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Abstrak

Aborsi pranikah adalah tindakan seseorang untuk melakukan pengguguran kandungan yang

disebabkan oleh kehamilan pranikah akibat hubungan seksual pranikah. Secara umum aborsi

berdampak pada terganggunya kesehatan mental wanita, tidak hanya wanita, pria yang

pertama kali mengetahui kehamilan pasangan dan bertujuan untuk bertangung jawab dapat

mengalami tekanan psikologis seperti, perasaan bersalah, kesedihan, kehilangan rasa percaya

diri, dan merasa tidak berguna. Self forgiveness adalah melepaskan diri dari perasaan bersalah

atau situasi yang menyalahkan, bukan menghukum atau menghakimi diri sendiri dengan apa

yang sudah dilakukan buruk melainkan sikap mental mencintai diri setelah melakukan

kesalahan. Tujuan penelitian guna melihat gambaran self forgiveness pada pria yang

pasangannya melakukan aborsi pranikah sebagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan

diri pria akibat aborsi yang dilakukan oleh pasangan. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang ditujukan untuk memahami permasalahan dari

sudut pandang partisipan. Partisipan berjumlah 3 pria yang pasangannya melakukan aborsi

pranikah. Hasil penelitian menunjukkan ketiga partisipan baik dalam membangun self

forgiveness dan mengendalikan dorongan-dorongan perasaan negatif yang muncul. Ketiga

partisipan mengetahui latar belakang pasangan melakukan aborsi dan menyalahkan diri

sendiri karena tidak dapat mencegah terjadinya aborsi yang dilakukan oleh pasangan,

kemudian berusaha untuk menerima kenyataan, mengikuti keputusan pasangan, dan bangkit

untuk melanjutkan kehidupan kedepannya dengan menjadi lebih baik. Penelitian ini

diharapkan dapat memberi informasi kepada pihak terkait seperti keluarga mengenai dampak

psikologis pria yang pasangannya melakukan aborsi pranikah guna meminimalisir partisipan

membahayakan dirinya.

Kata kunci : aborsi pranikah, self forgiveness, pria
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Abstrak

Premarital abortion is the act of a person to perform an abortion caused by premarital

pregnancy due to premarital sexual intercourse. In general, abortion has an impact on

women’s mental health, not only women, men who know their partner’s pregnancy for the

first time and aim to be responsible can experience psychological stress such as feeling of

guilt, sadness, loss of self – confidence, and feeling useless. Self – forgiveness is breaking

away from feelings of guilt or blaming situations, not punishing or judging yourself for what

you have done badly, but a mental attitude of loving yourself after making a mistake. The

purpose of the study was to see the picture of self – forgiveness in men whose partners had

premarital abortions as an effort to restore men’s self – confidence due to abortions carried

out by partners. This study uses a qualitative method with a case study approach aimed at

understanding the problem from the participant’s point of view. The participants were 3 men

whose partenrs had premarital abortion. The results showed that the three participants were

good at building self – forgiveness and controlling the impulses of negative feelings that

emerged. The three participants knew the background of their partner having an abortion and

blamed themselves for not being able to prevent the abortion from being carried out by their

partner, then they tried to accept the reality, follow their partner’s decision, and get up to

continue their life in the future by being better. This study is expected to provide information

to related parties such as families about the psychological impact of men whose partners have

premarital abortions in order to minimize participants endangering themselves.
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