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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Banyak pasangan yang menginginkan memiliki seorang anak, tetapi setelah 

beberapa tahun pernikahan masih juga belum dikaruniai anak. Tidak hanya beban 

finansial yang besar dan psikologis yang berat untuk memiliki anak sendiri. Mereka 

bersedia melakukan apapun untuk mempunyai anak. Ada yang melakukan bayi 

tabung untuk memiliki anak mereka sendiri, namun tentunya dengan biaya yang 

tidak sedikit pula. Tapi ada juga yang dengan berat hati akhirnya melakukan adopsi 

sebagi jalan keluarnya. Hal ini sangat berbeda dengan beberapa pasangan yang 

menggugurkan janinnya disebabkan karena tidak menginginkannya. 

  Sebagian wanita tetap melakukan aborsi sebagai solusi masalah 

kehamilannya yang tidak diinginkan, meskipun mereka banyak yang mengerti bahwa 

aborsi adalah tindakan ilegal. Wanita yang dengan sengaja melakukan aborsi, 

perbuatannya bisa dikenai tindak pidana. Namun tidak hanya wanita tersebut saja, 

orang-orang lain yang terlibat dalam proses aborsi itu juga bisa terkena tindak pidana 

pula. Serupa dengan berita di Kompas.com pada Kamis 22 Januari 2009, polisi 

menahan 3 tersangka pelaku aborsi yang dilakukan di Jakarta Utara, dua orang yang 

menjalankan praktik aborsi akan dijerat pasal 346 KUHP dengan hukuman maksimal 

5 tahun dan pasal 348 KUHP dengan tuntutan hukuman maksimal 5 tahun 6 bulan. 

Sementara itu, wanita yang melakukan aborsi dijerat pasal 346 KUHP dengan 

maksimal 5 tahun penjara. Namun aborsi juga tidak selamanya dilarang, aborsi 

diijinkan bila dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu 

hamil dan atau janinnya, seperti dalam pasal 15 (1) UU Kesehatan Nomor 23/1992. 

  Umumnya aborsi dilakukan oleh seorang wanita hamil baik yang telah 

menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Ada alasan yang 

bersifat medis dan non medis. Namun alasan yang paling sering digunakan adalah 

alasan-alasan yang bersifat non medis (termasuk jenis aborsi buatan/sengaja). 

  Menurut Berstens (2002), alasan aborsi ada yang bersifat medis dan tidak 

medis. Alasan medis yang diajukan aborsi dilakukan bila si ibu atau janin dalam 
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bahaya. Daripada ibu maupun janin akan mati atau salah satu saja dari mereka mati, 

maka terjadilah aborsi. Secara umum, hal ini tidak hanya dilakukan bila nyawa ibu 

terancam, namun juga bila kesehatan ibu terancam serius, biarpun tidak sampai 

mengancam hidupnya. Sedangkan yang bersifat non medis, misalnya karena si 

perempuan tidak menginginkan kehamilannya. Entah itu karena gagal dalam 

keluarga berencana ataupun karena malu memiliki banyak anak. 

  Hasil penelitian dari Perdana (2009), latar belakang seseorang melakukan 

aborsi dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal (adanya perilaku egosentrisme 

mementingkan diri sendiri, ketidaksiapan individu dalam mempunyai anak dan 

membina rumah tangga serta belum siap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

sendiri, munculnya kecemasan merusak image diri sendiri dan orang tua dan 

kecemasan mendapatkan hukuman dari orang tua). Adapun faktor eksternal (adanya 

dukungan melakukan aborsi dan tekanan dari keluarga karena tidak merestui 

hubungan individu dengan pasangannya serta penolakan orang tua terhadap janin 

yang ada di perutnya, faktor ekonomi keluarga, serta lingkungan pergaulannya yang 

memberi petunjuk kepada individu untuk melakukan aborsi. 

  Sedangkan alasan wanita melakukan aborsi yang ditemukan oleh peneliti 

pada subyek adalah ketidaksiapan subyek dengan pacarnya untuk menikah dan 

memiliki seorang anak. Selain itu juga, karena perasaan malu dan takut bila keluarga 

dan lingkungan sekitarnya mengetahui kehamilannya. Setelah mengetahui hal itu, 

maka kemudian subyek dan pasangannya memutuskan untuk mengaborsi janin 

tersebut. 

  Dari hasil penelitian Suratno (2010) yang berjudul pengambilan keputusan 

untuk melakukan aborsi pada mahasiswa, aborsi dilatarbelakangi oleh faktor internal 

dan eksternal. Faktor internalnya adalah intensitas dan komitmen kedua pasangan 

untuk menikah, serta belum siap secara psikologis dan ekonomi untuk hidup 

berumah tangga. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari sikap dan penerimaan orang 

tua, penilaian masyarakat serta pandangan agama tentang kehamilan diluar nikah. 

  Dengan berbagai macam alasan tersebut, kemudian wanita yang tidak 

menginginkan kehamilannya akan melakukan aborsi. Sayangnya banyak wanita yang 

melakukan aborsi secara tidak aman yaitu di tempat dukun beranak atau ahli pijat, 

bahkan tidak sedikit yang berusaha menggugurkan kandungannya sendiri dengan 
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jalan mengkonsumsi jamu atau ramuan tertentu. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian dari Guttmacher Institute (2008), bahwa hampir setengah dari semua 

wanita yang mencari pelayanan aborsi di Indonesia lari pada dukun bersalin, dukun 

tradisional atau ahli pijat yang menggunakan cara pemijatan untuk menggugurkan 

kandungan. 

  Setiap tahunnya di Indonesia, ada berjuta-juta wanita yang mengalami 

kehamilan yang tidak diinginkan, dan sebagian besar wanita tersebut lebih memilih 

aborsi guna mengakhiri kehamilan mereka. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia 

saja, tapi banyak nagara lainnya. Umumnya di negara-negara berkembang terdapat 

stigma dan pembatasan yang ketat terhadap aborsi, sehingga sangat sulit untuk 

mengetahui data secara pasti jumlah statistik dari tindak aborsi ini, karena pada 

umumnya aborsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh oknum-oknum tertentu. 

Seperti diberitakan okezone.com pada Kamis, 3 Februari 2011, bahwa Polres 

Sidoarjo berhasil membongkar sebuah klinik yang diduga sebagai tempat aborsi. 

Kemudian polisi menangkap dokter yang bernama Edward Armando sebagai 

pelakunya. Menurut dokter tersebut, dalam seminggu pasien yang menggugurkan 

kandungannya antara 20 hingga 25 orang, sehingga dalam dua tahun dia berhasil 

menggugurkan 1500 pasien. 

  Secara statistik, dari hasil penelitin Guttmacher Institute (2008), pada tahun 

2000 di Indonesia diperkirakan bahwa sekitar 2 juta tindak aborsi terjadi. Angka ini 

dihasilkan dari sampel terhadap 6 wilayah. Estimasi berdasarkan penelitian ini adalah 

angka tahunan aborsi sebesar 37 aborsi untuk setiap 1000 wanita usia reproduksi (15-

49 tahun). Aborsi tidak hanya dilakukan oleh wanita yang sudah menikah namun 

juga para remaja yang umumnya masih seorang pelajar. Hal ini seperti yang 

diberitakan oleh harian Surya.co.id pada Senin, 16 Februari 2009, bahwa jumlah 

kasus aborsi di Indonesia, setiap tahun mencapai 2,3 juta dan 30 % diantaranya 

dilakukan oleh remaja. Serupa dengan berita vivanews.com Kamis 23 Maret 2010, 

kira-kira 2,3 juta abortus tidak aman terjadi setiap tahun di Indonesia. Sebanyak 1 

juta keguguran spontan, 700 ribu karena kehamilan tidak diinginkan, dan 600 ribu 

karena kegagalan KB, serta 15% aborsi dilakukan oleh kelompok usia remaja kurang 

dari 20 tahun. Rata-rata kehamilan yang menjalani aborsi atau digugurkan adalah 
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kehamilan tanpa alat kontrasepsi, sehingga risiko kematian pada kehamilan remaja 

dua kali lebih tinggi. 

  Aborsi yang tidak aman dapat membahayakan nyawa pelakunya. Tidak 

sedikit wanita yang mengalami dampak negatif setelah melakukan aborsi, yang 

berupa gangguan baik itu fisik maupun psikis. Gangguan ini biasa disebut dengan 

post abortion syndrome atau sindrom pasca aborsi (PAS). PAS merupakan gangguan 

stres dan traumatik yang biasanya terjadi ketika seorang perempuan post-abortus 

tidak dapat menghadapi respon emosional yang muncul akibat trauma aborsi. Tetapi 

tidak semua wanita yang aborsi mengalami PAS. Ada beberapa faktor yang memicu 

aborsi menjadi traumatis yaitu aborsi yang menyakitkan, melakukan aborsi karena 

paksaan, adanya infeksi akibat aborsi, dan menentang sistem nilainya. Seorang 

wanita pasca aborsi dikatakan mengalami PAS berat ketika kondisi yang dialaminya 

mengarah pada gejala-gejala yang mengganggu kelangsungan hidup atau 

keselamatan dirinya. (Hudaya, 2009) 

  Terdapat berbagai macam gangguan fisik yang biasanya timbul setelah 

aborsi. Efek jangka pendeknya adalah rasa sakit yang intens, terjadi kebocoran 

uterus, perdarahan hebat, infeksi, bagian bayi yang tertinggal di dalam, syok/koma, 

merusak organ tubuh lain, kematian. Sedangkan efek jangka panjangnya adalah tidak 

dapat hamil kembali, keguguran kandungan, kehamilan tuba, kelahiran prematur, 

gejala peradangan di bagian panggul (pelvis), histerektomi (pengangkatan rahim). 

Selain itu, gangguan psikis yang timbul akibat aborsi adalah adanya perasaan 

bersalah, rasa malu, kesedihan yang berlarut-larut, kehilangan rasa percaya diri, dan 

merasa tidak berharga. (Hudaya, 2009) 

  Menurut hasil penelitian Perdana (2009), dampak fisik yang timbul dari 

aborsi adalah sering merasa pusing pada kondisi tertentu, sering mengalami sakit 

perut yang disebabkan haid tidak teratur, serta mengalami permasalahan nafsu makan 

menurun. Sedangkan pengaruh terhadap kognisinya, yaitu individu tidak bisa 

melupakan perilakunya pada saat mengambil keputusan untuk melakukan aborsi. 

Terkadang muncul kembali ingatan mengenai aborsi yang dia lakukan, mengalami 

perasaan bersalah terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya khususnya keluarga. 

Kemudian dampaknya terhadap perilaku, dimana individu sering menghindar jika 

ada sesuatu yang memaksanya untuk mengingat kembali peristiwa aborsi yang 
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dilakukannya. Terakhir pengaruh terhadap emosi individu yaitu dia sering menangis 

sendiri tanpa sebab yang jelas jika mengingat peristiwa aborsi tersebut. 

  Dari hasil wawancara awal dengan subyek, didapatkan informasi bahwa 

setelah melakukan aborsi, subyek merasa kehilangan anaknya dan menyesal telah 

melakukan aborsi. Selama beberapa bulan kemudian, dia merasa bersalah, sering 

menangis, mengalami insomnia, mimpi buruk, dan merasa sering didatangi atau 

melihat bayinya yang telah diaborsi. Hingga saat ini, subyek terkadang masih 

menangis ketika mengingat bayinya, meski sekarang dia sudah lebih stabil dan telah 

menerima kesalahan yang pernah dia perbuat. Hal ini dikarenakan subyek telah 

memaafkan dirinya. 

  Saat wanita telah melakukan aborsi, maka akan timbul perasaan malu, rasa 

bersalah, dan menyesal atas perbuatannya. Rasa bersalah pada bayi yang telah 

diaborsi, serta perasaan malu pada diri sendiri, keluarga dan lingkungannya. Atribusi 

yang ia miliki bahwa aborsi merupakan perbuatan yang salah dan tidak sesuai 

dengan nilai-nilai moralnya  akan bertanggung jawab dalam meningkatkan perasaan 

malu dan bersalah terhadap perbuatannya tersebut. 

  Baumiester (dalam Wohl,DeShea dan Wahkinney, 2008) mengatakan ketika 

seseorang melakukan kesalahan dalam hubungan dengan orang yang signifikan, akan 

berakibat menyesalinya. Sehingga, kepercayaan terhadap diri sendiri untuk 

melakukan perilaku yang salah menghasilkan pemikiran yang destruktif, perasaan, 

dan perilaku terhadap dirinya sendiri. Misalnya seseorang tidak menyukai dirinya 

sendiri atau mempercayai dirinya tidak berharga, hal tersebut merupakan orang yang 

gagal untuk memaafkan dirinya (self forgiveness). 

   Perasaan bersalah ini kemudian akan meningkatkan perilaku berdamai 

terhadap janin yang telah digugurkan. Perilaku berdamai ini dapat berupa minta 

maaf, kompensasi terhadap korban, dan hadiah.  Perilaku berdamai (misalnya minta 

maaf pada bayinya) secara positif akan membantu proses self forgiveness. Selain itu, 

dengan adanya keyakinan bahwa Tuhan dan bayinya telah memaafkan kesalahannya, 

sehingga ia kemudian mampu memaafkan dirinya. Bila telah memaafkan diri sendiri 

diharapkan ia mampu untuk kembali mencintai dirinya dan tidak menyalahkan 

dirinya atas kesalahan yang pernah diperbuat, melepaskan kenangan dan kejadian 
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traumatis tersebut dan menumbuhkan pikiran optimis mengenai masa depan, dan bisa 

menghormati dirinya sendiri. 

  Menurut Simonellli (2007), self forgiveness adalah melepaskan diri dari 

perasaan bersalah atau situasi yang menyalahkan. Self forgiveness bukan 

menghukum atau menghakimi apa yang telah ia lakukan buruk melainkan sikap 

mental mencintai dirinya setelah melakukan kesalahan. Self forgiveness dipengaruhi 

oleh adanya perubahan emosi (rasa bersalah dan malu), perubahan perilaku dan 

sosial kognitifnya. 

  Wohl, DeShea, dan Wahkinney (2008) mengatakan bahwa self forgiveness 

berhubungan dengan psychological well being dalam konteks hubungan yang 

signifikan.  

  Sama halnya menurut Enright (dalam Wohl, DeShea, dan Wahkinney, 2008) 

self forgiveness bertanggung jawab menghadapi sesuatu yang salah ketika menunda 

pemikiran negatif, perasaan dan perilaku yang berhubungan langsung dengan diri 

sendiri ( self ) menggantinya dengan perasaan kasihan, kemurahan hati, dan cinta. 

Enright berpendapat bahwa self forgiveness bersinonim dengan self reconciliation 

(berdamai pada diri sendiri). 

   Menurut  penelitian Pamintaningtyas (2009), mengenai perilaku forgiveness 

pada istri-istri yang mengalami kekerasan rumah tangga (KDRT), faktor yang 

menyebabkan istri memaafkan suaminya dikarenakan masih mencintai suami, 

komitmen, faktor usia, keraguan untuk menikah lagi, faktor orang tua, dan yang 

utama demi masa depan anak. Proses memaafkannya melalui introspeksi diri, lebih 

bersabar, menyadari, dan akhirnya memaafkan si suami. Sedangkan manfaat yang 

didapat dari memaafkan adalah merasa lebih tenang, pikiran lebih lepas, dan 

penyakit yang ada jarang kambuh karena terhindar dari stress sehingga subyeknya 

merasa bahagia. 

  Pada model proses self forgiveness sebelumnya seperti Hall & Fincham 

(2005) menggunakan  subyek penelitian terhadap self forgiveness pada anak tiri. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Hall & Fincham ( 2008 ),  partisipan yang 

digunakan 148 mahasiswa dengan beragam etnis dimana mereka diindikasikan telah 

melakukan sesuatu yang menyakitkan dan penyesalan kepada orang lain selama 3 

hari terakhir. Sehingga belum ada penelitian self forgiveness mengenai kasus aborsi. 
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Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan subyek wanita yang telah 

melakukan aborsi. 

  Diperlukan waktu yang tidak sedikit bagi wanita yang telah melakukan aborsi 

untuk menerima kesalahannya dan memaafkan dirinya. Bahkan ada yang perlu 

bertahun-tahun untuk dapat memaafkan kesalahannya. Namun bila individu berhasil 

melakukannya, maka dia akan bisa melanjutkan kehidupannya kembali. Dampak 

negatif dari ketidakmampuan untuk memaafkan diri sendiri berhubungan dengan 

neuritik, depresi, kecemasan, dan permusuhan (Hall & Fincham, 2005). 

  Penelitian mengenai aborsi, umumnya berkisar mengenai latar belakang 

melakukan aborsi, proses pengambilan keputusan untuk aborsi, dampak 

psikologisnya, dan stres yang dialami wanita yang melakukan aborsi. Padahal 

penelitian mengenai cara mereka memaafkan dirinya sangat penting, agar mereka 

dapat kembali melangsungkan hidupnya dan bangkit kembali dari keterpurukannya. 

Oleh karena itu, penelitian self forgiveness penting untuk dilakukan karena bila tidak 

mampu memaafkan dirinya, maka besar kemungkinan dapat membahayakan dirinya. 

Hal ini disebabkan tidak sedikit wanita post abortus yang memiliki keinginan untuk 

bunuh diri akibat terlalu menyalahkan dirinya yang kemudian menjadi depresi. 

  Dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana gambaran 

self forgiveness pada wanita yang telah melakukan aborsi. Sehingga wanita post 

abortus bisa mengatasi permasalahan psikologis yang dialaminya, dan berusaha tidak 

menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahan yang dia perbuat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana gambaran self forgiveness pada wanita yang telah melakukan 

aborsi? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi self forgiveness pada wanita 

yang telah melakukan aborsi? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui gambaran self forgiveness pada wanita yang telah 

melakukan aborsi. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi self forgiveness pada 

wanita yang telah melakukan aborsi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

masukan dalam mengembangkan ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis, 

perkembangan, dan sosial. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan dapat membantu para wanita post-abortus yang masih 

belum bisa memaafkan perbuatannya untuk dapat belajar memaafkan dirinya 

terutama pada wanita yang psikologisnya tidak jauh berbeda dengan subyek. 


