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Abstrak 

 

Aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan. Tindakan dari aborsi 

memiliki resiko yang cukup berat terhadap kondisi psikis atau kejiwaan seseorang. 

Post abortion syndrome adalah suatu bentuk gangguan jiwa seperti rasa bersalah, 

menyesal, khawatir, takut dan masih banyak lagi. PAS biasanya dirasakan ketika 

seorang wanita telah melakukan aborsi dan akan merasakan dampak dari aborsi itu 

sendiri. Penulis membahas mengenai kondisi kejiwaan mahasiswa yang melakukan 

tindakan aborsi. Dalam hal ini penulis memakai pendampingan pastoral sebagai 

upaya untuk meringankan bahkan membantu mahasiswa yang telah melakukan aborsi 

setidaknya mendapatkan kelegaan, karena telah mencurahkan segala keluh kesah. 

Proses pendampingan pastoral dapat member penguatan dan masukan agar wanita 

yang melakukan aborsi mendapatkan kembali kepercayaan dirinya untuk melakukan 

hal-hal yang dapat membangun kehidupannya. 

 

Kata Kunci :Pendampingan Pastoral, KondisiKejiwaan, Aborsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

Daftar Isi 

Halaman Judul           

Lembar Pengesahan         

Lembar Pernyataan Tidak Plagiat        

Lembar Pernyataan Persetujuan Akses  

Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi   

Kata Pengantar  

Motto 

Abstrak         

Daftar Isi           

1. Pendahuluan 

1.1.Latar Belakang 

1.2.Rumusan Masalah 

1.3.Tujuan Penelitian 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.5.Metode Penelitian 

1.6.Sistematika Penulisan 

2. Pendampingan dan Konseling pastoral terhadap Kondisi  

    Sosial Kejiwaan Mahasiswa yang Melakukan Aborsi 

2.1. Pendampingan Pastoral 

2.2. Pengertian Konseling Pastoral 

2.3. Fungsi Pendampingan dan Konseling 



 

10 
 

2.4. Teori Makna Hidup terhadap Kondisi Kejiwaan 

2.5. Aborsi dan Jenis Aborsi 

2.7. Dampak Aborsi 

3. Hasil Penelitian 

 3.1. Gambaran Umum Kota Salatiga 

 3.2. Kondisi Sosial Kejiwaan Mahasiswa yang Aborsi   

 3.3.1. Rasa Bersalah 

 3.3.2 Traumatik 

 3.3.3 Penyesalan 

4. Kajian Pastoral terhadap Kondisi Sosial Kejiwaan  

    Mahasiswa yang Melakukan Aborsi 

 4.1. Kajian pastoral terhadap kondisi kejiwaaan post abortion syndrome 

 4.2. Kajian berdasarkan makna hidup 

5. Penutup 

 5.1. Kesimpulan 

 5.2. Saran 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

Bagian I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang  

Pergaulan bebas sebagai pengaruh efek global telah memengaruhi 

perilaku remaja di Indonesia mulai dari usia sekolah hingga perguruan tinggi. 

Para remaja mengadopsi gaya pergaulan hidup yang berasal dari tontonan atau 

media yang berkembang pesat sekarang ini, termasuk soal hubungan seks di 

luar nikah dianggap suatu kewajaran. Pergaulan bebas tanpa adanya ikatan 

pernikahan dapat menimbulkan kehamilan diluar ikatan pernikahan dan 

karena kehamilan diluar ikatan pernikahan dianggap tabu bagi masyarakat dan 

tidak bisa terima di masyarakat, maka mereka yang mendapati dirinya hamil 

diluar ikatan pernikahan dengan terpaksa mengambil jalan pintas dengan cara 

aborsi. Aborsi merupakan tindakan yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial, 

budaya dan agama yang hidup di masyarakat Indonesia. Frekuensi terjadinya 

aborsi sangat sulit dihitung secara akurat, karena aborsi buatan sangat sering 

terjadi tanpa dilaporkan, kecuali jika terjadi komplikasi, sehingga perlu 

perawatan di Rumah Sakit. Di Indonesia sendiri data statistik aborsi disetiap 

tahunnya cukup mengharukan. Menurut data Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) di Indonesia setiap tahun rata-rata terjadi 2,5 

juta aborsi, jumlah yang cukup besar dilihat dari jumlah rata-rata kelahiran 

sebanyak 5 juta jiwa.
1
Di daerah Jawa Tengah sendiri data statistik aborsi 

menurut Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jawa Tengah 

memperkirakan aborsi yang ada di Jawa Tengah sekitar 30% tercatat pada 

tahun2015. 
2
Menurut data statistik pada tahun 2012 tercatat kasus wanita yang 

telah melakukan aborsi spontan dan harus dilarikan di RSUDkarena kondisi 

                                                             
1
 AD Kusumaningtyas, Ahmad Nurcholis, Alamsyah M. DJa’far, Atik Muayati, Fathuri SR, dan 

Luci Winehen, Seksualitas dan Agama, (Jakarta: PT Elex Media Kompitindo,2015), 197. 
2PKBI Jawa Tengah, diunduh pada tanggal 23 April 2015, pukul 00:12 WIB. 
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yang tidak memungkinkan dan jumlah dari wanita yang melakukan aborsi 

spontan sebanyak 98 orang.
3
Pada 2014-2015 total wanita yang melakukan 

aborsi mengalami peningkatan dan wanita yang melakukan aborsi harus 

dilarikan di Rumah Sakit Tentara Dr. Amir Salatiga dan jumlah aborsi 

spontan sebanyak 118 orang.
4
 

 

Pada abad ke-19 praktik aborsi tidak mengandalkan ramuan jamu, 

tetapi menggunakan sistem medis, antara lain dengan sistem sedot 

menggunakan pipa dan aneka pil. Pada mulanya dipraktikkan di Perancis, 

kemudian menyebar ke berbagai negara di Eropa dan sampai ke Amerika 

Serikat serta Kanada.
5
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi diartikan 

sebagai pengguguran kandungan.
6
Pengertian aborsi secara medis sebagai 

gugurnya janin atau terhentinya kehamilan setelah nidasi, sebelum 

terbentuknya fetus (janin) yang viable, yaitu kurang dari 16-28 minggu.
7
Ada 

beberapa jenis aborsi, yakni pertama Aborsi Spontan yaitu, aborsi yang terjadi 

bukan karena kesengajaan melainkan kecerobohan selama ibu mengandung 

seorang anak.
8
 Kedua Aborsi Terencanayaitu, aborsi yang memang sudah 

direncanakan oleh Ibu yang sedang mengandung. Aborsi ini terbagi menjadi 

dua yaitu aborsi langsung dan tidak langsung. Aborsi langsung adalah 

pembunuhan langsung atas buah kandungan dari dalam rahim ibu.
9
 Aborsi ini 

tergolong dalam tindakan kriminal pembunuhan yang melenyapkan hidup 

manusia. Aborsi tidak langsung adalah pengguguran yang terjadi antara lain 

karena efek samping dari pengobatan ibu seperti aborsi terapeutik yang adalah 

                                                             
3Nuraini, Gambaran Umur Ibu Hamil yang Mengalami Abortus di RSUD  Salatiga Tahun 2012, 

http://digilib.unisayogya.ac.id/1349/1/naskah%20publikasi.pdf, diunduhpada tanggal 20 September 
2018, Pukul  13:10. 

4 Mira Nur Azizah, HubunganPekerjaan dan Status Gizi Ibu Hamil Dengan Kejadian Abortus 
Spontan Di RST Dr.Asmir Salatiga, Diunduh pada tanggal 20 September 2018, Pukul 13:21 PM. 

5
 Dra. Naning Pranoto, MA, Her Story: Sejarah Perjalanan Payudara, (Yogyakarta: Kanisius, 

2010),  226. 
6
https://kbbi.web.id/aborsi. 

7
 Dr.Hj.Tina Asmarawati, S.H.,M.H, Hukum dan Abortus, (Yogyakarta :Deepublish, November 

2013),  5-6.  
8 William Chang, OFM Cap, Bioetika: Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Kanisius, 2009),41. 
9 William Chang, OFM Cap, Bioetika: Sebuah Pengantar, 41. 

http://digilib.unisayogya.ac.id/1349/1/naskah%20publikasi.pdf
https://kbbi.web.id/aborsi
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campur tangan medis-operasi yang dilaksanakan untuk meniadakan bagian 

tubuh yang sakit sebagai satu-satunya cara menyelamatkan hidup ibu, karena 

keselamatan nyawa ibu terancam.
10

 Dalam hal ini penulis fokus kepada aborsi 

langsung yang dialami oleh wanita yang hamil diluar ikatan pernikahan. 

Seperti yang penulis sudah jelaskan diatas mengenai aborsi langsung, aborsi 

langsung adalah aborsi yang memang sudah direncanakan oleh ibu yang 

mengandung untuk membunuh janin yang ada di dalam kandungan.  

 

Perkembangan diri seseorang dapat dilihat dalam proses sosialisasi 

seperti lingkungan, keturunan, dan manusia itu sendiri.
11

Faktor lingkungan 

sangatlah berpengaruh dalam mengambil suatu keputusan. Banyak wanita 

yang melakukan aborsi karena faktorlingkungan, baik internal maupun 

eksternal. Keluarga yang tidak mendukung karena menganggap hamil diluar 

nikah akan membuat nama keluarga menjadi tercemar, laki-laki yang tidak 

mau bertanggung jawab, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, dan 

pandangan-pandangan dari orang sekitar yang menganggap kehamilan di luar 

ikatan pernikah merupakan aib.
12

 Inilah faktor yang membuat wanita 

melakukan tindakan aborsi. Setelah melakukan aborsi, masalah psikologis 

akan datang, biasanya wanita yang telah mengalami aborsi akan dihinggapi 

post-traumatic abortion syndrome (stress pascaaborsi).
13

Bukan hanya 

mengalami stress, depresi, merasa bersalah, atau berdosa, tetapi risiko 

kesehatan fisik juga dapat dialami oleh wanita yang mengalami aborsi seperti 

infeksi, robek pada mulut rahim, pendarahan, kanker, bahkan kematian. 

Wanita yang telah melakukan aborsisering dipandang tidak baik oleh 

                                                             
10

 William Chang, OFM Cap, Bioetika: Sebuah Pengantar., 41-42. 

11
 Dr. Sumanto, M.A, Psikologi Perkermbangan: Fungsi dan Teori,(Yogyakarta: Center of 

AcademicPublishing,Service, 2014), 64. 
12

 Gita Farelya dan Nurrobikha, Etikolegal dalam Pelayanan Kebidanan, (Yogyakarta: 
Deepublish,2018),  114. 

13 William Chang, OFM Cap, Bioetika: Sebuah Pengantar, 40. 
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lingkungan sekitar, karena dianggap telah membuat tindakan kriminal 

(membunuh).
14

 

 

Penulis mengambil judul mengenai aborsi karena banyak wanita yang 

butuh pendampingansetelah mengalamiaborsi.Dengan adanya pendampingan 

pastoral yang berisi kasih sayang,rela mendengarkan segala keluh kesah, dan 

adanya kepedulian tinggi akan membuat seseorang yang sedang mengalami 

ketakutan merasakan kelegaan dan rasa aman, dan itu sebagai pintu masuk ke 

arah penyembuhan yang sebenarnya. Sejauh ini penulis menemukan lima 

narasumber yang telah mengalami aborsi diluar ikatan pernikahan. Ketika 

penulis bertanya kepada narasumber mengenai perasaannya ketika telah 

melakukan aborsi, narasumber berkata bahwa merekamenyesal, merasa 

bersalah, dan merasa berdosa ketika melakukan aborsi. Hal tersebut yang 

membuat mereka tidak akan melupakan kejadian tersebut.
15

 

 

Kata pendampingan ini berasal dari kata kerja “mendampingi”. 

Mendampingi merupakan suatu kegiatan menolong orang lain yang karena 

suatu sebab perlu didampingi. Orang yang melakukan kegiatan 

“mendampingi” disebut sebagai “pendampingan”.Dengan demikian, istilah 

pendampingan memiliki arti kegiatan kemitraan, bahu-membahu, menemani, 

membagi atau berbagi dengan tujuan saling menumbuhkan dan 

mengutuhkan.
16

Pendampingan atau bimbingan menurut Kartadinata adalah 

suatu proses pendidikan kepada individu untuk mencapai tingkat kemandirian 

dan perkembangan diri sepanjang hayat.
17

 Pendampingan juga bantuan untuk 

memfasilitasi individu mengembangkan kemampuan sesuai potensi dan 

melakukan pilihan dan pengambilan keputusan atas tanggung jawab secara 

                                                             
14

 Mufliha Wijayanti,ABORSI AKIBAT KEHAMILAN YANG TAK DIINGINKAN (KTD): Kontestasi 
Antara Pro-Live danPro-Choice,Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.  Diunduh 21 
Agustus 2018, Pukul 12:02 PM  

15
Wawancara narasumber berinisialBB, Tanggal 5 September 2018 , Pukul 12.00 PM.  

16
 Aart Van Beek, Pendampingan Pastoral (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 9 

17 J.D.Engel, M.Si, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 
2016),1 
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mandiri.
18

Sedangkan pastoral berasal dari “pastor” dalam bahasa Latin atau 

dalam bahasa Yunani disebut “poimen”, yang artinya “gembala”.
19

 Dalam 

praktisnya berarti merawat atau memelihara. Dapat disimpulakan pastoral 

merupakan sifat dari pekerjaan pendampingan. Menurut Clinebell 

pendampingan pastoral adalah suatu upaya yang disengaja untuk memberi 

pertolongan kepada seseorang ataupun kelompok yang sedang mengalami 

masalah atau sakit, agar masalah tersebut tidak menjadi penghalang dalam 

pertumbuhan diberbagai segi kehidupan.
20

 

Konseling pastoral adalah alat yang penting sekali yang membantu 

gereja menjadi pos penyelamat jiwa, tempat berlindung, taman kehidupan 

rohani.
21

Adanya pendampingan dan konseling pastoral membantu pembaruan 

diri seseorang atau kelompok. Melalui konseling, konselor dapat memberi 

pertolongan secara baik kepada konseli dalam menyelesaikan masalah yang 

ada didalam dirinya.Cavanagh memahami konseling sebagai suatu hubungan 

antara pemberi bantuan yang terlatih dan seseorang yang mencari bantuan 

dimana keterampilan pemberi bantuan dan suasana yang dibuatnya membantu 

konseli belajar untuk berhubungan dengan dirinya sendiri dan orang lain 

dalam cara-cara yang lebih produktif.
22

 Konseling harus menjadi pengalaman 

baru yang memberi kesempatan bagi seseorang atau masyarakat untuk melihat 

diri dan hidup secara berbeda, mengalami dan mengekspresikan perasaan 

yang berbeda, dengan berperilaku dengan cara-cara yang baru bagi mereka.
23

 

 

 

 

 

                                                             
18

J.D.Engel, M.Si, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling, 1. 
19

 Aart Van Beek, Pendampingan Pastoral, 10. 
20

 J.D.Engel, MSi, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling,2. 
21

 Howard Clinebell, Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral (Yogyakarta: 
Kanisius, 2002), 17. 

22
J.D.Engel,M.Si, Konseling Pastoral dan Isu-isu Kontemporer(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2016), 24. 
23 J.D.Engel,M.Si, Konseling Pastoral dan Isu-isu Kontemporer, 24. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan 

masalah: Bagaimana kajian pastoral terhadap kondisi sosial kejiwaan 

mahasiswa yang melakukan aborsi di Salatiga? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ialah mengkaji secara pastoral kondisi sosial kejiwaan 

mahasiswa yang mengalami aborsi di Salatiga. 

1.4 Manfaat Penelitian   

Secara Teoritis:Penelitian ini dapat memberikan perspektif-perspektif yang 

baru tentang kondisi sosial kejiwaan mahasiswa  yang melakukan aborsi. 

Secara Praksis : Kajian ini dapat menambah bahan bacaan bagi mahasiswa 

dan memberikan tambahan acuan bagi mahasiswa dalam melakukan 

penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau 

pengetahuan dalam bidang pendampingan pastoral dan konseling.  

1.5 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Penelitian dilakukan di Kota Salatiga, 

Jawa Tengah. Dalam tulisan ini yang dideskripsikan adalah bagaimana 

kondisi psikis atau kejiwaan yang dialami wanita yang telah melakukan 

aborsi.  Metode ini digunakan karena dapat memberikan hasil yang lebih 

mendetail dan mendalam. Selain itu, dengan metode kualitatif penulis dapat 

mengerti, mengetahui dan memahami apa yang sedang terjadi di lapangan. 

Dalam penelitian ini diperlukan informasi yang sangat mendalam dan 

mendetail mengenai kondisi sosial kejiwaaan wanita yang melakukan aborsi, 

sehingga metode kualitatif sangat diperlukan.  

 

Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam meneliti 

status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

atau suatu kelas peristiwa masa sekarang.
24

Jenis penelitian kualitatif lebih 

                                                             
24 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 89. 
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mengutamakan penghayatan serta berusaha memahami dan menafsirkan 

makna dari suatu peristiwa interaksi dan tingkah laku manusia dalam situasi 

tertentu menurut perspektif penulis sendiri sehingga hal ini mengharuskan 

penulis untuk terjun langsung secara aktif.
25

Penelitian kualitatif dibangun atas 

dasar pemahaman intelektual dan argumentasi yang didukung oleh data 

empirik. Objek  penelitian ialah mahasiswa yang melakukan aborsi di 

Salatiga. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih ialah di Salatiga. Dalam 

kualitatif ada beberapa cara untuk pengambilan data antara lain, wawancara, 

observasi, studi dokumentasi, dan focus group discussion.
26

 Dalam hal ini 

pengambilan data yang akan dipakai ialah wawancara. Wawancara adalah 

sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan setidaknya dua orang atas 

dasar ketersediaan,arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah 

ditetapkan dengan mengedepankan kebenaran sebagai landasan utama dalam 

proses memahami.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun penulisan sistematika akan dibagi dalam lima bagian, yaitu 

bagian Imembahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan; bagian II membahas tentang kondisi-kondisi kejiwaan 

yang mengalami keadaan depresi, kehilangan harga diri, dan membahas 

mengenai kajian pendampingan pastoral dan konseling;bagian III membahas 

mengenai hasil dari penelitian terhadap mahasiswa yang telah melakukan 

aborsi di Salatiga; bagian IV berisianalisis hasil penelitian; bagian V berisi  

penutup yang meliputi kesimpulan berupa temuan-temuan yang diperoleh dari 

hasil penelitian, pembahasan, analisa dan saran-saran yang berupa kontribusi 

serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 

 

                                                             
25

Moh. Nazir, Metode Penelitian, 89. 
26

Haris Hardiyansyah, M.Si, Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Intrumen 
Penggalian DataKualitatif, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2015), 27. 
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Bagian II 

Pendampingan dan Konseling pastoral terhadap Kondisi Sosial Kejiwaan 

Mahasiswa yang Melakukan Aborsi 

 Dalam penelitian diperlukan adanya teori-teori yang akan menjadi landasan 

teoritis dan pedoman dalam melaksanakan penelitian. Setelah masalah-masalah 

penelitian dirumuskan maka tahapan selanjutnya adalah mengembangkan teori-teori, 

landasan-landasan, gagasan hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan 

teoritis. Dalam memahami suatu kajian tentang konseling pastoral, kita perlu 

memahami terlebih dahulu pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan 

bimbingan dan konseling pastoral. Sehingga akan menghasilkan suatu kajian yang 

baru mengenai mahasiswa yang melakukan aborsi.  

2.1 Pendampingan Pastoral 

 Kata pendampingan pastoral adalah gabungan dari dua kata yang mempunyai 

makna pelayanan, yaitu pendampingan dan pastoral. Istilah kata pendampingan 

berasal dari kata kerja “mendampingi”. Mendampingi adalah suatu kegiatan 

menolong orang lain. Orang yang melakukan kegiatan mendampingi disebut sebagai 

pendamping. Antara yang didampingi dan pendamping terjadi suatu interaksi sejajar 

atau relasi timbal-balik. Dengan demikian istilah pendampingan memiliki arti bahu 

membahu, membagi/berbagi dengan tujuan saling menumbuhkan dan mengutuhkan. 

Istilah pastoral berasal dari “pastor” dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani disebut 

“poimen” yang artinya “gembala”. Pengertian istilah pastoral di atas kemudian 

memberi pemahaman kepada kita bahwa tugas pastoral bukan hanya tugas seorang 

pastor/pendeta tetapi tugas yang dimandatkan kepada semua orang percaya untuk 

saling menopang dan menolong sesama. 
27

 

 

Daan Engel mengutip Clinebell, mengatakan, pendampingan pastoral adalah 

suatu upaya yang disengaja untuk memberi pertolongan kepada seseorang ataupun 

kelompok yang sedang mengalami masalah atau sakit, agar masalah tersebut tidak 

                                                             
27 Aart Van Beek, Pendampingan Pastoral, 9-10. 
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menjadi penghalang dalam pertumbuhan di berbagai segi kehidupan. Pendampingan 

pastoral bukan hanya meringankan beban penderitaan, tetapi menempatkan orang 

dalam relasi dengan Allah dan sesama, dalam pengertian menumbuhkan dan 

mengutuhkan orang dalam kehidupan spiritualnya untuk membangun dan membina 

hubungannya dengan sesamanya, mengalami penyembuhan dan pertumbuhan serta 

memulihkan orang dalam hubungan dengan Allah.
28 

2.2 Pengertian Konseling Pastoral 

 Istilah “Counsellor” sudah dipakai dalam Perjanjian Lama, misalnya dalam 1 

Tawarikh 27:32 “Yonathan, saudara ayah Daud adalah “counsellor” (dalam Bahasa 

Ibrani Yo’eets’ : Bahasa Indonesia “penasehat”).
29

Konseling berasal dari bahasa 

Inggris to counsel yang secara harafiah berarti memberi  arahan.
30

Konseling mewarisi 

dua tradisi peradaban manusia yaitu tradisi peradaban mutual caring (saling 

memedulikan) dan tradisi universal human mutual caring dalam bentuk prototype 

yang bersifat pra-ilmiah, pra-profesional dan biasa disebut dengan konseling 

sekuler.
31

 Konseling pastoral adalah alat sangat penting sekali dalam membantu 

gereja untuk menjadi tempat berlindung, menjadi tempat penyelamat jiwa, bahkan 

menjadi taman kehidupan rohani.
32

 Konseling adalah hubungan membantu di mana  

konselor bertujuan meningkatkan kemampuan dan fungsi mental konseli agar dapat 

menghadapi persoalan konflik yang dihadapi dengan lebih baik.
33

 Dari pemahaman 

tersebut, konseling menempatkan seorang konselor selalu bersentuhan dengan apa 

yang disebut relasi terhadap sesamanya. Relasi yang mendalam hanya dapat dibangun 

jika seorang konselor memandang orang yang bermasalah itu sangat berharga.   

 

Konseling pastoral memberikan nuansa lain dari biasanya. Tidak hanya 

memampukkan orang keluar dari masalahnya, tetapi dapat meyakinkan orang dalam 

                                                             
28 Jacob Daan Engel, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling, 2. 
29 Aart Van Beek, Konseling Pastoral Sebuah Buku Pegangan bagi Para Penolong di 

Indonesia (Semarang : Satya Wacana, 1987),  3. 
30 Jacob Daan Engel, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling ,  2. 
31

 Totok S. Wiryasaputra, Pengantar Konseling Pastoral (Yogyakarta: Diandra Pustaka 

Indonesia, 2014), 1-2. 
32 Howard Clinebell, Tipe-tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral, 17. 
33Namora Lumongga Lubis, Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Terori dan Praktik 

(Jakarta: KENCANA Prenada Media Group, 2011), 2. 
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mengembangkan dimensi spiritualnya. Konseling pastoral adalah hal yang unik, 

karena konseling pastoral memberi tempat untuk mengembangkan dimensi spiritual, 

dengan melalui pengembangan spiritual orang dapat memperbaiki, membangun, dan 

membina hubungan dengan sesamanya, mengalami penyembuhan dan pertumbuhan 

serta mengembangkan potensi-potensi yang dianugerahkan Allah baginya. Dengan 

demikian, konseling pastoral adalah suatu fungsi dari pastoral dalam pengertian 

bahwa seorang konselor tidak hanya bersentuhan dengan apa yang disebut relasi 

terhadap sesamanya, tetapi juga menempatkan orang dalam hubungannya dengan 

Allah.
34

 Dari pemaparan di atas, mau menjelaskan bahwa antara pendampingan dan 

konseling pastoral, tidak ada perbedaan yang signifikan. Keduanya didasari oleh 

nilai-nilai kristiani dan secara konseptual memiliki fungsi yang sama. Perbedaan 

keduanya terletak pada pelaksanaan, yaitu konseling pastoral dilakukan ketika konseli 

sementara ada dalam masalah dan membutuhkan pertolongan sedangkan 

pendampingan pastoral dilakukan seumur hidup, di ruang dan diwaktu manapun. Itu 

berarti bahwa pendampingan dapat kita lakukan tanpa konseling, tetapi sebaliknya 

kita tidak bisa melakukan konseling tanpa pendampingan. Keduanya adalah tindakan 

penggembalaan, pendampingan dan konseling.
35

 

  

Konseling pastoral juga ada dalam dimensi spiritual. Kurang lebih ada tiga 

dimensi paradigma berfikir yaitu: pertama, dimensi spiritual di pahami dalam 

hubungan dengan pemahaman tentang Kekristenan; kedua, dimensi spiritual 

dipahami dalam kerangka berfikir psikologi;ketiga, dimensi spiritual dalam hubungan 

dengan agama sebagai makna eksterior atau eksternal kemanusiaan yang terbentuk 

dalam kehidupan sosial budaya masyarakat.
36

 Tujuan konseling pastoral  dalam hal 

ini yaitu:  

1. Membantu konseli untuk mengalami pengalamannya dan menerima 

kenyataan.  

2. Membantu konseli mengungkapkan diri secara penuh dan utuh.  

                                                             
34 Jacob Daan Engel, Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling , 10 dan 11. 
35 Aart Van Bekk, Pendampingan Pastoral (Jakarta: BPK. Gunung Mulia,2015), 13-15. 
36Jacob Daan Engel, Konseling Pastoral dan Isu-isu Kontemporer, 1. 
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3. Membantu konseli berubah, bertumbuh dan berfungsi maksimal.  

4. Membantu konseli menciptakan komunikasi yang sehat.  

5. Membantu konseli bertingkah laku baru.  

6. Membantu konseli bertahan dalam situasi baru.  

7. Membantu konseli menghilangkan gejala disfungsional.
37

 

 

2.3 Fungsi Pendampingan dan Konseling  

 Sehubungan dengan fungsi pendampingan dan konseling pastoral, Howard 

Clinebell yang adalah seorang ahli konseling pastoral mendefinisikan kegunaan atau 

manfaat dari pendampingan dan konseling pastoral. 

1. Fungsi menyembuhkan.  

Fungsi menyembuhkan dari konseling pastoral dapat menolong konseli 

untuk menyembuhkan hatinya. Tidak jarang tekanan batin konseli 

menimbulkan penyakit psikomatis seperti colitis atau penyakit jantung, 

penyakit maag dan sebagainya.  

2. Fungsi menopang  

Fungsi menopang membantu konseli yang sakit atau terluka agar dapat 

bertahan dan mengatasi suatu kejadian yang terjadi pada waktu lampau. 

Menopang atau  menyokoh sebagai fungsi pastoral dimaksudkan sebagai 

penghibur dan penguatan yang dirasakan konseli dari relasi pastoral 

sewaktu ada kesusahan karena mengalami kehilangan, rasa sedih, sakit, 

dan penderitaan.  

3. Fungsi membimbing  

Fungsi membimbing berarti membantu konseli ketika harus mengambil 

sebuah keputusan di atantara pilihan-pilihan yang ada karena pilihan-

pilihan tersebut timbul dari relasi pastoral yang mempengaruhi keadaanya 

di masa sekarang dan akan dating.  

4. Memperbaiki Hubungan (reconciling) 

                                                             
37 Totok S. Wiyasaputra, Pengantar Konseling Pastoral, 97 - 104. 
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Hamper semua persoalan sedikit banyak pasti menyangkut hubungan 

dengan orang lain. Fungsi memulihkan berarti membantu konseling 

memperbaiki kembali hubungan yang rusak diantara dirinya dan orang 

lain.  

5. Mengasuh/memelihara 

Fungsi mengasuh atau memelihara memampukan konseli untuk 

mengembangkan potensi-potensi yang diberikan Allah kepadanya. 

Diharapkan bahwa konseli akan berkembang dan terus menerus menjadi 

lebih dewasa di dalam menghadapi masalah-masalah hidup.
38

 

  

2.4 Teori Makna Hidup terhadap Kondisi Kejiwaan 

 Makna hidup muncul dalam pemikiran Victor Emile Frankl dalam 

kerangka pemikirannya membangun logoterapi. Melalui pemikirannya, Frankl 

hendak menyampaikan kepada semua orang bahwa dalam kondisi apapun, kehidupan 

punya potensi untuk memiliki makna, termasuk dalam kondisi yang paling 

menyedihkan.
39

Victor frankl adalah seorang professor dalam bidang neurologi dan 

psikiatri di Fakultas Kedokteran Universitas Vienna dan Guru Besar Luar Biasa 

bidang logo terapi.Frankl menggambarkan manusia sebagai kesatuan yang terdiri dari 

dimensi-dimensi somatis (fisik), psikis (kejiwaan), dan spiritual (kerohanian).
40

 Logo 

terapi secara umum dapat digambarkan sebagai corak psikologi yang mengakui 

adanya dimensi kerohanian pada manusia di samping dimensi ragawi dan kejiwaan, 

serta beranggapan bahwa makna hidup dan hasrat  untuk hidup bermakna merupakan 

motivasi utama manusia guna meraih taraf kehidupan bermakna yang 

didambakannya.
41

 Logo terapi bukan sekedar teori yang dijabarkan berdasarkan 

pemikiran rasional, tetapi lebih merupakan hasil pemikiran setelah mengalami 

                                                             
38

Julianto Simanjuntak, Perlengkapan Seorang Konselor, (Tangerang: Layanan Konseling 

Keluarga dan Karir, 2007),  20 – 21. 
39

 Victor E. Frankl, Optimisme di Tengah Tragedi: Analisis Logoterapi, diterjemahkan oleh 
Lala Herawati Dharma (Bandung: Nuansa, 2008), 22-23. 

40 Dr. Jacob Daan Engel, M.Si, Model Logo Konseling (Yogyakarta : PT Kanisuius, 2014), 5. 
41 H.D. Bastaman, Logoterapi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 36. 
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penderitaan yang berat, saat menjadi tahanan kamp konsentrasi nazi.
42

 Tema dalam 

logo terapi adalah makna hidup dan kehendak untuk hidup bermakna. Maksud dari 

makna hidup (meaning of life) adalah hal-hal yang dianggap penting dan berharga 

serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga layak dijadikan tujuan dalam 

kehidupan. Makna hidup tidak dapat diberikan oleh siapapun melainkan harus dicari, 

dijajaki, dan ditemukan sendiri.
43

 

 Hidup punya potensi untuk memiliki makna, apapun kondisinya, bahkan 

dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun. Manusia memiliki kapasitas 

untuk mengubah aspek-aspek hidup yang negatif menjadi sesuatu yang positif dan 

konstruktif.
44

 Makna hidup adalah hal-hal khusus yang dirasakan penting dan 

diyakini sebagai sesuatu yang benar serta layak dijadikan tujuan hidup yang harus 

diraih.
45

 Menurut Bastaman, makna hidup yang berhasil dipenuhi menyebabkan 

kehidupan seseorang dirasakan penting dan berharga yang pada gilirannya akan 

menimbulkan penghayatan bahagia.
46

 Victor Frankl mengartikan makna hidup 

sebagai kesadaran adanya suatu kesempatan atau kemungkinan yang dilatarbelakangi 

oleh realitas atau menyadari yang bisa dilakukan pada situasi buruk yaitu 

memanfaatkan yang terbaik dari setiap situasi.
47

 Dalam kehidupan terdapat tiga 

bidang kegiatan yang secara potensial mengandung nilai-nilai untuk seseorang 

menemukan makna hidup didalamnya apabila nilai-nilai tersebut diterapkan dan 

dipenuhi.
48

 

 Pertama, nilai-nilai kreatif. Menekuni suatu pekerjaan dan meningkatkan 

keterlibatan pribadi terhadap tugas serta berusaha untuk mengerjakannya dengan 

sebaik-baiknya merupakan salah satu contoh dari kegiatan berkarya. Melalui karya 

                                                             
42 J.B. Suharjo B. Cahyono, Meraih Kekuatan Penyembuhan Diri yang Tak Terbatas (Jakarta: 

PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 205. 
43

 J.B. Suharjo B. Cahyono, Meraih Kekuatan Penyembuhan Diri yang Tak Terbatas, 209. 
44

 H.D. Bastaman, Logoterapi, 43-44. 
45

 Jacob Daan Engel, Nilai Dasar Logo Konseling (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 5. 
46

 H.D. Bastaman, Logoterapi, 45. 
47

 Victor E. Frankl, Optimisme di Tengah Tragedi: Analisis Logoterapi, diterjemahkan oleh 
Lala Herawati Dharma, 212. 

48 H.D. Bastaman, Logoterapi, 47-50. 
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dan kerja maka akan menimbulkan makna dalam hidup. Pekerjaan hanyalah sarana 

yang memberikan kesempatan untuk menemukan dan mengembangkan makna hidup, 

jadi makna hidup tidak terletak pada pekerjaan, melainkan bergantung pada pribadi.  

 Kedua, nilai-nilai penghayatan. Nilai-nilai penghayatan adalah keyakinan 

akan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, keindahan, keimanan, serta cinta kasih. Tidak 

sedikit seseoran merasa menemukan arti hidup dari keyakinan yang diyakininya. 

Cinta kasih dapat menjadikan seseorang menghayati perasaan berarti dalam 

hidupnya. Dengan mencintai dan merasa dicintai, seseorang akan merasakan 

hidupnya penuh dengan pengalaman hidup yang membahagiakan.  

 Ketiga, nilai-nilai bersikap. Setiap manusia mempunyai penderitaan yang 

tidak mungkin dielakkan lagi seperti sakit, kematian, dan lain sebagainya. Dalam 

menghadapi suatu penderitaan bukan keadaanya yang harus diubah melainkan 

bagaimana sikap yang harus diambil untuk menghadapi suatu penderitaan. Sikap 

menerima dengan penuh ikhlas dan tabah dapat mengubah pandangan yang dari 

semula diwarnai penderitaan semata-mata menjadi pandangan yang mampu melihat 

makna dan hikmah dari penderitaan itu sendiri. Penderitaan memang dapat 

memberikan makna hidup apabila seseorang dapat mengubah sikap terhadap 

penderitaan itu menjadi lebih baik lagi.  

2.5 Aborsi dan Jenis Aborsi 

Pada abad ke-19 praktik aborsi tidak mengandalkan ramuan jamu, tetapi 

menggunakan sistem medis, antara lain dengan sistem sedot menggunakan pipa dan 

aneka pil. Pada mulanya dipraktikkan di Perancis, kemudian menyebar ke berbagai 

negara di Eropa dan sampai ke Amerika Serikat serta Kanada.
49

Aborsi (Penguguran) 

merupakan pengeluaran konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan yang 

menurut para ahli ada sebelum usia 16 minggu - 28 minggu dan memiliki berat badan 

400-100 gram. Secara medis aborsi adalah pengguguran kandungan sebelum berumur 

                                                             
49 Dra. Naning Pranoto, MA, Her Story: Sejarah Perjalanan Payudara, 226. 
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16 minggu dan 28 minggu dan mengakibatkan kematian, sedangkan pengeluaran janin 

sesudah 28 minggu tidak dikatakan aborsi melainkan pembunuhan bayi.
50

 Aborsi 

terbagi menjadi dua jenis aborsi. 

1. Aborsi Spontan 

Aborsi yang tidak disengajai atau aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tanpa 

disengaja dan pada umumnya tidak dikehendaki oleh seorang wanita yang 

sedang hamil. Aborsi spontan dapat disebabkan karena terjadinya kecelakaan 

atau sebab kelainan kromosom, kelainan rahim, kelainan hormon, dan 

beberapa kasus akibat infeksi atau penyakit seperti sphylis, ginjal, dan TBC. 

2. Aborsi Terencana 

Aborsi yang disengajai atau direncanakan oleh seorang wanita yang sedang 

hamil. Aborsi terencana terbagi menjadi dua. 

a. Aborsi langsung 

Aborsi langsung adalah aborsi yang memang sudah dirancang oleh 

yang bersangkutan untuk mengugurkan kandunganya. Aborsi ini 

tergolong dalam tindakan kriminal pembunuhan yang 

melenyapkan hidup manusia.Biasanya pengguguran dilakukan 

dengan menggunakan obat-obatan atau alat-alat tertentu.
51

 

b. Aborsi tidak langsung  

Aborsi tidak langsung biasa disebut dengan aborsi terapeutik. 

Aborsi terapeutik adalah aborsi yang dilakukan untuk 

menyelamatkan hidup atau kesehatan (fisik atau mental) seorang 

yang sedang hamil.
52

 

 

 

 

                                                             
50

 Amin Huda Nurarif & Hardhi Kusuma, Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa 
Medis dan NandaNic-Noc (Yogyakarta : Mediaction Yogya, 2015), 1. 

51 William Chang, OFM Cap, Bioetika: Sebuah Pengantar,41. 
52 Dr. CB. Kusmaryanto, Tolak Aborsi : Budaya Kehidupan Versus Budaya Kematia 

(Yogyakarta: Kanisius,2005),16. 
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a. Faktor-Faktor Aborsi 

1. Kelainan ovum   

2. Penyakit-penyakit Ibu seperti penyakit infeksi yang menyebabkan 

demam,  

 keracunan (alkohol, nikotin, gas racun) 

3. Gangguan sirkulasi plasenta 

4. Faktor ekonomi . Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk aborsi, dengan alasan belum mampu 

mencukupi kebutuhan keluarga 

5. Faktor sosial. Pola pikir yang memandang aborsi sebagai suatu 

perbuatan tercela tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat yang 

membentuknya. Hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat 

menilai bahwa aborsi yang dilakukan seseorang merupakan solusi atas 

perbuatan seks bebas yang kini semakin marak di masyarakat. 

Disamping aborsi sampai saat ini dianggap salah satu bentuk 

penyimpangan sosial terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat, 

hal tersebut yang memicu seseorang melakukan aborsi, maka jika tidak 

melakukan aborsi akan mengalami putus sekolah atau kuliah, malu 

pada keluarga dan tetangga, tidak mencintai pacar yang menghamili, 

hubungan seks terjadi karena iseng, terputus atau terganggu karir atau 

masa depan dan lain sebagainya.
53

 

2.7 Dampak Aborsi 

Ketika telah melakukan aborsi ada beberapa dampak yang akan 

dihadapi oleh seorang wanita yang melakukan aborsi. 

a. Psikis 

Ada beberapa gejala psikis yang nampak ketika seorang wanita 

melakukan aborsi diantaranya kehilangan percaya diri, sensitif (mudah 

                                                             
53Sari Ratih Pembayun & Rini Lestari, Perilaku Aborsi Pranikah, (lndigenous, Jurnal llmiah 

Berkala Psikologi Vol. 12, No. 2, November 2010), Diunduh pada 22 November 2018, Pukul 1:51 WIB. 
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marah, perasa, mudah tersinggung, murung, suka menyendiri, mudah 

sedih).  

b. Sosial  

Masalah sosial yang biasa terjadi biasanya pada masalah interaksi 

dengan teman dan keluarga. Masalah ini bukan berbentuk konflik, 

namun masalah seperti minder, malu, cemas, dan merasa tidak nyaman 

berkomunikasi secara normal/santai. Seorang wanita yang telah 

melakukan aborsi tidak mampu untuk bersikap terbuka dan aktif 

menjalani hubungan dengan lingkungan sekalipun ada kesempatan. 

c. Fisik 

Tindakan aborsi juga dapat mengganggu kesehatan fisik diataranya 

gangguan pola tidur, menurunnya tingkat aktivitas, mudah lelah, 

bahkan dapat menyebabkan kematian mendadak karena pendarahan 

hebat, Rahim yang sobek dan lain sebagainya.
54
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Bagian III 

Hasil Penelitian 

Bagian ini berisi hasil penelitian yang berupa wawancara dengan jenis 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya 

lebih luwes dan terbuka dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam 

melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan 

narasumber secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara.
55

 

 

3.1 Gambaran Umum Kota Salatiga 

Salatiga merupakan kota kecil yang berada di antara kota Semarang dan kota 

Solo. Kota Salatiga teletak pada ketinggian antara 450 - 825 dpl (dari permukaan air 

laut) serta memiliki iklim tropis dimana kota ini memiliki udara yang sangat segar 

dan sejuk.
56

 Kota salatiga adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota Salatiga 

terdapat  beberapa perguruan tinggi. Disetiap tahunnya penduduk di Salatiga terus 

meningkat, jumlah penduduk migran risen di Salatiga terus menerus meningkat di 

setiap tahunnya. Data populasi pada tahun 2015 sebanyak 183.815. Berdasarkan BPS 

(Badan Pusat Statistik) Salatiga pada tahun 2015 mayoritas penduduk kota Salatiga 

berumur 19-24.
57

 Pada tahun 2014-2015 Rumah Sakit Tentara Dr. Amir Salatiga 

mengalami peningkatan abortus jumlah pasien yang mengalami abortus spontan 

sebanyak 118 orang (37,3%) dari jumlah pasien sebanyak 316 orang.
58

 

 

 

 

 

                                                             
55Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Akasara, 

2016), 163. 
56

 Diakses dari http://salatigakota.go.id/TentangGeografi.php., Pada sabtu tanggal 9 februari 
2019, pukul 19.05 WIB. 

57
https://salatigakota.bps.go.id/statictable/2016/11/02/97/banyaknya-penduduk-kota-

salatiga-menurut kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2015.html., Pada selasa, 29/01/2019, pukul 
22.44. 

58 Mira Nur Azizah, HubunganPekerjaan dan Status Gizi Ibu Hamil Dengan Kejadian Abortus 
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3.2 Kondisi Sosial Kejiwaan Mahasiswa yang Aborsi   

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kondisi adalah persyaratan atau 

keadaan.
59

 Kejiwaan berasal dari kata “jiwa” dalam kacamata psikologi jiwa adalah 

cerminan dari perilaku yang dimunculkan oleh seseorang dalam bentuk tindakan dan 

perbuatan nyata yang meliputi tindakan yang dapat teramati (perilaku terbuka) 

maupun tindakan yang tidak dapat diamati secara langsung (perilaku tertutup) dalam 

hubungannya dengan realitas ekternal di luar dirinya.
60

 Tindakan aborsi memiliki 

resiko yang cukup tinggi terhadap kondisi kejiwaan seseorang, baik itu kondisi 

psiskis maupun fisik. Post-Abortion Syndrome (PAS) adalah salah satu penyebab dari 

tindakan aborsi. Post-Abortion Syndrome (PAS) adalah suatu bentuk gangguan 

kejiwaan, seperti trauma, stress, malu dan lain sebagainya. Disamping itu wanita yang 

melakukan aborsi akan dipenuhi atau dihantui perasaan bersalah yang tidak pernah 

hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya.
61

 

Dari hasil penelitian rasa bersalah, penyesalan, dan trauma datang kepada para 

narasumber ketika para narasumber melihat anak-anak yang baru lahir, dari hal 

tersebut timbul rasa bersalah dan rasa penyesalan.
62

 Rasa trauma timbul ketika 

melihat wanita yang sedang melahirkan, karena para narasumber merasakan rasa sakit 

ketika narasumber melakukan proses tindakan aborsi.
63

 Pengaruh tindakan aborsi b-

ukan hanya kondisi kejiwaan melainkan perubahan kondisi sosial, karena dampak 

dari aborsi itu sendiri mempengaruhi kondisi mental dan psikis dari individu, dan 

lingkungan yang bersangkutan.
64

 Dalam proses wawancara, narasumber tidak pernah 

terganggu dengan kondisi sosial, walaupun bagi narasumber, mereka telah melakukan 

tindakan yang salah, tetapi teman-teman dan keluarga tetap mendukung dan 

                                                             
59 https://kbbi.web.id/kondisi. 
60 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Umum Psikologi (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 5-6. 
61

 Melissa Boulind dan David Edwards, The Assessment and Treatment of Post-Abortion 
Syndrome: A Systematic Case Study From Southern Africa, Journal of Psychology in Africa 2008, 
diunduh pada tanggal 13 februari 2019, pukul 9.44 WIB. 

62
 Wawancara sdri. Rebecca, pada tanggal 25 januari 2019, pukul 17.00 WIB. 

63
 Wawancara sdr. Mamuya, pada tanggal 3 desember 2018, pukul 13.30 WIB. 

64
 Mufliha Wijayanti, ABORSI AKIBAT KEHAMILAN YANG TAK DIINGINKAN (KTD): Kontestasi 

Antara Pro-Live dan Pro-Choice, Jurnal Studi Keislaman, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.  Diunduh 21 
Agustus 2018, Pukul 12:02 WIB. 



 

30 
 

memberikan kekuatan kepada narasumber, agar narasumber tetap dapat menjalankan 

kehidupan seperti biasanya.
65

 Dalam penelitian penulis menemukan beberapa PAS 

yang dialami oleh para narasumber. 

3.3.1 Rasa Bersalah 

Menurut Freud perasaan bersalah terjadi apabila ego bertindak atau bahkan 

bermaksud untuk bertindak bertentangan dengan norma-norma moral superego.
66

 

Rasa bersalah adalah perasaan yang berasal dari pengetahuan individu karena 

berperilaku melawan standar etika atau moral yang dimiliki.
67

 Rasa bersalah timbul 

karena seorang individu telah melakukan tindakan yang salah atau melakukan 

kesalahan yang menurut dirinya dan lingkungannya tindakan tersebut tidak sesuai 

dengan moral dan norma. Rasa bersalah dialami oleh para narasumber yang telah 

melakukan tindakan aborsi. 

Berdasarkan wawancara penyebab dari timbulnya perasaan bersalah karena 

narasumber merasa telah menyianyiakan berkat dari Tuhan, berkat yang dimaksud 

bukanlah harta, tahta melainkan anak itu sendiri, datangnya mimpi anak-anak kecil 

membuat narasumber semakin rasa bersalah atas tindakannya.
68

 Rasa bersalah yang 

mendalam membuat narasumber menjadi tidak dapat  memaafkan dirinya 

sendiri.
69

Akibat dari perasaan rasa bersalah yang dialami narasumber sempat 

membuat narasumber untuk tidak ingin melanjutkan perkuliahannya bahkan 

melajutkan kehidupan sehari-hari narasumber merasa selalu di hantui, karena 

narasumber menganggap dirinya telah melakukan hal yang sangat memalukan.
70

 

Berdasarkan ungkapan dari narasumber, maka  pendampingan pastoral sangat 

                                                             
65 Wawancara sdri. Rebecca, pada tanggal 25 januari 2019, pukul 17.00 WIB. 
66 Ria Rizky Amalia, Rasa Bersalah (Guilty Feeling) Pada Siswi Sekolah Religi Tingkat 

Menengah Atas yang Melakukan Perilaku Seksual Pranikah  di Kecamatan Tenggarong, 
PSIKOBORNEO, Volume 5, Nomor 4, 2017, diuduh pada tanggal 14 februari 2019, pukul 14.53 WIB. 

67
 Moordiningsih, Rasa Bersalah (guilty feeling) Dalam Pengambilan Keputusan Pembelian, 

KOGNISI Majalah Ilmiah Psikologi Vol. 4, No. 2, November 2000, diunduh pada tanggal 19 februari 
2019, pukul 15.11 WIB. 

68
 Wawacara sdri. Rebeca, pada tanggal 25 januari 2019, pukul 17.00 WIB. 

69 Wawacara sdri. Rebeca, pada tanggal 25 januari 2019, pukul 17.00 WIB. 
70Wawacara sdri. Mamuya, pada tanggal 3 desember 2018, pukul 13.30 WIB. 



 

31 
 

diperlukan kepada semua narasumber yang mengalami rasa bersalah. Dengan adanya 

pendampingan pastoral maka narasumber menjadi lebih lega.
71

 

3.3.2 Traumatik 

Post traumatic stress disorder (PTSD) adalah penyakit emosional yang 

diklasifikasikan sebagai gangguan kecemasan dan biasanya berkembang sebagai hasil 

dari pengalaman yang sangat menakutkan, kekerasan yang mengancam nyawa, atau 

sebaliknya juga dapat disebabkan oleh peristiwa kehidupan yang menghancurkan.
72

 

Perasaan yang ditimbulkan oleh pengalaman traumatik dapat mengakibatkan reaksi 

yang tidak baik pada fisik maupun psikis seseorang. Ini merupakan tanda bahwa 

trauma adalah sebuah kejadian yang tidak biasa yang mungkin bisa terjadi akibat 

peristiwa kehilangan yang mendalam. 

Tindakan aborsi membuat beberapa narasumber merasakan trauma. Dari hasil 

wawancara, penyebab terjadinya post traumatic stress disorder karena pendarahan 

yang banyak dan hampir tidak berhenti selama kurang lebih satu bulan saat 

melakukan tindakan aborsi membuat narasumber menjadi trauma.
73

 Rasa sakit dari 

proses aborsi dari meminum obat hingga janin keluar, membuat narasumber menjadi 

trauma.
74

 Pendarahan yang banyak, seperti melihat seorang wanita yang sedang 

melahirkan membuat narasumber mengingat sakitnya proses dari aborsi.
75

 Tindakan 

aborsi yang di lakukan  membuat narasumber hingga jatuh sakit dan harus dilarikan 

ke rumah sakit, membuat narasumber menjadi trauma dan tidak akan mengulangi 

tindakan aborsi untuk kedua kalinya.
76
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3.3.3 Penyesalan 

 Seorang wanita harus memiliki mental yang kuat ketika mengambil keputusan 

untuk melakukan aborsi. Namun terkadang kekuatan ini bisa berubah menjadi 

kemarahan dan rasa penyesalan nantinya. Penyesalan adalah perasaan sedih atau 

kesusahan dalam hati seseorang karena dosa-dosa yang dilakukannya, dengan disertai 

keinginan untuk tidak melakukannya lagi.
77

 Penyesalan merupakan respons terhadap 

hasil keputusan buruk. Penyesalan dikategorikan sebagai emosi kognitif, karena 

untuk memahami apakah seseorang mengalami penyesalan atas keputusannya atau 

tidak, seorang yang bersangkutan semestinya telah berpikir baik tentang pilihan yang 

dipilih maupun  yang tidak dipilih.
78

 

Rasa penyesalan akibat dari tindakan aborsi sangat dirasakan oleh para 

narasumber. Kelima narasumber mengalami rasa penyesalan akibat dari tindakan 

aborsi yang mereka lakukan. Penyebab timbulnya rasa penyesalan karena ketika 

narasumber melihat anak bayi atau melihat orang sekitar yang sudah mempunyai 

anak, timbul rasa keibuan dari rasa keibuan tersebut muncul rasa penyesalan.
79

 

Walaupun tindakan aborsi itu adalah keputusan dari narasumber sendiri, tetapi setelah 

narasumber melakukan tindakan aborsi timbulah rasa penyesalan.
80

 Hingga saat ini 

terkadang narasumber masih menangis ketika mengingat janin yang sudah di aborsi, 

meski sekarang keadaan sudah lebih stabil dan telah menerima kesalahan yang pernah 

dia perbuat.
81

 Namun rasa penyesalan masih dapat dirasakan saat ini, sehingga 

narasumber belum dapat memaafkan dirinya sendiri.
82

 Penulis memperoleh 

kesimpulan dari hasil penelitian. Mahasiswa yang melakukan aborsi mengalami Post 

Abortion Syndrom (PAS). Terdapat tiga PAS yang dialami oleh narasumber yakni 

rasa bersalah, trauma, dan penyesalan. Walaupun keputusan untuk melakukan 
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tindakan aborsi adalah keputusan dari narasumber tetapi dari kejadian aborsi 

narasumber mendapatkan pengalaman, bahkan pembelajaran yang mungkin tidak 

dapat terlupakan. Pengalaman akan  aborsi tetap membuat narasumber mendapatkan 

makna dalam hidupnya.  
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Bagian IV 

Kajian Pastoral terhadap Kondisi Sosial Kejiwaan Mahasiswa yang Melakukan 

Aborsi 

Pada bagian ini, penulis akan melakukan kajian  berdasarkan data-data yang 

penulis dapatkan dari hasil penelitian. Adapun hal-hal yang akan penulis paparkan 

ialah kajian pastoral terhadap kondisi sosial kejiwaan mahasiswa yang melakukan 

aborsi, dan kajian berdasarkan  logo terapi sebagaimana yang penulis paparkan pada 

bagian teori. 

4.1 Kajian pastoral terhadap kondisi kejiwaaan post abortion syndrom 

 Menurut Clinebell, pendampingan pastoral adalah suatu upaya yang 

disengaja untuk memberi pertolongan kepada seseorang ataupun kelompok yang 

sedang mengalami masalah atau sakit, agar masalah tersebut tidak menjadi 

penghalang dalam pertumbuhan di berbagai segi kehidupan. Pendampingan pastoral 

tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang pendeta, pastor atau rohaniwan, tetapi 

semua orang percaya terpanggil untuk tugas penggembalan itu. Penggembalaan inilah 

yang menjadi dasar pendampingan pastoral, untuk mewujudkan kasih, perhatian dan 

kepedulian kepada mereka yang berada pada pergumulan, terutama perasaan-

perasaanya.
83

 

Jika pendampingan pastoral tidak dilakukan kepada narasumber yang 

merasakan rasa bersalah, berdasarkan dari hasil penelitian narasumber benar-benar 

tidak dapat memafkan dirinya, walaupun sampai sekarang narasumber belum dapat 

memaafkan dirinya tetapi ada rasa kelegaan ketika pendampingan pastoral dilakukan, 

bukan hanya merasakan rasa bersalah melainkan narasumber menganggap harga 

dirinya benar-benar sudah rendah. Dengan adanya pastoral sedikit meringankan 

beban dari narasumber. Pendampingan pastoral juga dibutuhkan kepada narasumber 

yang mengalami trauma. Dampak dari tidak diberikannya pastoral terhadap 
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narasumber yang merasakan trauma adalah narasumber dapat kehilangan 

kepercayaan di dalam diri sendiri, ketakutan yang mendalam dapat membuat 

narasumber menjadi tidak berani melangkah, dan melanjutkan kehidupannya seperti 

sediakala, bahkan selalu berasumsi negatif terhadap suatu pencapaian kesuksesan 

dalam kehidupannya. Begitu juga dengan rasa penyesalan. Pendampingan pastoral 

sangat diperlukan kepada narasumber yang merasakan penyesalan yang mendalam. 

Dampak dari tidak dilakukannya pendampingan pasrotal terhadap narasumber yang 

mengalami rasa penyesalan adalah narasumber akan lebih merasa sensitif ketika 

berbicara mengenai anak dan kehamilan. 

Dalam proses wawancara, penulis mencoba membantu narasumber untuk 

mengungkapkan apa yang narasumber rasakan ketika narasumber telah melakukan 

aborsi. Dalam proses pendampingan pastoral penulis belum dapat membuat 

narasumber mencapai titik dimana narasumber dapat memulihkan dan memaafkan 

dirinya. Dalam hal ini pendampingan pastoral yang diberikan ialah menopang segala 

keluh kesah yang  narasumber rasakan, dan pendampingan pastoral yang diberikan 

selain menopang ialah dengan memberikan penguatan dan semangat kepada 

narasumber agar narasumber terus melangkah dan semangat dalam menjalani 

kehidupan. Penguatan serta dukungan yang diberikan selama proses penelitian 

ternyata dapat membantu mengurangi penderitaan psikis yang dialami oleh 

narasumber.
84

 

Dalam hal ini dapat disimpulakan bahwa pendampingan pastoral sangat 

diperlukan terhadap narasumber yang melakukan tindakan aborsi, khususnya ketika 

narasumber mengalami PAS seperti rasa bersalah, trauma, dan penyesalan. Dengan 

diberikannya pendampingan pastoral setidaknya narasumber mendapatkan kelegaan, 

karena narasumber telah mencurahkan segala keluh kesah yang narasumber rasakan. 

Dalam proses pendampingan pastoral narasumber juga diberi penguatan dan masukan 

agar narsaumber mendapatkan kembali kepercayaan dirinya untuk melakukan hal-hal 

yang dapat membangun kehidupannya. 
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4.2 Kajian berdasarkan makna hidup 

Dalam kondisi terpuruk sekalipun seseorang dapat menemukan makna 

hidupnya, dengan memanfaatkan setiap momen hidup yang berharga. Hidup tetap 

memiliki makna, bahkan dalam situasi yang tidak menyenangkan, tekanan dari 

kehiduapan ketika telah melakukan tindakan aborsi. Setiap manusia memiliki 

kemampuan untuk dapat mengubah kehidupannya dari sisi negatif menjadi sisi positif 

dan konstruktif. 

Berdasarkan hasil penelitian narasumber merasakan penyesalan, dan tidak 

dapat memaafkan diri sendiri. Dengan adanya rasa penyesalan dan tidak dapat 

memaafkan diri sendiri narasumber akan lebih sulit menemukan makna hidup sama 

seperti sebelum para narasumber melakukan tindakan aborsi. Ketika narasumber 

benar-benar tidak dapat menemukan makna hidup dalam dirinya, maka para 

narasumber tidak dapat mengubah kehidupan dari sisi negatifberubah menjadi sisi 

positif, dan makna hidup akan sulit dicapai.  

Dalam hal ini walaupun narasumber mengalami rasa penyesalan dan tidak 

dapat memaafkan dirinya, narasumber tetap dapat mengambil makna hidup dari 

tindakan yang pernah narasumber lakukan. Narasumber mendapatkan makna hidup 

dari teman-teman dan keluarga yang tetap mendukung dan menyemangati 

narasumber untuk terus semangat dalam menjalankan kehidupannya. Walaupun 

narasumber telah melakukan tindakan yang dianggap salah, tetapi  narasumber harus 

tetap menjalankan kehidupannya kearah yang lebih baik lagi.  Apabila narasumber 

berhasil memenuhi apa yang menjadi makna hidup di dalam dirinya,narasumber akan 

menjadi orang yang sangat bahagia dan bangga serta lebih dapat menghargai 

kehidupan yang diberikan Tuhan.  
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Bagian V 

Penutup 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan kajian pada hasil penilitian yang diperoleh penulis, maka dapat 

diambil kesimpulan  pendampingan pastoral merupakan pendekatan  yang penting 

dan harus dilakukan dalam membantu seseorang keluar dari keterpurukan, ketika 

sedang mengalami berbagai masalah yang dianggap sudah tidak ada harapan lagi, 

bahkan wanita yang telah melakukan aborsi sekalipun perlu mendapatkan 

pendampingan pastoral. Walaupun hingga saat ini mahasiswa yang melakukan 

tindakan aborsi belum dapat memaafkan dirinya sendiri, tetapi narasumber masih 

mempunyai harapan dan semangat akan kehidupannya. Semua narasumber yang 

penulis wawancara memiliki makna hidup dan narasumber ingin memperbaiki 

kehidupannya menjadi yang lebih baik lagi. Kesadaran akan pentingnya 

pendampingan pastoral yang baik membawa seseorang kepada tahap pemahaman 

kasih dan selanjutnya kepada tahap penerapan. Pendampingan pastoral yang baik 

tidaklah berguna ketika hanya berada pada batasan teori, pendampingan pastoral yang 

baik memang sama seperti iman, yang harus ditindaklanjuti dalam kehidupan nyata.
85

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh, maka dapat dikemukakan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang aborsi dengan lebih 

banyak belajar dan semakin sadar akan dampak yang akan terjadi akibat 

tindakan aborsi. 

2. Berpikirlah sebelum mengambil suatu keputusan agar tidak terjadi 

penyesalan yang mendalam, dan membuat diri menjadi merasa bersalah. 

3. Menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. 
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4. Menumbuhkan rasa kecintaan dan penghormatan yang tinggi terhadap 

kehidupan.  

5. Mahasiswa yang telah melakukan aborsi harus mendapatkan 

pendampingan pastoral dari orang-orang terdekat sekalipun.  
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