi kepada anak, dimulai 

dengan membedakan penyampaian kepada anak perempuan dan 

anak laki-laki dengan informasi yang benar. Pendidikan seks sejak 

dini dapat ditanamkan pada anak dalam adab memelihara diri area 

anggota tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, adab 

kesopanan serta mencegah anak dari perbuatan yang tidak baik. 

Fungsi keluarga adalah dapat menjadikan keluarga memiliki 

ketahanan agar terhindar dari perilaku-perilaku yang menyimpang 
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terjadi pada anak yang tertuang kedalam 8 fungsi keluarga yaitu 

keluarga sebagai fungsi agama, budaya, fungsi perindungan, 

reproduksi, sosial, pendidikan, ekonomi dan pelestarian 

lingkungan, yang harus dicapai agar terciptanya keluarga yang 

sejahtera. 

IV.5.5 Dampak yang dirasakan oleh mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Pontianak setelah melakukan aborsi 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam semua informan 

mengakui pernah merasakan dampak dari aborsi yang mereka 

lakukan yaitu berupa dampak psikologis yang sangat mereka 

rasakan seperti stres dan rasa bersalah. Awalnya informan merasa 

malu dan takut sehingga memilih untuk melakukan aborsi. Namun, 

setelah melakukan aborsi informan tetap merasa bersalah. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yudhie (2013), 

yaitu adanya perasaan stres dan rasa bersalah pada wanita yang 

melakukan aborsi terletak pada masa sebelum aborsi dan sesudah 

aborsi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Setyorini (2015) 

mengatakan bahwa dampak psikologis yang sering terjadi pada 

seseorang yang melakukan aborsi yaitu dibayangi oleh bayi yang 

digugurkan sehingga menyebabkan turunnya harga diri. Menurut 

Wijayati (2015) secara mental perempuan yang telah melakukan 

aborsi dengan bermacam alasan akan mengalami kegalauan, rasa 

tidak percaya diri, kekhawatiran yang berlebihan, keputusasaan 

atau bahkan penyesalan dan perasaan bersalah dan berdosa. 
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 Stres pada wanita yang melakukan aborsi akibat kehamilan 

pranikah dibagi menjadi 4 yaitu: 1.) gejala fisik berkaitan dengan 

subjek mengalami stress yang ditandai dengan gejala stress fisik 

yaitu nafsu makan berkurang, mual dan sakit kepala. 2.) Gejala 

kognitif yaitu subjek mengalami gejala stres kognitif berupa sulit 

berkonsentrasi, delusi dan gangguan pikiran. 3.) Gejala emosional 

yaitu mengalami gejala stress yang ditandai dengan gejala stres 

emosional dan mental yaitu depresi dan tidak berdaya, harga diri 

menurun, rasa  ingin marah terus menerus, dan berkurangnya 

minat terhadap kehidupan. 4.) Gejala behavior (tingkah laku) yaitu 

menurunya energy dan kelincahan aktivitas tubuh, insomnia atau 

sulit tidur, sering menangis dan ingin menangis dan selalu gelisah 

atau cenderung pendiam (Lubis, 2013). 

Menurut Hans Selye (1979) dalam Santrock (2003) stres 

adalah respon seseorang terhadap suatu beban yang berat yang 

diterima oleh seseorang termasuk respons negatif terhadap 

psikologis. Salah satu metode penerimaan adalah metode Koping 

yaitu suatu cara dalam menyelesaikan atau menanggulangi stres 

yang seseorang terima. Misalnya penerimaan diri bahwa telah 

melakukan aborsi yang menyalahi norma agama dan norma 

dimasyarakat. Koping (coping) psikologis adalah bagaimana 

persepsi remaja dalam mengatasi beban aborsi yang harus dia 
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lakukan yang berkaitan dengan ancaman yang dirasakan remaja 

(Santrock, 2003). 

Remaja yang mengalami beberapa dampak psikologis seperti 

stres, rasa bersalah dan depresi karena ketidaktahuan seorang 

remaja mengatasi stressor yang tengah dialami. Menurut 

penelitian Ramadhan (2016) stres dan depresi muncul karena 

kurangnya pengetahuan tentang agama, dan kurangnya beribadah 

kepada Allah SWT, remaja yang rentan mengalami depresi adalah 

remaja yang lebih mengutamakan aktifitas keduniawian 

dibandingkan akhirat. Hal ini sesuai dengan penelitian terhadap 

mahasiswi yang pernah melakukan aborsi, kurangnya perhatian 

tentang agama dari orang tua dan kurangnya aktifitas keagamaan 

yang mereka lakukan menyebabkan mudahnya mereka terkena 

dampak dari gangguan psikologis. 

Menurut Nilasari (2013) dalam Ramadhan (2016), depresi 

dan stres adalah gangguan kejiwaan mental yang ada pada setiap 

individu, yang berkaitan dengan emosional, fungsional, tingkah 

laku yang berlebihan. Depresi dianggap tidak normal apabila 

terjadi terus menerus sehingga dapat menimbulkan emosi yang 

bersifat negatif yang dapat mengeluarkan sifat seperti benci, iri, 

putus asa, kecemasan, ketakutan serta rasa bersalah. 

Beberapa dampak psikologis dan klinis yang terjadi pada 

remaja yang melakukan aborsi dapat dipulihkan apabila seorang 
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remaja dapat bersikap terbuka dalam penerimaan diri kembali 

terhadap lingkungan yang baik, mengembalikan harapan, 

kepercayaan diri, sampai dengan mampu melakukan penyesuaian 

diri. Menurut Hurlock (1974) dalam Wibowo (2009) Orang yang 

memiliki penerimaan diri, mampu mengenali kelebihan dan 

kekurangan serta memiliki keyakinan diri (self confidence) dan 

harga diri (self esteem). Selain itu mereka juga lebih dapat 

menerima kritik demi perkembangan dirinya. Penerimaan diri 

yang disertai dengan adanya rasa aman untuk mengembangkan diri 

ini memungkinkan seseorang untuk menilai dirinya secara lebih 

realistis sehingga dapat menggunakan potensinya secara efektif. 

Beberapa aktifitas yang dapat mengatasi dampak dari 

gangguan psikologis yaitu  remaja yang pernah melakukan aborsi 

dapat mengganti aktifitas yang lebih keagamaan misalnya 

menghadiri ceramah dan seminar keagamaan, menghindari 

lingkungan yang negatif dan menggantinya dengan lingkungan 

dan teman-teman yang positif, mengembalikan kepercayaan diri 

dan bersifat terbuka kepada orang yang terpercaya, melakukan 

konseling jika dibutuhkan sudah tidak bisa menghadapi 

permasalahan seorang diri baik kepada orangtua ataupun orang 

yang berkompeten dibidangnya. Sedangkan , dampak klinis dapat 

dipulihkan dengan cara segera melakukan pengobatan kepada 
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tenaga kesehatan yang memiliki kompeten dalam bidang 

kandungan dan kebidanan. 

V.6 Keterbatasan Penelitian 

Adapun hambatan dan keterbatasan penelitian, yaitu: 

1. Sulitnya mengatur jadwal pertemuan peneliti dengan informan 

karena harus mengikuti kelonggaran dan kesediaan waktu dari 

informan. 

2. Proses pendekatan terhadap informan dan pihak juga membutuhkan 

waktu dan kesabaran karena pada awalnya informan ada yang 

menolak untuk diwawancarai.  

3. Proses pendekatan sampai dengan penelitian adalah proses yang 

panjang, karena peneliti harus menjaga hubungan baik dan 

keterikatan dengan informan, agar memudahkan peneliti 

mengobservasi kegiatan informan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam (indepth interview) dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hampir seluruh informan utama pernah dan tahu cara bagaimana 

melakukan tindakan aborsi, dengan cara mencari informasi melalui 

media internet, bertanya kepada teman – teman sebayanya , bahkan 

bertanya kepada pacarnya. Namun, informasi yang didapatkan oleh 

mahasiswi belum sepenuhnya benar. Sehingga, adanya kesenjangan 

informasi dan kurangnya kepedulian orangtua terhadap informasi 

seputar kesehatan reproduksi yang berkaitan aborsi dan pergaulan 

bebas karena hal ini masih dianggap tabu untuk dibicarakan didalam 

keluarga. 

2. Hampir semua informan menyatakan tindakan aborsi yang pertama 

kali mereka gunakan yaitu dengan mencari tahu solusi sendiri untuk 

melakukan aborsi kepada kehamilan mereka yaitu dengan cara makan 

nanas, minum pil pelancar datang bulan dan bahkan membeli obat-

obatan untuk menggugurkan kandungan melalui situs situ aborsi atau 

pun membeli obat aborsi kepada orang-orang yang menjual obat 

aborsi. 

3. Hampir semua informan memiliki pengetahuan terhadap aborsi dari 

tahap tahu sampai dengan aplikasi, mahasiswi yang melakukan aborsi 
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berani menerima resiko dan dampak yang dilakukan oleh mereka, 

semua mahasiswi mengaku mereka mengetahui dan dapat mencari 

sendiri solusi untuk mengakhiri kehamilannya tersebut dengan tetap 

melakukan aborsi, yaitu memilih tindakan aborsi yang tidak aman. 

4. Kurangnya pendidikan agama didalam keluarga membuat remaja saat 

ini khususnya mahasiswi yang melakukan aborsi tidak bisa 

membentengi dirinya dari pergaulan bebas, kurangnya kepedulian 

orangtua terhadap aborsi dan hal hal yang berkaitan dengan kesehatan 

reproduksi masih dianggap tabu untuk dibicarakan didalam 

lingkungan keluarga. Salah satunya kurangnya kedekatan orangtua 

khususnya ibu kepada anak remaja perempuan. 
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V.2. Saran 

V.2.1. Bagi Universitas Muhammadiyah Pontianak 

 Memberikan sanksi dan menindaklanjuti mahasiswi yang 

ketahuan melakukan tindakan aborsi. Pencegahan dapat berupa 

adanya kegiatan keagamaan yang dilakukan rutin dan wajib diikuti 

seluruh mahasiswa dilingkungan Universitas, sebagai upaya 

pencegahan terhadap pergaulan bebas. Adanya larangan-larangan 

seperti larangan berpacaran dikampus, berpakaian sesuai etika, serta 

menjaga norma kesopanan antar sesama. 

V.2.2.  Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan 

    Memberikan informasi pengetahuan tentang seks bebas kepada 

seluruh mahasiswa khususnya pencegahan aborsi dimulai dari 

informasi yang diberikan didalam kegiatan kurikulum perkuliahan 

maupun kegiatan diluar perkuliahan. 

V.2.3. Bagi Al Islam-Kemuhammadiyahan (AIKA) 

Memberikan bimbingan mentoring, ceramah, dialog keagamaan 

kepada mahasiswa baru yang disesuaikan dengan isu-isu terkini 

khususnya terhadap pencegahan terhadap pergaulan bebas yang dapat 

mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan (KTD) yang dapat 

berakhir dengan aborsi. 
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V.2.4. Bagi Orang Tua 

Adanya perhatian khusus kepada remaja didalam rumah 

khususnya dalam memberikan pendidikan seks sejak dini, pengenalan 

organ reproduksi, pemahaman tentang pergaulan bebas, serta 

keikutsertaan orangtua dalam perkembangan seorang remaja baik dari 

segi rohani maupun jasmani. 

V.2.5. Bagi Remaja  

Remaja dapat melakukan kegiatan positif menambah wawasan 

tentang kesehatan reproduksi seperti tentang seksualitas, kontrasepsi 

dalam pencegahan aborsi, serta mahasiswi dapat membentengi diri 

untuk tidak berada dilingkungan yang negatif dan menggantinya 

dengan lingkungan yang lebih positif, sedangkan dampak klinis 

remaja yang sudah melakukan aborsi dapat melakukan konseling 

ataupun pengobatan kepada tenaga medis yang berkompeten. 

V.2.6. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai literatur untuk peneliti selanjutnya dan dapat 

mengeksplorasi lagi penelitian mengenai Perilaku Aborsi Pada 

Mahasiswi Di Universitas Muhammadiyah Pontianak, khususnya 

dampak psikologis yang terjadi setelah aborsi pada mahasiswi dan 

pasangannya yang pernah melakukan tindakan aborsi. 

 

 


