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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Dalam pandangan masyarakat maupun agama, hamil di luar nikah merupakan 

pelanggaran terhadap hukum. Misalnya dalam tradisi Kristen hamil di luar nikah 

dianggap bertentangan dengan hukum Taurat, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 

terhadap hukum ke-enam “jangan berzinah”. Menurut pandangan yang ada di kalangan 

masyarakat, jika terjadi kehamilan pada perempuan yang belum menikah, maka hal itu 

dapat dikatakan “aib” pada si perempuan itu sendiri maupun pada keluarganya. Oleh 

karena mereka telah melanggar norma yang berlaku pada masyarakat. Jika hal itu terjadi 

maka ada kecenderungan untuk mengungsikan perempuan hamil tersebut di tempat lain, 

atau segera menikahkan secara resmi. 

Jumlah remaja atau “anak baru gede” (ABG) yang mengalami hamil di luar nikah 

belakangan ini semakin memprihatinkan. Betapa tidak, setiap tahun angka tersebut 

semakin bertambah sejalan dengan semakin longgarnya nilai-nilai sosial, agama dan etika 

pergaulan di tengah masyarakat kita. Pergaulan dan seks bebas selalu membawa resiko 

terhadap remaja dan masa depan mereka.
1
 

Hamil di luar nikah pada era globalisasi tidak lagi menjadi sesuatu yang luar 

biasa, sebaliknya fenomena ini dianggap sebagai hal biasa sebagai akibat dari maraknya 
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pergaulan yang tiada batas. Meskipun di negara modern, hamil di luar nikah merupakan 

hal biasa, akan tetapi di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, fenomena 

hamil di luar nikah masih dianggap tabu. 

Hamil di luar nikah adalah keadaan di mana seorang perempuan mengandung 

anak sebelum melakukan pernikahan secara resmi baik di lembaga keagamaan maupun di 

Catatan Sipil. Kebanyakan mereka melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum 

melakukan pernikahan secara resmi. Pelaku hamil di luar nikah pada umumnya adalah 

remaja yang usianya sekitar 16 tahun. Oleh karena pada masa remaja mereka belum 

memikirkan secara matang akibat dari perbuatan mereka, yang mereka lakukan pada 

hakekatnya adalah kesenangan sesaat. 

Terjadinya hamil di luar nikah seringkali meresahkan orang tua, terutama orang 

tua perempuan. Mengapa demikian? Pertama, ada kekhawatiran pihak laki-laki tidak mau 

bertanggungjawab dengan berbagai macam alasan. Kedua, ada kekhawatiran laki-laki 

yang menghamili akan pergi meninggalkan pacarnya yang hamil. Ketiga, laki-lakinya 

belum memiliki pekerjaan tetap untuk dapat membentuk rumah tangga, pada akhirnya 

jika keadannya demikian maka orang tua juga yang akan menjadi korban, yaitu 

menanggung malu dan biaya hidup mereka.
2
 Keempat, dilakukan aborsi yang sangat 

membahayakan perempuannya. 

Pada umumnya peristiwa hamil di luar nikah dialami oleh remaja dan orang 

dewasa. Ketika seseorang memasuki tahap perkembangan remaja, banyak perubahan 

yang dialaminya, baik itu perubahan secara fisik, psikis, maupun sosial. Perubahan fisik 
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yang terjadi pada masa remaja terjadi karena hormon reproduksi sudah mulai bekerja, 

akibatnya secara fisik remaja akan bertumbuh sebagai manusia dewasa, alat-alat 

reproduksinya sudah mampu menjalankan fungsinya.
3
 Perempuan sudah mampu 

menghasilkan sel telur dan laki-laki sudah mampu menghasilkan sperma yang sanggup 

membuahi sel telur. Seiring dengan perubahan fisik tersebut maka remaja akan mulai 

memiliki ketertarikan dengan lawan jenisnya, mulai menarik perhatian pasangannya 

dengan berupaya memperhatikan penampilan fisiknya mulai dari berdandan, gaya 

rambut, gaya busana, agar nampak cantik dan tampan di hadapan pasangannya. 

Remaja juga mengalami perubahan secara psikis, apabila pada masa kanak-kanak 

seseorang sangat bergantung kepada orang tua, maka remaja mempunyai keinginan untuk 

melepaskan diri dari ketergantungan kepada orang tua, dan lebih mengikatkan diri kepada 

norma-norma atau aturan kelompok sebaya. Remaja juga sangat sensitif terhadap otoritas 

orang tua. Kegelisahan antara kebutuhan menjadi pribadi yang mandiri dan kesadaran 

bahwa kenyataan mereka masih sangat membutuhkan pertolongan dan pendampingan 

orang tua sering membuat remaja menutup diri, memberontak, bersikap sebagai musuh 

terhadap orang tua, emosinya labil, sering tidak terkendali. Di samping itu remaja mulai 

mengembangkan rasa ingin tahu yang besar, sehingga seringkali mereka suka 

bereksperimen, mencoba hal-hal baru-pun dalam hal yang dapat membahayakan 

kehidupannya. Remaja juga mengembangkan kebutuhan untuk diakui keberadaannya, 

pengakuan yang didapatkan dari orang tua atan teman-teman melalui prestasinya akan 

membuat remaja butuh menjadi orang yang percaya diri dan cepat menemukan jati 

dirinya, sebaliknya ada sebagian remaja melakukan kegiatan yang berbahaya bagi masa 
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depannya, jika kurang arahan dan perhatian orang tua maka remaja akan bertumbuh ke  

arah kehilangan jati diri. 

Secara sosial remaja ingin menunjukkan peran sertanya dalam kehidupan sosial, 

mereka suka berkelompok dengan teman sebayanya, kesetiaannya adalah kepada 

temannya. Sehingga mereka tidak bisa menerima pihak lain yang menyalahkan kelompok 

teman sebayanya. Pemberian peran dan tanggung jawab oleh orang dewasa akan 

membantu remaja untuk menyesuaikan diri kepada tanggung jawab dan peran yang ada 

dalam masyarakat.
4
 

Ketiga aspek perubahan tersebut baik fisik, psikis dan sosial, sangat berperan 

penting dalam proses pengambilan keputusan kepada remaja. Remaja yang siap 

menghadapi perubahan dalam dirinya dan menyikapi perubahan itu dengan positif akan 

melalui masa remajanya dengan baik, sebaliknya remaja yang belum siap menghadapi 

perubahan akan mengalami banyak hambatan dan permasalahan, salah satunya adalah 

masalah pergaulan bebas sampai kepada kehamilan di luar nikah. Ada beberapa faktor 

yang mengakibatkan hamil di luar nikah, antara lain: 

a. Kematangan dini hormon reproduksi 

Menurut Ammy G. Miron, dan Charles D. Miron, proses kematangan atau 

berfungsinya hormon reproduksi yang lebih cepat pada saat ini membawa 

dampak panjangnya penantian seorang remaja untuk benar-benar siap 

menjalani pernikahan. “ketertarikan kepada lawan jenis” yang terkait dengan 

dorongan seksual dan kegiatan seksual sangat mempengaruhi gejolak emosi 
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remaja untuk menyalurkannya. Penyaluran energi melalui kegiatan (olahraga, 

mendaki gunung, ikut dalam group musik) tentu menjadi pilihan yang baik. 

Akan tetapi gejolak emosi yang tidak diarahkan akan membuat remaja diliputi 

fantasi dan penasaran untuk mencari tahu bahkan mencobanya. Ketika ada 

peluang atau kesempatan bagi remaja untuk melakukan hubungan seksual, 

maka free seks tak terhindarkan.
5
 

b. Pergaulan bebas 

Pengaruh biologis, sosial, dan kognitif terhadap jender, berdampak pada 

kehidupan sosial para remaja, termasuk di dalamnya adalah perubahan nilai-

nilai kehidupan. Norma dan adat istiadat yang tradisional sudah mulai terkikis 

oleh paham konsumerisme dan hedonisme. Pasar global yang menawarkan 

berbagai kemudahan, kemewahan, mempengaruhi remaja pada pergaulan 

bebas dan kehidupan dugem (pesta pora, foya-foya, dan free sex). Ciri 

kehidupan tersebut dianggap sebagai kehidupan yang modern.
6
 

c. Media 

Pada era informasi dan teknologi saat ini, semua orang sangat mudah 

memperoleh berbagai informasi, baik cerita, film, gambar, suara. Semua 

media informasi ini sangat dekat dalam kehidupan remaja. Rasa ingin tahu 

yang tidak tersalurkan karena perbedaan paham antara generasi tua dan 

generasi muda, memicu para remaja untuk mencari informasi yang 

diinginkan kepada nara sumber yang tidak tepat, akibatnya para remaja 

menafsirkan dan menganalisa informasi yang dia miliki untuk memenuhi 
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kebutuhannya. Demikian halnya informasi tentang seks yang salah atau 

terlalu vulgar, tanpa pemahaman yang benar akan membawa remaja terbuai 

dalam praktik seksual yang membahayakan. Hamil di luar nikah, penyakit 

menular seksual dan masalah reproduksi adalah hasil dari pendidikan seks 

yang tidak benar.
7
 

d. Keluarga 

Keluarga adalah lembaga masyarakat kecil, dalam lembaga ini pendidikan 

pertama kepada anak-anak dimulai. Kepenuhan akan kebutuhan fisik, 

kebutuhan akan perhatian dan kasih sayang, serta penanaman nilai-nilai hidup 

yang kuat akan membentuk seseorang “kenyang” sehingga anak memiliki 

cukup ketahanan diri dari pengaruh yang akan merusak kehidupannya. 

Sebaliknya keluarga yang kurang mampu memberikan pemenuhan kebutuhan 

fisik, perhatian, kasih sayang dan penanaman nilai-nilai hidup yang kuat, 

akan membuat anak tidak cukup tahan menangkis pengaruh nilai negatif 

lingkungan di luar keluarga.
8
 

e. Tekanan dari teman 

Tekanan dari teman untuk melakukan hubungan suami-istri pada umumnya 

lebih besar, terutama dari pacar. Hal ini dilakukan agar hubungan bisa 

bertahan dan diakui dalam kelompok. Seks bebas menjadi model pada 

kalangan remaja tertentu. Pada umumnya mereka yang melakukan hal ini 
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sekaligus merupakan bentuk pelampiasan diri karena kondisi keluarga yang 

kurang harmonis.
9
 

Kasus hamil di luar nikah bisa dikatakan terjadi di semua daerah, terutama di 

kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Yogyakarta dan sebagainya. Di kota 

Sorong, Papua Barat fenomena hamil di luar nikah juga bukan menjadi barang asing di 

masyarakat. 

Sorong adalah sebuah wilayah bagian Barat Papua. Menurut Sensus Penduduk 

(SP) tahun 2010, jumlah penduduk Kota Sorong ada 190.341 jiwa, yang terdiri atas 

99.898 laki-laki dan 90.446 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Distrik 

Sorong Utara dengan jumlah penduduk 44.774 jiwa dan jumlah penduduk terkcil berada 

di Distrik Sorong Kepulauan dengan jumlah penduduk 9.710 jiwa. Dari hasil Sensus 

Penduduk (SP) 2010 dapat diketahui laju pertumbuhan penduduk Kota Sorong sebesar 

7,02 persen per tahun. Distrik yang laju pertumbuhan penduduknya tertinggi adalah 

Distrik Sorong Timur yakni 14,07 persen dan yang terendah adalah Distrik Sorong 

Kepulauan yakni sebesar 3,54 persen. Dengan luas wilayah 1.105 km
2
 yang didiami 

penduduk 190.341 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Sorong adalah 

sebesar 91 jiwa/km
2
. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Distrik 

Sorong Manoi yakni sebesar 313 jiwa/km
2
, sedangkan yang paling terendah berada di 

Distrik Sorong Kepulauan yakni 49 jiwa/km
2
. Sex ratio penduduk Kota Sorong hasil SP 

2010 adalah sebesar 110,45 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki 10 

persen lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Sex ratio 

terbesar terdapat di Distrik Sorong Timur yakni sebesar 114,97 dan yang terkecil terdapat 
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di Distrik Sorong Kepulauan yakni sebesar 107,17 yang berarti penduduk laki-laki 7,17 

persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.
10

 

Dari penelitian awal yang telah dilakukan di GKI Sorong melalui wawancara 

dengan tua-tua adat bahwa maraknya pendatang asing yang datang ke Sorong secara 

tidak langsung menguntungkan tetapi sekaligus merugikan masyarakat Sorong. Dapat 

dikatakan menguntungkan karena pertumbuhan ekonomi masyarakat Sorong menjadi 

naik; kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik; munculnya kebudayaan baru yang di 

bawa oleh pendatang, menjadikan masyarakat mengenal perbedaan dengan orang lain. 

Pada sisi yang lain, kedatangan pendatang sangat merugikan masyarakat. Pendatang yang 

dimaksudkan adalah pendatang baik dari luar daerah dan pendatang asing dari 

mancanegara yakni turis asing yang datang ke kota Sorong. Misalnya, munculnya 

hiburan malam dalam bentuk PUB atau klub malam. Bentuk hiburan semacam ini, tidak 

dapat dipisahkan dari minuman alkohol dan musik yang menggugah emosi. Para 

pengunjung yang biasanya berpasangan dengan pola kehidupan malam akan terbuai 

dengan suasana musik dan pesta di PUB atau karaoke yang pada akhirnya sampai pada 

kegiatan free sex. 

Menurut data penelitian awal juga ditemukan informasi bahwa para pendatang 

asing dengan berbagi latar belakang dan budaya masing-masing ternyata telah memberi 

warna pada kehidupan sosial di Sorong khususnya mulai maraknya pergaulan bebas. 

Budaya baru yang dibawa oleh para pendatang membawa pengaruh terhadap pola 

pergaulan masyarakat setempat. Tempat hiburan, pusat perbelanjaan, tempat wisata, dan 

akses informasi yang dibangun mengubah kehidupan masyarakat Sorong dari pola 
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tradisional ke pola kehidupan modern. Para remaja mulai terbuka dan meniru pola 

perilaku kebudayaan asing seperti berpakaian serba mini dan terbuka, berciuman di 

tempat umum tanpa merasa risi dengan orang lain yang ada di sekitarnya, melakukan 

kegiatan seksual di tempat umum bukanlah hal yang tabu lagi. 

Dalam pra-penelitian juga ditemukan bahwa disamping maraknya pergaulan 

bebas, ternyata juga ada fenomena mahalnya mas kawin terutama terhadap perempuan 

hamil di luar nikah. Menurut budaya atau tradisi yang masih berlaku di kota Sorong, 

ketika sesorang hendak melaksanakan pernikahan maka mereka harus melaksanakan adat 

pernikahan yang berlaku di Sorong. Pihak laki-laki harus bertemu pihak perempuan 

untuk membicarakan mas kawin yang harus dibayar kepada pihak perempuan. Mas kawin 

yang harus dibayar mencapai ratusan juta rupiah (ganti air susu ibu), yaitu menaksir 

harga air susu ibu yang telah diberikan kepada anak perempuannya dihitung mulai lahir 

sampai hitungan umur calon pengantin perempuan dan sebagai uang pengganti kelelahan 

seorang ibu karena telah mengurus dan membesarkan anaknya. Selain itu calon pengantin 

laki-laki juga harus memberikan “kain timur dan piring adat” kepada calon pengantin 

perempuan. Mahalnya mas kawin menjadi kendala calon pengantin laki-laki untuk 

menikah, akibatnya apabila pihak laki-laki tidak mampu membayar mas kawin, 

pernikahan tidak dapat dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka mereka 

menunggu pemangku adat menyelenggarakan nikah massal. Masalahnya para calon 

pengantin harus menuggu adanya acara nikah massal dalam waktu yang lama. Selama 

mereka menunggu nikah massal, hubungan seksual pra nikah terjadi bahkan berakibat 

hamil  di luar nikah. 
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Selain nikah massal di Sorong dikenal juga nikah adat. Menurut masyarakat 

Sorong, pernikahan secara agama dan pemerintahan belum dianggap sah sebelum mereka 

melaksanakan nikah adat. Bagi golongan masyarakat berekonomi kuat persyaratan yang 

harus dipenuhi untuk nikah adat bukanlah masalah, lain halnya bagi golongan masyarakat 

berekonomi lemah, nikah adat harus dipersiapkan dalam waktu lama. Akibatnya para 

perempuan tidak bisa menikah, sekalipun mereka harus menanggung hamil di luar nikah. 

Ada jalan keluar bagi mereka yang menikah tetapi tidak dapat memenuhi syarat adat, 

yaitu kawin paksa, tindakan ini dilakukan untuk menyelamatkan tujuan mereka untuk 

menikah, meskipun beresiko tinggi. Kedua calon pengantin melarikan diri ke daerah lain, 

ketika mereka kedapatan hidup serumah tanpa ikatan pernikahan, mereka harus pulang 

untuk menanggung sanksi sosial dan menjalani kawin paksa. 

Menurut pendapat Pendeta AM, bagi masyarakat Sorong yang beragama Kristen, 

jika ada warga jemaatnya yang hamil di luar nikah tidak ada tindakan Gereja. Aturan 

Gereja tidak dapat dipakai untuk mengatasi persoalan adat pernikahan di Sorong., 

akibatnya kaum perempuan yang mengalami hamil di luar nikah menjadi korban. Apabila 

pernikahan tidak dilaksanakan, maka perempuan harus melahirkan anak di luar 

pernikahan, beban tanggungjawab perempuan terhadap anak yang dilahirkan menjadi 

lebih berat karena perempuan itu harus menghidupi dan membesarkan anak tanpa 

suami.
11

 

Kondisi tersebut diatas pada umumnya sangat merugikan kaum perempuan, 

karena hak-haknya terpasung oleh aturan budaya yang sangat memberatkan. Perempuan 

kehilangan harga dirinya karena diperbandingkan dengan uang atau binatang. Secara 
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sosiologis perempuan menjadi warga kelas dua, dan secara politis perempuan kehilangan 

hak-haknya untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka miliki. Keadaan yang 

dialami oleh perempuan Sorong membawa kepada pemahaman bahwa perempuan 

mengalami penindasan dalam berbagai konfigurasi dan dalam berbagai tingkat intensitas.  

Agar dapat memahami permasalahan perempuan Sorong, khususnya perempuan 

hamil sebelum menikah, dengan pelbagai latar belakang permasalahannya maka dalam 

penelitian ini akan digunakan teori”Feminis Sosialis-Marxis” sebagai alat analisis dalam 

rangka menemukan permasalahan yang sesungguhnya. Mengapa menggunakan kerangka 

“Teori Feminis Sosialis-Marxis? Dalam teori feminis, dunia dilihat dari sudut pandang 

perempuan. Istilah Feminis pertama kali digunakan dalam literature barat pada Tahun 

1880, yang secara tegas menuntut kesetaraan jender dengan laki-laki. Istilah ini secara 

umum dipakai untuk menggambarkan ketimpangan jender, subordinasi, dan penindasan 

terhadap perempuan.
12

 Teori feminis adalah sistem gagasan umum dengan cakupan 

tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia dari perspektif yang berpusat kepada 

perempuan. Dalam teori Feminis Sosialis telah dikembangkan tiga hal penting; pertama 

melakukan kritik terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum patriarkhi dari sudut 

pandang perempuan. Kedua, sudah mengembangkan metode untuk melakukan analisis 

sosial dari pemahaman yang luas tentang materialism historis. Ketiga, sudah menetapkan 

proyek formal yaitu mencapai sintesis dan langkah di luar teori feminis.
13

 

Dalam tulisan ini akan dikembangkan tiga teori penting, yakni teori Feminis 

Liberal, Feminis Marxis dan Feminis Sosialis. Teori Feminis Liberal menekankan, bahwa 
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keadilan jender menuntut kita untuk membuat aturan permainan yang adil dan 

memastikan tidak ada satu pun dari pelomba dirugikan secara sistematis. Feminis Liberal 

beranggapan bahwa subordinasi kaum perempuan berakar dalam kendala-kendala legal 

yang mengucilkan atau menghalangi keterlibatan penuh dan setara kaum perempuan 

dalam ajang publik, sehingga tujuan dari Feminisme Liberal adalah kesetaraan 

kesempatan.
14

 Bagi Feminisme Marxis, persoalan utamanya terletak pada masalah kelas 

dan kapitalisme, yang menyebabkan perbedaan fungsi dan status perempuan. Feminis 

Sosialis setuju dengan Feminis Marxis mengenai kapitalisme adalah sumber penindasan 

terhadap perempuan juga setuju dengan Feminisme Radikal bahwa patriarkhi adalah 

sumber dari penindasan perempuan. Kapitalisme mengakibatkan adanya pembagian kerja 

antara perempuan dan laki-laki, pemisahan antara laki-laki di dunia publik dan 

perempuan di dunia domestik.
15

 Menurut Feminisme Marxis, perempuan borjuis (kelas 

menengah ke atas) tidak akan mengalami penindasan dari kaum proletar (kaum buruh). 

Kalangan Feminis Marxis mengajak kita untuk mengerti bahwa penindasan terhadap 

perempuan yang terjadi selama ini bukan disebabkan oleh perbuatan kesengajaan 

individu atau institusi yang merugikan perempuan. Atas dasar itu, tidak mengherankan 

jika mereka tidak percaya mengenai konsep hukum dan kebijaksanaan yang sensitif 

jender seperti yang selama ini diyakini oleh kalangan Feminis Liberal. Menurut kalangan 

Feminis Marxis, penindasan perempuan terjadi melalui produk politik, sosial dan struktur 

ekonomi yang berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai kapitalisme.  
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Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka judul tesis ini adalah: 

Hamil di luar nikah di Gereja Immanuel Boswezen Sorong dengan kajian perspektif teori 

Feminis Sosialis Marxis. 

2. Rumusan Masalah 

    Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka pertanyaan penelitiannya adalah: 

a. Bagaimana fenomena perempuan hamil di luar nikah dalam konteks Gereja 

Immanuel Boswezen Sorong. Terhadap permasalahan ini, dapat dijabarkan 

menjadi beberapa pertanyaan penelitian antara lain: faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi terjadinya kehamilan di luar nikah khususnya bagi perempuan di 

jemaat GKI Immanuel Boswezen Sorong. 

b. Bagaimana realita perempuan yang hamil di luar nikah bila dikaji dari perspektif 

Teori Feminis Sosialis -Marxis. 

3.Tujuan Penelitian 

a. Mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan hamil di luar 

nikah di GKI Immanuel Boswezen Sorong. 

b. Mendiskripsikan fenomena perempuan hamil di luar nikah dikaji dengan 

perspektif teori Feminis Sosialis-Marxis 

. 

4. Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode yang akan digunakan untuk 

melihat setting tertentu dalam kehidupan yang riil dengan maksud menginvestigasi 
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dan memahami fenomena tertentu,
16

 yakni perempuan yang hamil di luar nikah yang 

akan dikaji dengan perspektif teori Feminis Sosialis-Marxis. 

5. Manfaat Penelitian 

Secara teori akan mengkaji sejauh mana teori Feminis Sosialis-Marxis berkaitan 

dengan fenomena perempuan hamil di luar nikah. Secara umum hasil penelitian ini 

dapat memberi tambahan informasi kepada masyarakat Papua, terutama kaum 

perempuan agar sadar akan keberadaannya dan kondisinya. Secara khusus 

memberikan kesadaran kepada perempuan Sorong dan masyarakat Sorong pada 

umumnya agar menghormati hak-hak perempuan maupun hak-hak kemanusiaannya. 

a. Tenik Pengumpulan Data dan Sumber Data 

a.1. Pengambilan data primer akan dilakukan melalaui wawancara kepada 

informan kunci yaitu: tetua adat, pejabat gereja, majelis gereja terutama 

perempuan yang mengalami hamil di luar nikah, begitu juga laki-laki yang 

menghamilinya. 

a.2.  FGD (Focus Group Discussion) yaitu diskusi terfokus dari suatu group untuk 

membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana formal dan santai. Dalam FGD 

ini dengan melibatkan 7 pasangan suami-istri. 

a.3. Data sekunder akan menggunakan literature, dokumen, foto atau apapun yang 

dapat digunakan sebagai data pendukung. 
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         b.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan mengambil lokasi di jemaat GKI Immanuel Boswezen Sorong  

Papua, karena pada umumnya warga perempuan di Gereja ini banyak mengalami 

hamil di luar nikah. Pra-penelitian menunjukkan terjadinya 3% perempuan hamil 

di luar nikah, data ini masih bisa bertambah apabila dilakukan penelitian yang 

lebih mendalam
17

. 

  c. Waktu Penelitian dilakukan pada bulan Agustus dan September 2013. Namun 

demikian mengingat penulis masih membutuhkan tambahan informasi, maka 

penelitian ini di perpanjang sampai pada bulan Mei-Juni 2014. 

  d.   Konsep Operasional 

 Wanita adalah kata umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan 

dewasa. Perempuan adalah dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa 

maupun yang masih anak-anak. Perempuan hamil adalah wanita yang sedang 

hamil. Keadaan kesehatan ibu hamil sangat mempengaruhi kehidupan janin. 

6. Rencana Penulisan 

Bab I. Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian dan Rencana Penulisan. 

Bab II. Merupakan rujukan teori, antara lain: Faktor-faktor penyebab kehamilan 

di luar nikah, Pengertian feminisme dan berbagai alirannya,Teori Ketidakadilan 

jender, Gereja dan Pelayanannya 
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        Bab III. Mendiskripsikan mengenai perempuan Sorong yang hamil di luar nikah  

  dari berbagai  faktor yang mempengaruhinya. 

 Bab IV. Tinjauan kritis terhadap fenomena hamil di luar nikah di GKI Immanuel 

   Boswezen sorong. 

 Bab V. Penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


