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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Pada masa sekarang ini, sudah ngetrend yang namanya pergaulan bebas. 

Pergaulan bebas yang ada dikalangan mahasiswa ini dapat menimbulkan berbagai 

konflik yang harus dihadapi, dan salah satunya adalah perilaku aborsi. Mahasiswa 

yang pernah melakukan hubungan seksual pranikah dengan orang lain dapat 

menyebabkan kehamilan. Sehingga mahasiswa mau tidak mau harus mengambil 

keputusan, yaitu untuk tetap mempertahankan kandungannya atau akan menghentikan 

kahamilan dengan cara aborsi. 

Perilaku aborsi dikalangan mahasiswa sangat rentan dilakukan karena 

terdesak oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor 

internal adalah perilaku yang muncul dari dalam individu, dalam arti perilaku aborsi 

muncul karena alasan kesehatan wanita yang mengandung tersebut tidak 

memungkinkan untuk melahirkan bayinya, karena dapat menimbulkan kematian pada 

ibu tersebut. Dan faktor eksternal adalah perilaku aborsi yang dipengaruhi oleh orang 

lain dan lingkungan sekitar. Misalnya: desakan dari laki-laki yang menghamili, belum 

mau punya anak, masalah ekonomi, dan lain-lain (Erliana, 2005). 

Menurur Djubaidah (dalam Byrne, 2002) perilaku sexually active adalah 

manifestasi dari dorongan seks dalam berperilaku aktif. Perilaku secara aktif dapat 

dilakukan secara indiviual maupun bersama dengan orang lain. Beberapa perilaku 

seks yang dilakakukan bersama orang lain berkisar dari berciuman, bercumbu berat 



 
 

2

(petting), hubungan seks non-penetratif semisal oral seks dan hubungan seks 

penetratif atau senggama. 

Menurut Andayani dan Setiawan (2005) kondisi bio-psiko-sosial mahasiswa 

yang mengalami masa transisi membuat mahasiswa rentan menghadapi godaan, 

sehingga banyak mahasiswa yang terjebak menjadi sexually active pranikah. Hal itu 

membawa pada sebuah konsekuensi dimana suatu saat akan terjadi kehamilan yang 

tidak dikehendaki. Mahasiswa yang mengalami kehamilan di luar nikah akan 

mengalami dilema dalam mengambil keputusan. Proses pengambilan keputusan 

dihadapkan pada dua pertimbangan, yaitu pertimbangan internal dan pertimbangan 

eksternal. Seperti yang diungkap oleh Kisbiyah (dalam Andayani dan Setiawan, 

2005) bahwa pertimbangan internal meliputi komitmen dengan pasangan untuk 

menjalin hubungan jangka panjang dalam sebuah perkawinan, sikap dan persepsi 

terhadap janin yang dikandung, persepsi subyektif tentang kesiapan psikologis dan 

ekonomis untuk menikah, dan sikap untuk aborsi. Sedangkan faktor eksternal 

meliputi sikap dan penerimaan orang tua kedua pasangan, penilaian masyarakat, nilai 

normatif dan etis dari lembaga keagamaan, kemungkinan perubahan yang menyertai 

pelaksanaan keputusan yang diambil. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

adanya perilaku seksual yang tinggi mengarah pada hubungan seksual akan 

mendorang seseorang memiliki sikap permisif terhadap abosi. 

Kemajuan zaman serta teknologi yang semakin canggih membuat manusia 

semakin mudah untuk melakukan dosa. Bahkan ada banyak orang yang 

menyalahgunakan kemajuan tersebut untuk menghancurkan dirinya sendiri tanpa ia 

sadari. Manusia sekarang cenderung menyukai hal-hal yang serba instan. Makanan 
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yang serba instan, kerja yang serba instan dan obat-obatan yang serba instan, 

termasuk membunuh dengan instan karena mereka melakukan aborsi dengan hanya 

menelan sebuah pil atau sebuah kapsul. Jutaan manusia di muka bumi ini melakukan 

aborsi baik secara instan maupun dengan cara tradisional mengurut atau meminum air 

tape, dan lain-lain. Yang anehnya para pelaku ini tidak merasa bersalah sedikitpun. 

Mereka menganggap melakukan aborsi sama saja dengan mengeluarkan benjolan 

yang berupa penyakit dari dalam tubuh.  

Di jaman yang semakin modern ini, kata atau istilah pengguguran kandungan 

(aborsi) tentu bukan merupakan hal yang asing lagi bagi kebanyakan masyarakat, 

khususnya bagi masyarakat Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kenapa 

demikian?, hal tersebut dapat didukung dari banyaknya pemberitaan di koran, 

televisi, internet, dan lainnya serta seminar-seminar, diskusi-diskusi, debat terbuka, 

dan masih banyak lagi yang mengangkat masalah tersebut. Seperti ditemukannya 

salah satu kasus, yaitu: 

”Kasat reskim Polres Karanganyar AKP Wuryanto mengatakan tersangka 
mengenakan biaya tiga juta untuk melakukan aborsi. Tarwiyati diduga sudah lama 
melakukan praktek aborsi bahkan sebelum yang bersangkutan masih bekerja 
sebagai bidan di salah satu rumah sakit di Solo. Namun Tarwiyati mengaku baru 
sekali itu saja melakukannya atas permintaan PA. ”Boleh saja Dia mengaku 
seperti itu, tapi kami memiliki keyakinan praktek aborsi tidak hanya sekali ini 
dilakukan,” Kata Wuryanto. 

Sementara itu Tarwiyati mengaku kalau dirinya bersedia menggurkan 
kandungan PA karena merasa kasihan. Dia mengenal PA karena dia adalah teman 
kuliah salah satu anaknya. Dia mengatakan anaknya bercerita kepada PA kalau 
ibunya adalah seorang bidan yang mungkin dapat membantunya. Namun versi 
lain menyebutkan Tarwiyati menggunakan jasa perantara untuk mencari pasien. 

Menurut beberapa sumber Tarwiyati setelah pensiun dari tenaga medis rumah 
sakit di Solo, dia sehari-hari masih buka praktek sebagai bidan, namun tidak 
memasang papan nama sebagaimana bidan desa lainnya. ’Praktek aborsi itu sudah 
banyak yang tau dari mulut kemulut’ kata salah seorang tetangga Tarwiyati  yaitu 
Imron  Rosyid dan Anas Syahirul. 
(http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawatengah). 
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Menurut Fajrie, banyaknya tempat aborsi di Solo itu akibat merosotnya moral 

dan melemahnya atau bahkan matinya instrumen kontrol sosial dalam kehidupan 

masyarakat, yang menyebabkan terjadinya hubungan diluar nikah, selain itu juga 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi (http://www.indomedia.com/bernas/1912/31/UT). 

Menurut Arifin, kahamilan wanita diluar nikah sebagai penyebab pertama 

munculnya tempat aborsi ilegal. Menurutnya, Solo yang secara geografis terlihat 

kecil tapi komunitasnnya perkotaan. Praktis, komunitas seperti itu menciptakan 

peluang hidupnya pergaulan bebas yang pada akhirnya menumbuhkan banyak tempat 

aborsi ilegal, seperti halnya terdapat dikota-kota besar lainnya, seperti Jakarta dan 

Surabaya. ”Sebenarnya sejak dulu Solo memang sudah banyak tempat aborsi.  

Lebih lanjut menurut Arifin (2005), Solo merupakan kota industri dan transit 

dari berbagai kegiatan lintas budaya, yang akhirnya membuat pasar sendiri, yakni 

protitusi. Ini juga didukung oleh faktor kultural yang mendukung faktor kebebasan 

(seks), yang kemudian menjadikan kota Solo terkenal sebagai kota plesiran 

(http://www.indomedia.com/bernas/1912/31/UT). 

Menurut Erliana (2005) banyak kejadian seorang perempuan keguguran 

kandungannya tanpa diketahui penyebabnya. Ibu hamil kurang hati-hati dalam 

menjaga kandungannya, misalnya ibu hamil yang melakukan pekerjaan berat yang 

menyebabkan kelelahan tubuh sehingga menyebabkan keguguran, biasanya terjadi 

saat kandungan masih berusia sangat muda. Faktor lain yang menyebabkan 

keguguran adalah akibat berbagai penyakit yang diderita seperti: sipilis, malaria atau 

infeksi yang disertai demam tinggi dan perempuan hamil yang bersangkutan 

mengalami kecelakaan yang mengakibatkan benturan keras pada perut ibu hamil. 
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Lebih lanjut menurut Erliana (2005) ditinjau dari segi medis, yang 

mengharuskan perempuan hamil melakukan aborsi yaitu karena dapat 

membahayakan nyawa ibu hamil dan nyawa anak yang dikandungnya., misalnya ibu 

hamil yang menderita penyakit jantung, ginjal dan darah tinggi. Penyakit-penyakit 

tersebut amat riskan pada saat melahirkan nanti. Penyebab dilakukannya aborsi dapat 

pula dikarenakan anak yang dikandungnya kelak akan lahir cacat dan harapan 

anaknya sangat tipis.  

Di Indonesia, aborsi jelas dilarang dan hanya boleh dilakukan jika ada 

indikasi medis, mengacu pada Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992. 

Namun demikian belum banyak diungkap bagaimana sikap masyarakat terhadap 

aborsi, hal ini menarik untuk diketahui mengingat ditemukan data-data penelitian 

yang menunjukkan tingginya angka aborsi di Indonesia. Kurang lebih satu juta wanita 

melakukan aborsi dalam waktu setahun, dimana 50%nya dilakukan oleh wanita yang 

belum menikah, dan 10-20% diantaranya adalah remaja. Penelitian di Manado 

menemukan dari 3.106 kasus permintaan aborsi dilakukan random sebanyak 663 

responden ditemukan 473 orang (71,3%) mengalami kehamilan diluar nikah. Dari 

jumlah tersebut terdapat 91 orang (28,8%) berusia 14-19 tahun, 375 orang (52%)  

berusia 20-24 tahun, 105 orang (15,9%) siswa SLTP, 219 orang (33%) siswa SLTA, 

dan 317 orang (47,5%) adalah mahasiswa perguruan tinggi Kisbiyah (dalam 

Andayani dan Setiawan, 2005). 

Menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah 

menilai kasus aborsi di Indonesia semakin meningkat. Angka aborsi di Indonesia 

setiap tahun mencapai 2 juta kasus. Tingginya angka aborsi telah memberi kontribusi 
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terhadap tingginya angka kematian ibu hamil yang saat ini mencapai 230-260 kasus 

per 100.000 kelahiran. Angka kehamilan di Indonesia, termasuk yang tertinggi di 

Asia. Selain itu PKBI Jawa Tengah juga menyebutkan jumlah aborsi yang dilakukan 

secara aman di Jawa Tengah setiap bulan sekitar 60 kasus dan jumlah kasus aborsi 

yang dilakukan tidak aman diperkirakan lebih banyak. Di DIY, Jakarta dan Bali 

angkanya lebih tinggi, mencapai 100 kasus aborsi aman perbulan. Aborsi aman 

dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi sedangkan aborsi beresiko 

dilakukan oleh tenaga yang tidak memiliki keahlian dibidang ilmu kebidanan dan 

kandungan (http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=663). 

Menurut Zatnika (dalam Miol, 2006) perkiraan jumlah aborsi di Indonesia 

setiap tahunnya 2,5 juta. Lebih dari 30% AKI dipicu oleh aborsi tidak aman. 

Misalnya di Indramayu dukun biasa mematikan janin dengan tusuk konde atau 

bahkan batang serai. Akibatnya, ibu meninggal karena kehabisan darah hingga 

infeksi. Dari data LBH menyebutkan 27 % pelaku aborsi belum kawin dan 73 % telah 

menikah. Alasan mereka aborsi 37 % karena gagal KB, 14,7 % beralasan belum 

menikah, dan 6,3 % masih sekolah 

(http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=406). 

Menurut Permata (2003) dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian 

besar responden (95 %) menyatakan tidak setuju bila remaja yang hamil diluar nikah 

melakukan aborsi. Hal yang menarik, di antara 19 orang yang setuju dengan tindakan 

aborsi, 11 orang yang merupakan remaja laki-laki. Sementara itu, sebagian besar 

responden (93%) juga setuju bahwa kehamilan pada usia remaja berbahaya. Dari 24 

orang yang tidak setuju, 1 orang diantaranya adalah remaja laki-laki. Dengan 
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demikian, terlihat bahwa pembentukan sikap remaja terhadap kehamilan tidak 

terlepas dari pendangan relasi jender itu sendiri.  

Menurut Utomo dkk (dalam Susilo dan Lestari, 2003) memperkirakan angka 

kejadian aborsi di Indonesia per tahunnya sebesar 2 juta, data tersebut diperoleh pada 

tahun 2001. Menurut Wimpie (dalam Erliana, 2005) di Indonesia sekitar 2,5 juta 

aborsi dilakukan, dimana 1,5 juta diantaranya adalah aborsi yang dilakukan remaja, 

data tersebut diperoleh pada tahun 2002. Aborsi dikalangan remaja dapat terjadi 

karena rasa takut pada orang tua, masyarakat sekeliling dan peraturan sekolah. 

Menurut Ekotomo dkk (2001) realita dilapangan menunjukkan sebaliknya, 

banyak permasalahan yang timbul diluar alasan-alasan medis. Seperti aborsi yang 

dilakukan karena kehamilan pranikah, sosio-ekonomi, anak sudah cukup banyak, 

belum mampu menghidupi anak, dan kehamilan akibat perkosaan. Menurut Sarlito 

(2000) faktor-faktor yang mendorong timbulnya aborsi adalah faktor ekonomi yaitu 

banyak anak, PHK, biaya, belum kerja dan faktor sosial yaitu putus sekolah, malu, 

hak asuh anak, terganggu karir atau masa depan. Aborsi saat ini masih dilarang oleh 

hukum dan masih menjadi kontroversi dari berbagai pihak. 

Menurut Boyke (dalam Susilo dan Lestari, 2003) tingginya angka hubungan 

seks pranikah dikalangan remaja erat kaitannya dengan meningkatnya jumlah aborsi 

saat ini, serta kurangnya pengetahuan remaja akan reproduksi sehat. Menurut Susilo 

dan Lestari (2003) sedikit sekali perempuan yang datang mencari pelayanan aborsi 

dengan alasan kesehatannya atau kondisi bayi dalam kandungannya, sebagian mereka 

datang karena alasan psikososial. Menurut Kusmaryanto (2002) tingginya seks 

pranikah ini disebabkan banyak faktor, misalnya: semakin berkurangnya kontrol 
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sosial, semakin tingginya usia perkawinan, semakin cepatnya kedewasaan psikologis, 

melemahnya ketahanan budaya masyarakat, dan lain-lain. 

Ada beberapa cara perempuan untuk menghentikan kehamilannya, mulai dari 

melakukannya sendiri hingga minta bantuan dan tenaga  lain. Menurut Emiyati 

(dalam Susilo dan Lestari, 2003) minum jamu peluntur atau jamu telat bulan 

merupakan salah satu upaya sendiri yang umum dilakukan oleh perempuan yang 

mengalami kehamilan tidak diinginkan dan telah dikenal sejak lama. Cara lain 

termasuk mengkonsumsi makanan atau minuman lainnya yang dipercaya dapat 

memancing keluarnya janin dari kandungan seperti nanas muda, bir hitam atau 

melakukan aktifitas tertentu misalnya: loncat-loncat. Jika upaya ini tidak berhasil 

baru mereka mencari pertolongan kepada tenaga tidak terlatih misalnya: dukun atau 

ketenaga medis terlatih misalnya: dokter ahli kandungan. Menurut Praptohardjo 

(2004) di Indonesia, aborsi yang dilakukan oleh dokter atau bidan atau perawat 

berturut-turut adalah 9 % dengan kuret isap, 30 % dengan dilatase atau kuretase, dan 

4 % dengan prostaglandin atau suntikan. Sedangkan aborsi yang dilakukan sendiri 

atau dukun adalah 8 % dengan memakai obat atau hormone, 33 % dengan memakai 

jamu atau obat tradisional, 17 % dengan alat lain dan 29 % dengan pijitan. 

Menurut Sarlito (2000) menyatakan bahwa kondisi piskologis perempuan pra 

aborsi diantaranya adalah takut atau cemas, kebingungan sehingga menunda-nunda 

persoalan, membutuhkan perlindungan tetapi lelaki yang berbuat pada umumnya 

tidak mau atau tidak mampu bertanggung jawab, membutuhkan informasi tetapi tidak 

tau harus bertanya pada siapa (masyarakat mentabukan seks, khusunya perempuan). 

Pada saat sudah terdesak akhirnya nekat mencari bantuan yang paling terjangkau 
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(dekat, mudah, murah), tindakan nekat ini karena tidak didukung oleh pengetahuan 

yang cukup dapat sangat berbahaya, dukun atau para medis atau dokter yang tidak 

bertanggung jawab, komplikasi yang tidak segera ditolong, infeksi karena tidak 

diperiksa ulang dan sebagainya. 

Masa-masa pasca aborsi adalah masa-masa yang rentan untuk timbulnya efek 

piskologis. Dokter tidak dapat mencegah efek psikologis pada calon ibu yang 

melakukan aborsi. Secara psikologis, calon ibu akan merasakan kesedihan yang 

mendalam karena telah kehilangan bayi, beban batin akan timbulnya perasaan 

berdosa, bersalah dan penyesalan yang dapat mengakibatkan timbulya depresi. 

Memendam perasaan berdosa, bersalah ingin mengungkapkan perasaan tersebut 

tetapi takut kalau aibnya diketahui orang lain, lebih banyak menyadari misal: 

mengurung diri di kamar, kadang saat tertentu kontrol emosinya bisa tidak stabil. 

Efek psikologis yang ditimbulkan mungkin akan lebih besar karena konflik nilai dan 

kepercayaan, kadangnya berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya 

(Hildayanti, 1999).  

Berbeda dengan perempuan yang melakukan aborsi karena alasan keturunan 

misalnya kesehatan. Keputusan untuk melakukan aborsi didasarkan atas keinginan 

perempuan itu dan saran dari dokter. Adanya dukungan suami dan orang-orang 

sekitarnya, tetapi kondisi pikologis yang mengalami kekcewaan dan kesedihan kerena 

kehilangan bayinya memunculkan dampak fisik. Perempuan yang melakukan aborsi 

dalam tidurnya akan mengalami suatu mimpi-mimpi mengenai anak kecil dan wanita 

hamil. Sarlito (2000) berpendapat bahwa kondisi psikologis pasca aborsi diantaranya 

adalah menyesal, perasaan berdosa atau bersalah, kadang-kadang mimpi tentang bayi 
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atau anak kecil, kalau melihat anak kecil teringat pada bayi yang telak digugurkanya. 

Beberapa perempuan mengalami depresi kronis sampai beberapa tahun. 

Setiap wanita pasti mempunyai kodrat sebagai orang ibu yang melahirkan 

anaknya, tapi apa yang terjadi bila kelahiran anak tersebut kedunia akan 

memunculkan suatu permasalahan, dan salahnya adalah perilaku aborsi. Keputusan 

untuk melakukan aborsi bukan merupakan pilihan yang mudah, mereka harus 

berperang melawan perasaanya (keinginan untuk tidak melakukan tindak aborsi dan 

ingin membesarkan anaknya tetapi pada kenyataanya perempuan tersebut tidak punya 

pilihan lain) dan kepercayaannya mengenai hidup seorang calon manusia yang 

dikandungnya, sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk aborsi. 

Namun pada kenyataanya dilapangan menunjukan bahwa aborsi banyak sekali 

terjadi terutama karena kehamilan pranikah tetapi hal tersebut jarang sekali 

terungkap, hal ini dikarenakan adanya ketakutan pihak pelaku aborsi tentang aborsi 

yang dilakukan bila aibnya itu diketahui oleh orang lain, adanya ancaman pidana 

tentang aborsi yang dilakukannya, kerena tidak sesuai dengan norma-norma 

masyarakat yang berlaku. Menurut Susilo dan Lestari (2003) sedikit sekali 

perempuan yang datang mencari pelayanan aborsi dengan alasan kesehatannya atau 

kondisi bayi dalam kandungannya, sebagian besar mereka datang dengan alasan 

psikososial.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahannya adalah bagaimana 

dinamika psikologis perempuan yang melakukan aborsi. Berdasarkan permasalahan 

di atas penulis mengambil judul perilaku aborsi pranikah dikalangan mahasiswa. 
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2. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dinamika psikologis 

perempuan yang melakukan aborsi. 

 

3. Manfaat Penelitian. 

1. Secara Teoritis 

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dengan memberikan gambaran tentang berbagai 

dampak perilaku aborsi pranikah dikalangan mahasiswa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi subyek, untuk  memberikan pengetahuan mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan reproduksi, kehamilan, dan aborsi; gambaran mengenai 

faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan aborsi; gambaran 

mengenai konsekuensi dari melakukan aborsi serta gambaran mengenai 

dinamika psikologis perempuan yang melakukan aborsi. 

b. Bagi peneliti lain yang terarah dengan masalah yang sama, dapat digunakan 

sebagai perbandingan atau referensi melakukan analisa dalam penelitian yang 

akan datang agar menambah wawasan yang sudah ada sebelumnya. 
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