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Telaah deskriptif adalah bagian penjelasan yang 

menggambarkan dan menjelaskan semua hal tentang penelitian 

yang sudah dilakukan, baik proses persiapan, pelaksanaan 

maupun hasilnya. 

Ada empat bagian dalam telaah deskriptif. Pada bagian 

pertama, diungkapkan bagaimana pengalaman pribadi peneliti 

ketika bertemu, berkumpul dan hidup bersama dengan para 

responden selama masa penelitian. Kemudian pada bagian kedua, 

dijelaskan langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk 

mempersiapkan penelitian tersebut: bentuk dan metode 

penelitian, pemilihan lokasi dan proses pencuplikan responden. 

Setelah itu, penjelasan persiapan selesai, langkah berikutnya 

adalah menjelaskan bagaimana proses penelitian terlaksana. 

Bagian terakhir adalah penjelasan tentang analisis data penelitian 

yang sudah diperoleh.  
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I. PENGALAMAN BERSAMA PEKERJA WANITA 

DI PABRIK “X” 

Hidup sebagai pekerja wanita di pabrik merupakan 

rutinitas yang monoton diatur waktu. Minimal hampir selama 

sebelas jam dari dua belas jam kerja, tiap dari mereka harus 

duduk di depan mesin atau di depan hal yang harus dikerjakan. 

Sedikit variasi baru dapat dinikmati dalam kegiatan di jam 

istirahat, yaitu satu jam di waktu makan siang, pukul 12.00-13.00. 

Ada yang menggunakan waktunya untuk makan sambil ngobrol 

santai di kantin pabrik, atau pergi bersama untuk makan di luar. 

Juga ada yang pulang ke tempat kost atau ke rumah, makan 

bersama keluarga dan memanfaatkan sedikit sisa waktu untuk 

istirahat. Itulah gambaran kehidupan mereka yang bekerja mulai 

pukul 07.00 pagi sampai pukul 19.00 malam. Hal yang tidak 

terlalu berbeda jauh, juga dialami oleh mereka yang mendapat 

giliran kerja dari pukul 19.00 sampai pukul 07.00 pagi. 

Perbedaannya, mereka yang kebagian kerja malam, hampir tidak 

memiliki kesempatan untuk menghabiskan satu jam waktu 

istirahat di luar pabrik karena waktu yang sudah larut malam, 

yaitu pukul 23.00 sampai dengan pukul 24.00. 

Jadwal yang ketat dan padat inilah yang menyambut 

kedatangan peneliti pertama kali waktu mengadakan observasi 

bulan Juni 2009 yang lalu. Hal ini sepertinya meneguhkan 

bayangan peneliti tentang kehidupan sehari-hari di pabrik 

sebagai kehidupan yang keras dan relatif tegang. Tetapi, setelah 

peneliti bertemu dengan beberapa orang yang bekerja di sana dan 

berkomunikasi dengan mereka, hal yang peneliti jumpai adalah 

sebaliknya. Tidak terasa ada suasana tegang atau tertekan yang 

peneliti rasakan. Mereka semua bekerja bersama dalam kelompok 

masing-masing dengan semangat dan tanggung jawab. Hal ini 

berbeda sekali dengan bayangan peneliti tentang kehidupan 

pekerja pabrik. Peneliti mengakui bahwa sedikit banyak 
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bayangan itu dibentuk oleh pemberitaan di media massa yang 

lebih sering menyajikan hal yang bernada negatif: upah yang 

rendah, situasi dan kondisi yang tidak memadai sehingga sering 

menimbulkan kecelakaan kerja, demonstrasi menuntut kenaikan 

upah dan sebagainya. 

Perbedaan tersebut menggelitik hati peneliti dan 

menimbulkan pertanyaan dari peneliti sendiri, apa yang 

menyebabkan adanya perbedaan ini? Rasa penasaran ini mulai 

mendapat jawaban setelah mendengar penjelasan dari seorang ibu 

yang mengepalai bagian personalia. Dia menjelaskan tentang 

bagaimana sistem kerja di pabrik yang memperhatikan 

kesejahteraan pekerja. Misalnya, dari gaji yang lebih tinggi dari 

UMR (Upah Minimum Regional), sampai berbagai subsidi yang 

diberikan di bidang-bidang tertentu untuk menolong para 

pekerja. Misalnya: subsidi untuk makan di kantin. Dengan 

selembar kupon seharga seribu lima ratus rupiah, mereka dapat 

makan siang di kantin pabrik dengan sayuran dan lauk yang 

memadai. Di samping itu, juga tersedia fasilitas asrama tanpa 

dipungut biaya untuk pekerja yang belum menikah. Tetapi tidak 

banyak pekerja yang mau tinggal di situ, karena mereka mau 

lebih bebas.  Di samping itu, disediakan juga fasilitas keagamaan 

yang dalam kegiatannya melibatkan semua pekerja bahkan 

pemilik pabrik sendiri bersama dengan keluarganya. Melihat 

suasana seperti itu, peneliti menjadi optimis dan semangat bahwa 

penelitian akan berjalan dengan baik dan lancar. 

Para pekerja wanita di pabrik berasal dari banyak 

daerah, bukan hanya dari daerah Tangerang atau kota-kota di 

Pulau Jawa saja. Ada juga yang berasal dari luar Pulau Jawa: 

Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Sebagai perantau, sebagian 

dari mereka ada yang sudah datang ke daerah Tangerang belasan 

tahun yang lalu. Awalnya, mereka datang ke Tangerang hanya 

untuk bekerja. Setelah melalui berbagai perjuangan, dari pabrik 
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yang satu ke pabrik yang lain, akhirnya mereka bekerja di pabrik 

“X” ini. Bahkan ada yang sudah bekerja di sana sejak pabrik itu 

dikelola oleh pemilik yang lama sampai dengan pemilik yang 

baru, yang sekarang ini. Dalam perjalanan waktu itu, mereka 

berkenalan dengan pasangannya, menikah dan tinggal menetap 

di Tangerang. Tidak sedikit juga di antara mereka yang baru 

datang di tahun-tahun terakhir bahkan bulan-bulan terakhir, 

dengan tujuan memang untuk bekerja. Ada yang datang dan 

langsung bekerja di pabrik “X” karena adanya koneksi dengan 

saudara atau teman yang sudah bekerja terlebih dahulu di sana. 

Tetapi ada juga yang sudah mengalami perjuangan terlebih 

dahulu, berpindah-pindah pabrik sebelum akhirnya terdampar di 

pabrik “X”. 

Dari alasan yang mereka ungkapkan, mengapa mereka 

datang ke Tangerang, sampai akhirnya bekerja di pabrik ini, 

sepertinya semua memiliki masalah ekonomi sebagai alasan 

utama. Tetapi, dari berbagai bincang-bincang, peneliti 

menyimpulkan bahwa ternyata masalah ekonomi bukanlah selalu 

menjadi masalah utama. Cukup banyak di antara mereka yang 

masih muda, baik yang sudah menikah maupun yang belum 

menikah, datang dan bekerja di sini karena memang ingin 

bekerja, mengalami pekerjaan yang berbeda dari yang tersedia di 

tempat asal. Juga ada yang menyatakan bahwa mereka merantau 

dan bekerja di Tangerang karena ingin mandiri, lepas dari 

tanggung jawab orang tua. Bahkan ada seorang pekerja muda dari 

Sumatra yang mengatakan bahwa dia datang ke Tangerang bukan 

karena kesulitan ekonomi. Orang tuanya memiliki lahan garapan 

yang cukup besar dan dari hasil panennya mereka sebenarnya 

mampu membiayai kehidupan rumah tangga, bahkan kehidupan 

anak-anaknya yang juga sudah berumahtangga. Malahan, ada 

seorang kakaknya yang menjadi anggota DPRD tingkat II di 

daerahnya. Semua penjelasan itu memberikan gambaran yang 

lain pada peneliti, yang berbeda dari gambaran yang sudah 
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peneliti miliki selama ini, bahwa pekerja pabrik, apalagi pekerja 

wanita, pasti adalah mereka yang berasal dari golongan ekonomi 

lemah dan hidup yang serba pas bahkan cenderung 

berkekurangan. 

Semua pekerja mengetahui bahwa kehadiran peneliti di 

sana sebagai mahasiswa yang sedang mengadakan penelitian. 

Sebagian besar dari mereka mengerti penelitian itu seperti 

kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata atau praktik kerja. Bahkan 

seorang ketua regu salah mengerti dengan kehadiran peneliti di 

pabrik. Dikiranya peneliti adalah seorang dokter kandungan yang 

sedang meneliti hal berkaitan dengan kesehatan kandungan. 

Sehingga pada waktu yang sudah ditentukan untuk wawancara 

dengan beberapa responden yang menjadi anggota regunya secara 

bergiliran, yang dikirim untuk menemui peneliti bukan hanya 

mereka yang berada dalam daftar nama responden. Satu persatu 

semua pekerja wanita yang menjadi anak buahnya dikirim untuk 

menemui peneliti. Alasannya adalah karena dia ingin supaya 

semua pekerja wanita yang menjadi anggota regu diperiksa 

kesehatan kandungannya. Jadi bukan hanya mereka yang berada 

dalam daftar nama responden.     

Suasana sibuk dengan jam kerja yang ketat, tetapi tetap 

diwarnai keramahan dan keterbukaan itulah yang menyambut 

kedatangan peneliti. Perkenalan pertama peneliti dengan lokasi 

penelitian dan orang-orang yang berada di dalamnya, dimulai 

melalui tawaran pemilik pabrik untuk mengadakan penelitian di 

tempatnya. Kemudian dalam masa observasi tiga hari, peneliti 

dipertemukan dengan beberapa orang yang diharapkan akan 

dapat menolong atau memuluskan jalan untuk masuk, berkeliling 

di kompleks pabrik serta berkenalan dengan beberapa ketua regu.  

Selama enam bulan masa penelitian, peneliti tinggal di 

dalam kompleks pabrik, dengan tujuan supaya mereka semua 

terbiasa dengan kehadiran peneliti. Memang hal itu akan 
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membantu mencairkan suasana wawancara yang sangat peneliti 

butuhkan, sehingga wawancara penggalian data dapat 

berlangsung dengan terbuka dan ada rasa saling menaruh 

percaya. Bahkan, bukan hanya sekedar wawancara yang terjadi, 

cukup banyak responden yang mengungkapkan permasalahan 

hidupnya di masa lalu dan yang aktual dihadapi. Mereka 

berdiskusi dan minta pendapat peneliti untuk mencari jalan 

keluarnya. Kegiatan tambahan ini memang memakan tenaga dan 

waktu yang cukup banyak, tetapi peneliti menerima dan 

melakukannya dengan senang hati. Hal itu justru membantu 

peneliti untuk lebih menggali informasi secara lebih mendalam. 

Awalnya, peneliti menduga bahwa mereka tahu bahwa peneliti 

adalah rohaniwati. Ternyata dugaan itu salah. Sebagian besar 

responden tidak tahu akan status peneliti sebagai rohaniwati, juga 

ketua regu mereka. 

Hal status sebagai rohaniwati memang sempat menjadi 

pemikiran peneliti dan beberapa orang yang membantu untuk 

memuluskan penelitian. Berdasarkan berbagai pemikiran itulah, 

peneliti memutuskan untuk datang dan masuk kekehidupan 

responden tidak sebagai seorang rohaniwati, melainkan sebagai 

mahasiswa yang sedang mencari data. Karena itu, dari antara 

semua responden, hanya enam orang yang mengetahui hal ini. 

Dari hasil wawancara mendalam dengan mereka, terlihat bahwa 

hal status ternyata memang tidak mempengaruhi sikap dan 

pandangan mereka tentang tema penelitian yaitu tentang aborsi. 

Bahkan seorang responden yang beragama sama dengan peneliti 

dan tahu bahwa peneliti adalah seorang rohaniwati, dia justru 

memiliki pandangan yang benar-benar bertentangan dengan 

ajaran agamanya. Tentu saja, kenyataan ini sempat menimbulkan 

konflik batin dalam diri peneliti sebagai seorang rohaniwati yang 

selama ini banyak terlibat dalam pembinaan rohani awam. Di 

satu sisi, peneliti merasa gembira dan lega karena keterusterangan 

itu menunjukkan bahwa dia berbicara dengan jujur, terbuka dan 
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apa adanya. Hal ini penting sekali untuk keterandalan dan 

keterpercayaan data penelitian yang dilakukan. Tetapi di sisi lain, 

sebagai seorang rohaniwati, peneliti juga merasa terpanggil untuk 

membantunya dalam hal pengetahuan ajaran iman yang benar. 

Padahal, sebagai seorang peneliti, yang boleh dilakukan hanyalah 

mengumpulkan data sebanyak mungkin. Syukurlah, akhirnya 

peneliti tetap dapat berjalan di koridor yang seharusnya sebagai 

seorang peneliti. 

Selama penelitian di Pabrik “X” ini, peneliti sungguh 

diterima dalam kehidupan mereka. Suatu sambutan hangat dan 

kesediaan yang besar untuk menolong, peneliti terima dari 

mereka semua. Secara kasat mata, hal ini ditunjukkan melalui 

kerelaan mereka masing-masing untuk memberikan waktu demi 

wawancara atau hal lainnya, baik di luar jam kerja maupun pada 

waktu jam kerja. Khusus untuk pengaturan waktu wawancara 

yang menggunakan jam kerja, hal itu dilakukan sedemikian rupa, 

sehingga tidak terlalu mempengaruhi efektivitas produksi pabrik. 

Hal ini tetap dipertimbangkan sekalipun tidak ada tekanan dari 

pihak pabrik untuk memotong gaji mereka karena meninggalkan 

pekerjaan minimal selama 1 jam untuk wawancara.   
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II.  LANGKAH DAN CARA PENELITIAN 

1. BENTUK PENELITIAN 

Berkaitan dengan tema aborsi, ada tiga cakupan atau 

bidang yang bisa diteliti yaitu klinis, laboratorium dan lapangan. 

Sesuai dengan bidang yang peneliti geluti, maka bidang 

penelitian yang dipilih adalah penelitian lapangan, yang akan 

dilakukan secara tampang lintang.5 Sedangkan menurut substansi, 

penelitian ini adalah gabungan antara penelitian dasar atau 

penelitian tentang kaidah-kaidah keilmuan dan penelitian 

terapan. Kaidah-kaidah keilmuan yang dipakai akan dijelaskan di 

dalam bagian telaah konseptual (Bagian III). Sedangkan unsur 

terapan ditunjukkan dalam penelitian lapangan yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana pandangan etis responden tentang 

aborsi. Pandangan etis yang sudah diketahui ini, kemudian akan 

dikonfrontasikan dengan teori etika Immanuel Kant dan teori 

tahap-tahap perkembangan moral Lawrence Kohlberg. 

Konfrontasi atau proses analisis yang dilakukan, akan 

menghasilkan simpulan yang diharapkan dapat menjadi masukan 

untuk pembangunan etika masyarakat secara khusus tentang 

aborsi. 

 

2. PENELITIAN DI BIDANG FILSAFAT 

Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui 

hal tentang pandangan etis sehingga akan bersinggungan dengan 

dua bidang utama yaitu filsafat moral atau etika dan psikologi 

filsafat. Semua bidang itu berkaitan dengan pembentukan tiap 

                                                           
5  Istilah tampang lintang di sini dapat digambarkan dengan sebatang pohon 

yang dipotong melintang kemudian diteliti, apa saja yang ada pada irisan 
melintang batang tersebut. Jadi penelitian lapangan yang dilakukan secara 
tampang lintang adalah proses penelitian yang mengamati dan mengambil 
data-data yang ada pada suatu waktu tertentu saja.   
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manusia secara abstrak dalam hubungan dengan kehidupan moral 

mereka tentang satu hal tertentu sebagai bagian dari sebuah 

masyarakat.  

Dalam sebuah penelitian bidang filsafat seperti ini, 

diperlukan sikap peneliti yang memandang bahwa setiap 

responden adalah seorang filsuf. Karena itu, mereka harus 

diperlakukan sebagai seorang filsuf. Sehingga dalam masa proses 

pengumpulan data, mereka perlu difasilitasi supaya dapat 

mengemukakan inspirasi dan hasil refleksinya sendiri serta 

mengkomunikasikannya, karena memang dari situlah data utama 

dapat dikumpulkan. Dengan metode ini, diharapkan akan 

diperoleh hasil berupa kedalaman pengertian etika yang personal 

dari tiap responden (bdk. Bakker et al. 1990). 

Berdasarkan penjelasan di atas, tampak sekali bahwa 

penelitian ini perlu dilakukan secara kualitatif6 melalui 

pendekatan personal. Tujuan utama dari penelitian lapangan 

yang akan dilakukan adalah mengetahui secara mendalam 

bagaimana pengertian responden secara personal tentang aborsi, 

pengertian etika mereka tentang aborsi dan bagaimana proses 

pembentukan pengertian tersebut serta faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi. Dengan menyadari adanya keunikan 

personalitas dan kemungkinan berbagai latar belakang yang 

menjadi faktor pembentuk pandangan etis tersebut, studi kasus 

merupakan hal yang paling tepat untuk dilakukan. Karena 

dengan studi kasus, jumlah responden akan dapat dibatasi. 

                                                           
6 Atsbury-Ward (2008:181) mengatakan bahwa untuk melakukan penelitian 

semacam ini memang lebih baik menggunakan metode kualitatif: “the 
subject may be better explored using a qualitative methodology.” Kemudian 
dia melanjutkan komentarnya tentang metode ini: “Arguably one of the 
strengths of a qualitative approach is the ability to generate a vivid and valid 
account of the participants’ experiences. The literature also suggests that 
qualitative research design allows the researcher to understand the intricate 
details about feelings, thought processes and emotions that are often difficult 
to explore using more conventional research methods.” 
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3. PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 

 Cara mengumpulkan data dan informasi tentang 

persepsi filosofis membutuhkan cara-cara yang sesuai dan dapat 

menjamin terjaganya sifat personal sekaligus dapat dipercaya dan 

terandalkan dari data dan informasi tersebut. Karena itu, 

diperlukan metode yang dapat menolong dalam pengumpulan 

data dan informasi dari berbagai sudut pandang yang relevan atau 

bersifat triangulatif.7 Selain membantu untuk menjadikan data 

dan informasi yang diperoleh itu lebih dapat dipercaya dan 

terandalkan, walaupun tidak ada jaminan 100%, metode yang 

triangulatif juga dapat menolong untuk melengkapi data dan 

informasi yang sudah ada. Meskipun penelitian ini lebih 

merupakan penelitian tentang persepsi yang filosofis, bukan 

penelitian di bidang sosial, hal triangulasi seperti yang dijelaskan 

Neuman, justru menjadi lebih penting lagi karena sifat personal 

dari persepsi. Untuk itu, metode utama yang digunakan adalah 

metode wawancara mendalam secara rogerian atau Rogerian 

interview.  

Rogerian interview adalah metode interview yang 

dipakai dalam Rogerian Counseling. Disebut juga sebagai 

konseling non direktif, dengan ciri khas client-centered. Pokok 

utama dari metode ini adalah pada fungsi konselor dalam 

membantu konseli untuk sampai pada pengertian dan perubahan-

perubahan teraupetik dengan sendirinya, daripada dibawa atau 

diarahkan atau ditunjukkan jalan pada perubahan-perubahan itu 

(Motschnig-Pitrik et al., 2001:282-286). Konkretnya, cara 

Rogerian hanya akan melibatkan penggunaan pertanyaan yang 

sedikit atau tidak terlalu mendetil dan tidak terstruktur serta 

                                                           
7  Arti triangulasi yang dipakai di sini berasal dari tulisan Neuman (2003, 

dalam Sugianto 2011:48) tentang metode penelitian sosial. Menurut 
Sugianto, yang dimaksud dengan triangulasi menurut Neuman adalah 
usaha mencoba untuk memperoleh realibillitas data melalui berbagai sudut 
pandang. 



20 
 

dalam suasana yang santai, tetapi dapat mendorong responden 

untuk secara bebas bercerita bagaimana pandangan dan 

perasaannya (Wilardjo 1994:16-19).  Untuk membantu responden 

menceritakan pandangan dan perasaannya, sehingga terjadi 

uraian yang bergulir, terbuka, bebas dan santai tetapi tetap fokus 

kepada tema, dalam wawancara mendalam secara rogerian ini 

digunakan juga metode jemput bola (snowball method)8. 

Maksudnya, ide atau kata atau kalimat yang sudah diucapkan 

sebelumnya oleh responden, dijadikan kata-kata pancingan untuk 

mengarahkan pembicaraan responden yang mungkin keluar dari 

topik, atau untuk menggali secara lebih mendalam pandangan 

dan perasaannya. 

Sebelum Rogerian Interview dilakukan, terlebih dahulu 

dilakukan “persetujuan setelah penjelasan” (PSP) atau “informed 

consent”.9 Hal ini merupakan wujud perlindungan bagi 

responden mengingat sensitivitas sifat personal dari pandangan 

etis tentang aborsi (Hess 2006:581-582). Di samping itu, untuk 

menjamin ketepatan peneliti dalam menangkap persepsi 

                                                           
8  Metode jemput bola atau snowball method yang dimaksud di sini, 

diinspirasikan dari Glesne (1998). Snowball method yang dimaksud Glesne 
adalah metode wawancara bergulir. Menurut Glesne, bergulirnya 
wawancara dapat terjadi dengan menggunakan petunjuk dari informan 
sebelumnya. Petunjuk atau informasi yang diperoleh dari informan 
sebelumnya digunakan baik untuk menentukan informan berikutnya yang 
perlu diwawancarai, juga untuk dijadikan tema atau topik dari wawancara. 
Cara ini menginspirasi peneliti untuk memakainya dalam wawancara 
dengan masing-masing responden dan informan. Jemput bola terjadi 
karena peneliti merumuskan dan melanjutkan pertanyaan berdasarkan ide 
atau kata-kata sebelumnya yang diucapkan oleh responden tersebut. Hal 
ini berbeda dengan dialog. Dialog mengandaikan adanya partisipasi dari 
kedua belah pihak yang terlibat dalam pembicaraan, untuk mencari satu 
solusi bersama. Sedangkan dalam wawancara ini, cara jemput bola 
merupakan cara untuk memancing responden atau informan menjelaskan 
secara lebih mendalam hal yang sedang diungkapkan. 

9  Butir-butir kesepakatan antara peneliti dan tiap responden sebagai wujud 
dari informed consent dan negotiation account, dapat dilihat dalam 
Lampiran 1, halaman 335. 
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responden dan pemisahan antara persepsi responden dari 

pandangan evaluatif peneliti, akan dilakukan negosiasi laporan 

sementara atau negotiation account.  

Setelah itu, peneliti melakukan triangulasi data melalui 

wawancara dengan beberapa informan lapangan. Melalui para 

informan lapangan itu, peneliti bukan hanya memperoleh 

konfirmasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh 

responden, tetapi juga kelengkapan data atau informasi yang 

sudah diperoleh sebelumnya. Misalnya: tentang latar belakang 

keluarga responden, penghayatan keagamaan dan sebagainya. Di 

samping itu, metode kuesioner juga dipakai untuk mengetahui 

sumber-sumber darimana responden memperoleh pengetahuan 

tentang aborsi. 

Metode pengumpulan data berikutnya yang dipakai 

adalah metode kuesioner. Metode kuesioner sebenarnya lebih 

merupakan metode kuantitatif. Tetapi, tidak ada salahnya kalau 

hal itu juga dipakai dalam penelitian ini untuk melengkapi 

informasi yang sudah diperoleh dan pengecekan kebenaran 

beberapa data yang diperoleh melalui wawancara. 

Berdasarkan perjanjian dengan tiap responden, setiap 

wawancara selalu direkam. Setiap kali wawancara selesai 

dilakukan, peneliti membuat draft wawancara dan disimpan 

dalam bentuk soft-copy, disimpan dalam folder menurut namanya. 

Sedangkan analisis data, terus menerus dilakukan selama masa 

penelitian seiring dengan makin banyaknya data dan informasi 

yang diterima. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan 

metode interpretatif berdasarkan teori-teori yang sudah 

dipersiapkan dan terus makin diperdalam, masukan dari 

promotor dan kopromotor serta informan ahli. Tidak ketinggalan, 

pendapat rekan-rekan lain, khususnya yang pernah mendalami 

filsafat, juga peneliti pandang sebagai masukan yang sangat 

berharga dalam proses analisis ini. 
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4.  LOKASI PENELITIAN 

Lokasi penelitian, tepatnya adalah sebuah Pabrik yang 

berada di sebuah daerah industri, kota Tangerang, Jawa Barat. 

Lokasi ini dipilih dengan beberapa alasan sebagai dasar.  

Pekerja wanita yang bekerja di sebuah pabrik memang 

dipilih untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Penentuan 

pilihan tersebut didasarkan pada fakta bahwa mereka memiliki 

lingkup sosial yang terbatas, baik berkaitan dengan tempat hidup 

maupun dalam variasi orang yang dijumpai, yang dengannya 

mereka berinteraksi. Keterbatasan lingkup sosial yang berkaitan 

dengan tempat hidup dapat dilihat dari perputaran hidup mereka 

sehari-hari antara rumah dan pabrik.  Sedangkan keterbatasan 

lingkup sosial yang berkaitan dengan variasi orang yang dijumpai, 

disebabkan oleh tempat hidup mereka sebagian besar hanya di 

dua tempat tersebut, sehingga sedikit sekali variasi orang yang 

dijumpai oleh para buruh dalam interaksi sosialnya. Keterbatasan 

lingkup sosial tersebut dapat membuat mereka menjadi kurang 

memiliki pengalaman dalam interaksi sosial dengan berbagai tipe 

orang dan golongan dalam masyarakat. Hal itu membuat mereka 

rentan terhadap berbagai pengaruh, termasuk pengaruh yang 

berkaitan dengan pembentukan pandangan etis. Karena itu tidak 

mengherankan bila berdasarkan observasi terhadap situasi dan 

kondisi kehidupan para buruh, dapat diasumsikan bahwa akan 

banyak terjadi kasus hubungan seks di luar nikah di antara 

mereka. Inilah asumsi lain yang dapat ditarik, yang kemudian 

mengarah pada ditariknya asumsi berikut yaitu: tingginya angka 

aborsi. Asumsi tingginya angka aborsi dapat berasal dari 

banyaknya kehamilan tidak dikehendaki (KTD) karena hubungan 

seks di luar nikah dan kecenderungan pasangan suami istri 

pekerja untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu atau gagalnya 

pembatasan jumlah anak yang sudah mereka tetapkan. Bagi 

mereka, kehadiran anak atau banyak anak di tengah-tengah 
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padatnya pekerjaan dan kewajiban serta himpitan ekonomi 

kemungkinan besar dipandang sebagai tambahan beban 

kehidupan. 

Setelah memutuskan identitas responden, peneliti 

ditawari oleh seseorang untuk mengadakan penelitian di 

pabriknya yaitu Pabrik “X”.  Tawaran ini peneliti anggap sebagai 

kesempatan emas. Karena tawaran tersebut mengindikasikan 

adanya akses dan fasilitas yang terbuka lebar bagi peneliti untuk 

mendekati responden. Penelitian tentang pandangan etis 

memang sangat mengandaikan adanya hubungan yang relatif 

cukup dekat dan terbuka antara peneliti dan responden untuk 

perolehan data yang mendalam dan dapat dipercaya. Inilah yang 

menjadi alasan utama pemilihan lokasi pabrik “X”. 

Alasan lain yang melatarbelakangi pemilihan pabrik 

“X” ini sebagai lokasi penelitian adalah berkaitan dengan letak 

pabrik, yaitu di kota Tangerang, yang termasuk salah satu kota 

industri,10 dekat dengan berbagai akses yang mendukung untuk 

perkembangan industri. Akses tersebut sekaligus juga merupakan 

akses untuk masuknya pengaruh berbagai hal positif dan negatif 

bagi orang-orang yang tinggal di daerah tersebut.  Berbagai akses 

tersebut adalah kedekatan lokasi penelitian dengan ibukota 

Jakarta, bandara internasional terbesar di Indonesia, pelabuhan 

Tanjung Priok dan pelabuhan Merak yang menjadi jalur 

penyeberangan antar Pulau Jawa dan Sumatra. 

 

 

 

                                                           
10  Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi, Pemerintah Kota Tangerang (2010:2), sampai dengan tahun 2009 
tercatat ada 2220 unit perusahaan industri dan perdagangan di Kota 
Tangerang. 
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5. PROFIL DAN PENCUPLIKAN  

Seperti sudah disinggung sebelumnya tentang 

keterpercayaan dan keterandalan data yang penting bagi 

penelitian, triangulasi harus diperhatikan. Untuk itu, subjek 

penelitian dibedakan menjadi dua yaitu responden dan informan. 

Responden adalah mereka yang pengertian etikanya akan diteliti 

dan dianalisis. Sedangkan informan dibedakan lagi menjadi 

informan ahli dan informan lapangan. 

 

Penentuan Responden 

Patokan Penentuan Responden 

Populasi penelitian adalah sekelompok orang, benda 

atau hal yang menjadi sumber pengambilan cuplikan (sample), 

atau suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu berkaitan 

dengan masalah penelitian. Menurut penelitian yang akan 

dilakukan, yang dimaksud dengan populasi di sini adalah semua 

pekerja wanita yang tinggal di daerah Tangerang. Berdasarkan 

data yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi 

Ketenagakerjaan dan Penelitian, Pengembangan dan Informasi, 

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, ada 260.865 orang 

pekerja wanita yang bekerja di Tangerang.11 Mengingat besarnya 

jumlah populasi, maka pengerucutan populasi perlu dilakukan 

untuk mendapat cuplikan yang dikehendaki, dengan lebih 

menggunakan patokan inklusi atau patokan yang menentukan 

siapa yang dapat dipilih menjadi responden penelitian. Patokan 

inklusi awal yang rencananya akan dipakai dalam proses 

pengerucutan adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
11  Jumlah ini adalah data pada bulan Agustus 2009. Lihat Lampiran 2, 

halaman 336. 
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Pelaku aborsi atau pelaku langsung 

Berkaitan dengan penelitian kualitatif dalam bidang 

etika aborsi, sebelum penentuan responden dilakukan, hal yang 

perlu diketahui terlebih dahulu adalah pihak-pihak yang terlibat 

secara langsung dalam tindakan aborsi. Mereka adalah pelaku 

aborsi yang disebut juga sebagai korban, dan pelaksana serta 

pembantu dalam tindakan aborsi yaitu para dukun, dokter dan 

perawat atau asisten yang membantu terlaksananya tindakan 

aborsi. Suatu studi dan penelitian yang berkaitan dengan aborsi 

tentunya lebih tepat dan aktual bila respondennya berasal dari 

pihak-pihak yang terlibat secara langsung di dalamnya. Dari dua 

pihak yang terlibat secara langsung ini, peneliti memilih 

responden dari pihak pelaku aborsi. Alasannya, jumlah mereka 

yang menjadi pelaku aborsi lebih banyak daripada pelaksana dan 

pembantu dalam tindakan aborsi. Bila kemudian alasan ini 

digabung dengan situasi dan kondisi kehidupan pekerja wanita 

pabrik, kemungkinan variasi pembentukan pandangan etis akan 

menjadi makin besar.  

 

Pengalaman tidak langsung atau Keterlibatan melalui pengalaman 

langsung orang lain  

Di samping keterlibatan secara langsung sebagai pelaku, 

ada bentuk keterlibatan lain dalam tindakan aborsi, yaitu 

keterlibatan tidak langsung atau bukan sebagai pelaku langsung, 

tetapi dia memiliki pengalaman dengan tindakan aborsi itu, yaitu 

melalui pengalaman langsung salah satu anggota keluarga atau 

temannya atau orang lain. Jadi berdasarkan aspek keterlibatan 

dalam tindakan aborsi ini, responden akan dipilih dari mereka 

yang sudah pernah melakukan aborsi dan mereka yang memiliki 

pengalaman dengan aborsi melalui tindakan aborsi yang 
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dilakukan oleh salah satu anggota keluarga atau temannya atau 

orang lain. 

 

Pelaku langsung dan tidak langsung yang belum menikah dan 

sudah menikah 

Dari antara para pelaku aborsi, peneliti memilih baik 

dari kalangan wanita yang sudah menikah maupun yang belum 

menikah. Alasannya adalah berdasarkan data yang menyatakan 

bahwa tindakan aborsi di Indonesia dilakukan baik oleh wanita 

yang belum menikah maupun oleh wanita yang sudah menikah. 

Kompas (4 Juli 2009) menulis bahwa dari 2,6 juta aborsi per 

tahunnya di Indonesia, 700.000 dilakukan oleh remaja yang 

kehamilannya sebagian disebabkan oleh tindakan kekerasan 

seksual. Sedangkan sisanya yaitu 1,9 juta, disinyalir lebih banyak 

dilakukan oleh wanita yang sudah menikah (bdk. 

www.kompas.com, 2 Maret 2008). Untuk itu, responden akan 

dipilih dari kalangan pekerja wanita, baik yang belum menikah 

maupun yang sudah menikah. Secara konkret, eksistensi pekerja 

wanita merupakan suatu realitas yang unik, yaitu “dalam 

kesatuan merupakan kekuatan yang berpengaruh” dan “dalam 

individu merupakan kekuatan yang lemah dan rentan”. Mereka 

sebagai satu kesatuan merupakan salah satu unsur berpengaruh 

dalam menjalankan roda perekonomian negara karena tanpa 

kehadiran mereka yang mayoritas, banyak perusahaan dan pabrik 

tidak akan bisa berproduksi. Tetapi secara individu, masing-

masing tidak bisa menikmati status sebagai unsur berpengaruh 

karena memiliki kerentanan yang jauh lebih besar terhadap 

berbagai pengaruh dan masalah kehidupan: ekonomi, sosial, etika 

dan sebagainya.  

 

 

http://www.kompas.com/
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Perantau yang bekerja di sebuah pabrik 

Aspek lain yang menjadi dasar untuk memilih 

responden adalah bahwa mereka itu perantau. Artinya mereka 

berasal dari luar daerah di mana pabrik itu berada. Status dan 

interaksi sosial sebagai orang asing tentu juga akan 

mempengaruhi pembentukan pengertian etika dan cara 

bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Pekerja wanita di sebuah pabrik yang berusia 18-40 tahun 

Dasar penentuan usia 18 - 40 tahun sebagai usia 

responden, pertama-tama diambil dari teori Erikson tentang 

tahap-tahap hidup manusia mulai dari lahir sampai akhir 

hidupnya. Usia antara 18 - 40 tahun menurut teori  Erik  Erikson  

disebut  sebagai  tahap dewasa muda atau young adulthood (bdk. 

Wagner,  

http://psychology.about.com/od/theoriesofpersonality/a/psychoso

cial_3.htm; Harder, 2002).12 Seseorang yang berada pada tahap 

dewasa muda mulai memperhatikan dan menjalin relasi lebih 

dari sekedar teman biasa. Dia akan mengembangkan hubungan-

hubungan yang dekat dan lebih memiliki komitmen dengan 

orang lain. Harder (2002) mengatakan bahwa pada tahap ini, 

khususnya masa tahun-tahun pertama adalah masa pencarian 

teman pendamping dan cinta. 

 

 

                                                           
12  Memang ada perbedaan jarak usia dewasa muda menurut Wagner dan 

Harder. Wagner menyebut usia dewasa muda adalah antara 19-40 tahun 
sedangkan Harder menyebut antara 18-35 tahun. Dalam penelitian ini, 
peneliti menggabungkan dua jarak umur dari Wagner dan Harder yaitu 18-
40 tahun untuk memperoleh rentang usia responden yang lebih panjang. 
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Pekerja wanita di sebuah pabrik, berusia 18-40 tahun, minimal 

lulusan SMU/SMK, beragama Kristen, Katolik atau Islam 

Responden yang akan dipilih adalah minimal lulusan 

sekolah menengah atas (SMU/SMK) dan beragama Islam atau 

Kristen-Katolik. Penentuan minimalitas jenjang pendidikan 

adalah untuk memberikan jaminan bahwa responden sudah 

memiliki kemampuan intelektual yang memadai di dalam 

memahami hal-hal sosial dan teoretis sehingga hal ini 

mempermudah proses dialog dan wawancara. Penentuan 

minimalitas jenjang tidak memiliki maksud untuk mengatakan 

bahwa mereka yang belum lulus dan tidak lulus SMU/SMK tidak 

memiliki kemampuan intelektual sehingga mereka dapat 

dikatakan tidak memiliki pengertian etika. Kriteria ini diambil 

oleh peneliti pertama-tama berdasarkan asumsi bahwa 

pendidikan kebanyakan para pekerja itu adalah lulusan 

SMU/SMK. Di samping itu, kriteria ini secara relatif dapat 

memberikan jaminan kelancaran dalam proses pengambilan data. 

Sedangkan penentuan agama Islam atau Kristen-Katolik 

karena memang peneliti membatasi penelitian pada pengertian 

etika agama-agama tersebut.  

 

Proses Pencuplikan 

Beberapa bulan sebelum penelitian dimulai, peneliti 

mengunjungi Pabrik “X” untuk memperoleh data-data berupa 

profil perusahaan dan kepegawaian. 

Seluruh warga pabrik, mulai dari pimpinan tertinggi 

sampai dengan buruh yang terendah, peneliti sebut sebagai 

Komunitas Pabrik (K). Dari K, dapat diklasifikasikan menjadi 

sebagai berikut: 
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K  

427 Orang 

Bagan 1:  Struktur Komunitas Pabrik “X” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan: 

- Jumlah total anggota Komunitas Pabrik (K) adalah 427 orang, yang 
terdiri dari: 153 orang wanita (W) dan 274 orang pria (P). 

- Jumlah manager (M) = 7 orang, yang terdiri dari: 2 orang wanita 
(MW) dan 5 orang pria (MP). 

- Jumlah Kepala Bagian (KB) = 12 orang (KBP), yang terdiri dari pria 
saja. 

- Jumlah Kepala Shift (KS) = 25 orang, yang terdiri dari 8 orang 
wanita (KSW) dan 17 pria (KSP). 

- Jumlah Buruh (B) = 383 orang, yang terdiri dari 153 buruh wanita 
(BW) dan 230 buruh pria (BP). 

 

Penentuan Populasi Terjangkau 

Berdasarkan data Komunitas Pabrik yang peneliti 

diterima, peneliti menentukan anggota wanita (W) sebagai 

populasi terjangkau sementara dari penelitian. Dari populasi 

  Bergaji  

Sistem   Berupah 

MW = 2 

MP   = 5 

KBW = 0 

KBP = 12 

KSW = 8 

KSP = 17 

BW = 143  

BP = 240 

Manager   

 7 orang 
Kepala Bagian  

    12 orang 
Kepala Shift  

  25 orang 

    Buruh 

383 orang 

     Pria 

274 orang 

  Wanita  

153 orang 

Staf  = 25 

B      = 95 
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terjangkau sementara, proses dilanjutkan dengan menggunakan 

patokan inklusi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi, 

patokan inklusi sebagai pelaku aborsi dan pengalaman dengan 

aborsi, baru bisa diterapkan pada minggu awal penelitian karena 

pendeknya waktu observasi awal sehingga sulit untuk 

mengetahui secara pasti, populasi terjangkau yang merupakan 

pelaku dan yang memiliki pengalaman. 

 

1. Dari W=153, diterapkan patokan Agama                                                                                      

Jumlah pekerja wanita dari Pabrik “X” yang menjadi populasi 

terjangkau sementara atau yang menjadi calon responden 

penelitian adalah 153 orang, dengan pembagian menurut 

agamanya sebagai berikut: 

Diagram 1: Persentase Jumlah Pekerja Wanita Calon 
Responden Penelitian 

 

Agama Islam:
117 orang

Agama Kristen:
12 orang

Agama Katolik:
3 orang

Agama Budha:
2 orang

Agama tidak jelas:
2 orang

Keluar Kerja:
17 orang

7,84% 

1,96% 

1,31% 11,11% 

76,47% 

Jumlah total: 153 orang 
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Dari jumlah total di atas kemudian diterapkan patokan 

agama, dengan hasil sebagai berikut: 

Diagram 2: Persentase Jumlah Populasi Terjangkau 

Sementara Hasil Penerapan Patokan Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agama Islam:
117 orang

Agama Kristen:
12 orang

Agama Katolik:
3 orang

88,64% 

9,09% 
2,27% 

Jumlah total: 132 orang 
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b. Dari W = 132 orang, diterapkan patokan umur antara  

18–40 tahun 

 

Diagram 3:  Hasil Penerapan Patokan Umur 

                                 

 

 

 

 

 

AGAMA ISLAM 

• <18         = 0 

• <18-40>  = 86 orang 

• >40         = 22 orang 

•     ?         = 9 orang 

• TOTAL   = 117 orang 

AGAMA KRISTEN 

• <18          = 0 

• <18-40>  = 3 orang 

• >40          = 4 orang 

•     ?          = 5 orang 

• TOTAL    = 12 orang  

AGAMA KATOLIK 

• <18          = 0 

• <18-40>  = 2 orang 

• >40          = 1 

•      ?          = 0 

• TOTAL    = 3 orang 

Agama Islam:
86 orang

Agama Kristen:
3 orang

Agama Katolik
2 orang

94,505% 

3,297% 2,198% 

Jumlah Total: 91 orang 
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c. Dari W = 91 orang, diterapkan patokan pendidikan 

 

Diagram 4:  Hasil Penerapan Patokan Pendidikan 

      

 

 

 

 

 

                        

AGAMA ISLAM 

• >SMA    =     2 orang 

• = SMA   =   49 orang 

• <SMA    =   34 orang 

•     ?        =     1 orang 

• TOTAL  =  86 orang 

AGAMA KRISTEN 

• >SMA     =     0 orang 

• = SMA    =     3 orang 

• <SMA     =     0 orang 

•     ?         =     1 orang 

• TOTAL   =     4 orang  

AGAMA KATOLIK 

• >SMA     =     2 orang 

• = SMA    =     0 orang 

• <SMA     =     0 orang 

•     ?         =     0 orang 

• TOTAL   =     2 orang 

Agama Islam:
51 orang

Agama Kristen:
3 orang

Agama Katolik:
2 orang91,07% 

5,36% 
3,57% 

Jumlah Total: 56 orang 
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d. Dari W = 56 orang, diterapkan patokan perantau 

Diagram 5:  Persentase Hasil Penerapan Patokan Perantau 

 

 

 

 

 

                    

AGAMA ISLAM 

• Pend.  asli   =   10 orang 

• Komuter      =     3 orang 

• Perantau     =   38 orang 

• TOTAL       =   51 orang 

AGAMA KRISTEN 

• Pend.  asli   =    0 orang 

• Komuter      =    0 orang 

• Perantau     =    3 orang 

• TOTAL        =    3 orang 

AGAMA KATOLIK 

• Pend.  asli  =     0 orang 

• Komuter     =     1 orang 

• Perantau    =     1 orang 

• TOTAL       =     2 orang 

Agama Islam:
38 orang

Agama Kristen:
3 orang

Agama Katolik:
1 orang

90,48% 

2,38% 
7,14% 

Jumlah Total: 42 orang 
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e. Dari 42 orang yang sudah terjaring, dipilah lagi berdasarkan 

status menikah-belum menikah – janda 

Diagram 6: Prosentase Jumlah Responden Beragama Islam 
Menurut Status Menikah-Belum Menikah-
Janda 

 

 

Diagram 7: Prosentase Jumlah Responden Beragama 

Kristen Menurut Status Menikah-Belum 

Menikah-Janda 

 

Belum menikah:
15 orang

Menikah:
21 orang

Janda:
2 orang

39,474% 

55,263% 

5,263% 

Jumlah total: 38 orang 

Belum menikah:
1 orang

Menikah:
2 orang66,67% 

33,33% 

Jumlah total: 3 orang 
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Diagram 8: Prosentase Jumlah Responden Beragama 

Katolik Menurut Status Menikah-Belum 

Menikah-Janda 

 

Sedangkan perbandingan persentasenya berdasarkan status 

menikah-belum menikah-janda adalah sebagai berikut: 

Diagram 9: Prosentase Jumlah Responden Menurut Status 

Menikah-Belum Menikah-Janda 

 

Janda
1 orang100% 

Jumlah total: 1 orang 

Belum menikah:
16 orang

Menikah:
23 orang

Janda:
3 orang

38,095% 

54,762% 

7,143% 

Jumlah total: 42 orang 
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Jadi berdasarkan proses pencuplikan dengan 

menggunakan patokan inklusi sebelum penelitian dimulai, 

jumlah populasi terjangkau sementara dari penelitian berjumlah 

empat puluh dua orang pekerja wanita. Masih disebut sebagai 

populasi terjangkau sementara karena ada dua patokan inklusi 

yang belum diterapkan, yaitu pelaku aborsi dan pengalaman tidak 

langsung. Jumlah 42 orang sebagai hasil dari proses pencuplikan 

berkurang lagi menjadi 37 orang pada awal penelitian. Hal itu 

disebabkan oleh beberapa alasan. Pada saat penelitian dimulai, 

yang berjarak waktu empat bulan setelah observasi awal, seorang 

di antara mereka mengundurkan diri dari pekerjaan, tiga orang 

sedang cuti hamil dan pulang ke kampung halamannya. 

Sedangkan seorang lagi menyatakan mengundurkan diri sebagai 

responden karena alasan sibuk sekali dengan pekerjaannya. 

Pada minggu pertama penelitian, dengan pertolongan 

dua orang dari Pabrik, peneliti mencoba menerapkan dua 

patokan inklusi yang terakhir. Ternyata, hal itu sulit untuk 

dilakukan karena adanya ketidakpastian tentang hal itu. 

Kesulitan ini membuat peneliti memutuskan untuk menjadikan 

semua populasi terjangkau sementara menjadi populasi 

terjangkau. Dengan harapan, melalui wawancara yang dilakukan, 

nantinya akan diketahui siapa saja yang menjadi pelaku dan yang 

memiliki pengalaman langsung atau tidak langsung. Setelah itu, 

peneliti baru akan menentukan siapa saja yang menjadi 

responden. Tetapi, setelah wawancara pertama dengan semua 

anggota populasi terjangkau, ternyata tidak ada seorangpun di 

antara mereka yang mengatakan bahwa mereka pernah 

melakukan aborsi atau menjadi pelaku aborsi atau dengan kata 

lain memiliki pengalaman langsung dengan tindakan aborsi. 

Sedapat mungkin peneliti mencoba memverifikasi pernyataan 

tersebut melalui para informan lapangan dan sesama rekan 

pekerja wanita. Verifikasi ini tetap peneliti lakukan, sekalipun 

melalui cara berbicara, bereaksi dan menanggapi pertanyaan yang 



38 
 

ditunjukkan oleh tiap dari mereka, peneliti tidak melihat hal-hal 

yang mencurigakan yang patut dicurigai bahwa pernyataan 

mereka itu tidak benar. Setelah melalui verifikasi yang 

meneguhkan kepercayaan peneliti bahwa tidak ada seorangpun 

anggota populasi terjangkau yang pernah melakukan aborsi, 

keputusan berikutnya yang peneliti buat adalah menentukan 

semua anggota populasi terjangkau sebagai responden dan 

memastikan penelitian ini murni sebagai penelitian persepsi 

tentang aborsi. 

 

Penentuan Informan 

Berkaitan dengan populasi penelitian dan mengingat 

bidang-bidang yang berkaitan, maka dibutuhkan beberapa 

informan yang relevan. Mereka dipilih berdasarkan keahliannya, 

yaitu di bidang Obstetri-Ginekologi, Psikologi dan Etika. 

Informan di bidang Obstetri-Ginekologi dipilih karena 

adanya hubungan yang sangat erat antara aborsi dengan 

reproduksi dan embriologi. Sedangkan informan di bidang 

psikologi dipilih karena adanya dugaan bahwa aborsi 

menimbulkan akibat-akibat psikologis pada korban atau pelaku 

aborsi. Informan di bidang Obstetri-Ginekologi dan Psikologi 

diusahakan sedapat mungkin dipilih dari mereka yang juga 

berprofesi sebagai pengajar atau dosen, untuk memperoleh 

informasi yang bersifat ilmiah dan bila mungkin juga bersifat 

filosofis. Informan di bidang etika adalah mereka yang memiliki 

keahlian di bidang tesebut yang bercampur dengan bidang 

teologis, baik dari bidang etika Islam maupun etika Kristen. Di 

samping itu, kriteria lain yang dipakai untuk memilih informan 

di bidang etika adalah profesionalitas, kepemimpinan dalam 

umat, pengajar dan terlibat dalam pelayanan. 
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Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa sebenarnya 

informan adalah bagian dari populasi penelitian. Tetapi dalam 

penelitian ini, mereka tidak termasuk dalam populasi penelitian 

karena banyak di antara mereka yang berasal dari luar daerah 

Tangerang. Mereka tetap dijadikan sebagai informan karena 

adanya relevansi keahlian mereka dengan tema aborsi dan 

responden. 

Di samping informan ahli di atas, ada beberapa 

informan lain yang berasal dari lingkungan pabrik. Kemunculan 

mereka terjadi pada saat dan kondisi yang sesuai dengan 

kebutuhan, misalnya, saat peneliti berusaha melakukan 

triangulasi data yang diperoleh melalui wawancara dengan 

responden. Sekalipun peneliti percaya pada kebenaran informasi 

yang diberikan oleh semua responden, peneliti sering melakukan 

pengecekan dengan beberapa informan lapangan, sehingga data 

yang diperoleh menjadi lebih dapat dipercaya dan terandalkan. 

Di samping manfaat pengecekan yang diperoleh melalui 

wawancara dengan informan, manfaat lain yang diperoleh 

melalui triangulasi itu adalah kemungkinan untuk lebih 

melengkapi data dan informasi yang sudah dikumpulkan. Selain 

informan lapangan yang membantu untuk pengecekan dan 

melengkapi informasi, ada juga informan lapangan yang menjadi 

perantara antara peneliti dengan beberapa responden, sebelum 

akhirnya peneliti mendapatkan keterbukaan dari mereka. 

 

6. PROSES PENELITIAN 

Penelitian dimulai dengan pendekatan melalui berbagai 

cara secara bertahap. Pertama-tama, pendekatan perkenalan 

dilakukan kepada ketua regu dan beberapa orang yang dianggap 

memiliki kapasitas menjadi perantara untuk mendekati 
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responden.13 Perkenalan ini dilakukan melalui pimpinan bagian 

personalia Pabrik. Pada saat itu, peneliti menjelaskan tujuan 

penelitian beserta data dan informasi yang dicari. Sekali lagi, 

peneliti menerima keterbukaan dan kesediaan yang murah hati 

dari mereka semua untuk menolong. 

Setelah perkenalan dengan para ketua regu dan dua 

orang perantara, di minggu-minggu pertama, peneliti 

mengadakan sosialisasi diri dengan pekerja di lingkungan pabrik. 

Sosialisasi ini peneliti lakukan melalui bincang-bincang santai, 

makan bersama dan sebagainya.  

Wawancara dengan responden baru dimulai pada 

minggu ketiga, tepatnya mulai tanggal 14 Nopember 2009. Jadwal 

wawancara, sebagian besar diatur oleh pimpinan personalia 

bersama dengan ketua regu yang anggotanya menjadi responden. 

Sedangkan untuk responden yang bekerja di kantor pabrik, 

sehingga tidak menjadi bagian dari kelompok manapun, peneliti 

membuat janji sendiri untuk penentuan waktu wawancara, yang 

terkadang peneliti lakukan di luar jam kerja. 

Wawancara dilakukan di salah satu ruang yang saat itu 

sedang tidak digunakan. Terkadang di ruang rapat, di aula, di 

ruang rekreasi atau ruang TV, bahkan pernah juga dilakukan di 

kamar peneliti.  Mengingat kesibukan dan ketatnya jam kerja 

mereka, sekalipun sudah diaturkan jadwal untuk wawancara, jam 

tepatnya tetap tergantung pada tiap responden dan ketua regu. 

Tidak jarang, wawancara harus ditunda karena ada target 

pekerjaan yang belum terselesaikan. 

Sebelum wawancara pertama dimulai dengan tiap 

responden, peneliti menjelaskan terlebih dahulu hal tentang 

                                                           
13  Hal ini dilakukan pertama kali pada hari ketiga peneliti sampai di lokasi 

penelitian, yaitu mulai tanggal 2 Oktober 2009. Masa perkenalan dan 
sosialisasi ini berjalan selama kurang lebih dua minggu. 
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tujuan penelitian. Sekalipun mereka pasti sudah mendengar hal 

tujuan itu dari ketua regu masing-masing atau dari kepala bagian 

personalia, peneliti mengulang lagi untuk lebih memperjelas. 

Selain itu, peneliti juga menjalankan proses PSP (Persetujuan 

Setelah Penjelasan) dan beberapa penjelasan lainnya, misalnya: 

tentang hasil wawancara yang akan menjadi anonim bagi semua 

orang, kecuali peneliti, dan selamanya akan tetap menjadi rahasia 

antara peneliti dengan responden.14  

Selama wawancara, ada dua bentuk pertanyaan yang 

digunakan, yaitu pertanyaan open-ended dan pertanyaan yang 

bersifat menggali. Pertanyaan open-ended disampaikan untuk 

mencari informasi tentang hal yang sudah pasti, misalnya: umur, 

berapa bersaudara dalam keluarga dan sebagainya. Sedangkan 

pertanyaan yang bersifat menggali, adalah pernyataan-

pertanyaan utama yang digunakan untuk mencari data dan 

informasi yang mendalam.  

Wawancara pertama didahului dengan pertanyaan 

pembukaan yang berkaitan dengan latar belakang masing-

masing: keluarga, pekerjaan, tempat asal, mengapa dan bagaimana 

dia bisa sampai bekerja di Pabrik “X” dan sebagainya. Pertanyaan 

ini disampaikan setelah terlebih dahulu peneliti memperkenalkan 

diri. Bukan hanya nama dan mengapa sampai bisa bertemu 

dengannya, tetapi juga menyangkut keluarga dan tempat asal. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa saling percaya dan 

keterbukaan. Tentu saja, jawaban yang diberikan oleh responden, 

pada pertemuan pertama ini, terlihat lebih bersifat basa basi. 

Karena itu, hal latar belakang keluarga dan hal-hal lain yang 

bersifat sensitif, akan diperdalam dalam pertemuan-pertemuan 

berikutnya. Setelah pertanyaan pembukaan, wawancara berlanjut 

                                                           
14  Isi PSP dapat dilihat pada Lampiran 1, halaman 335. 



42 
 

sebagaimana mestinya dan dilakukan beberapa kali dengan tiap 

responden selama enam bulan masa penelitian. 

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

penelitian yaitu adanya potensi bias.15 Hal itu merupakan hal 

yang dapat terjadi pada setiap penelitian, demikian pula dalam 

penelitian ini. Bahkan potensi bias penelitian ini menjadi lebih 

besar karena sifat personal dari data dan informasi yang dicari 

dalam penelitian persepsi. 

Berkaitan dengan penelitian ini, bias dapat disebabkan 

oleh banyak hal. Penyebab pertama kemungkinan berkaitan 

dengan cara yang kurang atau tidak tepat dalam pengumpulan 

data. Mengingat sifat personal data penelitian persepsi, kesalahan 

dalam cara pengumpulan data dapat dimulai waktu mengadakan 

pendekatan dan perkenalan dengan responden. Pendekatan dan 

perkenalan merupakan titik awal yang sangat penting karena ini 

akan berpengaruh dalam keterbukaan mereka dalam 

menyampaikan informasi. Melalui pendekatan dan perkenalan 

yang tepat atau proses introduksi, akan terjalin relasi yang tepat 

antara peneliti dan responden. Yaitu relasi yang di dalamnya ada 

rasa saling mempercayai antara responden dan peneliti, yang 

menghilangkan ketertutupan responden pada peneliti. Relasi 

inilah yang memfasilitasi pengumpulan data. Selain itu, 

perumusan pertanyaan yang salah atau tidak cocok, tidak 

memperhatikan sensitivitas dan personal dari informasi, akan 

menjadi sumber distorsi kedua berkaitan dengan pengumpulan 

data, sekalipun ada relasi yang tepat antara peneliti dan 

responden. Hal ini dapat diperparah lagi bila data atau informasi 

                                                           
15  Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bias sebagai penyimpangan 

(Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2005). Bila dikaitkan 
dengan penelitian ini, yang dimaksud dengan bias dapat berarti kekaburan, 
salah pengertian atau interpretasi dari dua hal. Pertama adalah pertanyaan 
yang disampaikan oleh peneliti kepada responden. Sedangkan yang kedua 
adalah penjelasan atau informasi yang diperoleh melalui penelitian.  
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yang diberikan oleh responden, tidak jelas atau kurang mengena 

sehingga interpretasi data juga menjadi salah, sehingga artinya 

tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh responden. 

Mengingat peneliti memiliki latar belakang yang berbeda: agama, 

budaya dan sebagainya, maka unsur subjektivitas dalam 

interpretasi merupakan hal penting yang harus dihindari. Bias 

memang sering diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi, 

keterbukaan dalam mengungkapkan berbagai kemungkinan bias 
dari suatu penelitian, secara umum diakui sebagai kekuatan dari 

tulisan tentang penelitian tersebut.  

Untuk mengatasi kemungkinan bias seperti sudah 

diungkapkan di atas atau untuk memperoleh data dan informasi 

yang terandalkan dan dapat dipercaya, ada beberapa usaha yang 

dilakukan oleh peneliti. Pertama-tama adalah keputusan untuk 

masuk dan berkenalan dengan responden bukan sebagai seorang 

rohaniwati. Di samping itu, perkenalan dimulai dengan cara 

membiasakan kehadiran peneliti di tengah-tengah mereka dan 

melibatkan beberapa orang yang memiliki sifat hubungan yang 

berbeda-beda dengan para responden: para ketua regu, pimpinan 

bagian personalia pabrik, sopir pemilik pabrik yang luwes dan 

supel dalam pergaulan sehingga memiliki hubungan baik dengan 

para pekerja dan sebagainya. Pemilihan mediator pendekatan 

yang memiliki sifat hubungan yang berbeda dengan responden, 

dengan sengaja peneliti lakukan dengan mempertimbangkan 

beberapa alasan. Pimpinan bagian personalia dan ketua regu 

adalah orang-orang yang memiliki status lebih tinggi dalam 

tingkat pekerjaan di pabrik bila dibandingkan dengan para 

responden. Dengan mendekati responden melalui mereka, 

peneliti menggunakan pendekatan dari atas ke bawah yang 

peneliti anggap sebagai pintu masuk pertama untuk berkenalan 

dengan responden. Dengan adanya figur pimpinan pada para 

mediator ini, paling tidak peneliti berhasil menarik perhatian 

pertama dari para responden, sekalipun mungkin, perhatian itu 
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awalnya diberikan karena adanya rasa segan atau takut pada para 

pimpinan mereka. Karena pintu sudah terbuka, perkenalan dan 

sosialisasi diri menjadi mungkin untuk dilakukan. Sedangkan 

figur mediator lain, misalnya sopir pemilik pabrik, tukang masak 

di kantin pabrik, sesama pekerja wanita dan sebagainya, adalah 

mereka yang memiliki status yang sama dengan responden. 

Fungsi mediasi ini untuk lebih memuluskan proses masuknya 

peneliti dalam relasi yang memungkinkan terjadinya keterbukaan 

dari responden pada peneliti. 

Hal lain yang peneliti lakukan adalah belajar dari tiga 

cara yang dilakukan oleh Glesne (1998) dalam usaha menganalisis 

dan menginterpretasikan data dan informasi: cara deskriptif, 

interpretatif dan teoretis. Hasil pembelajaran itu kemudian 

disesuaikan dengan kekhasan penelitian di bidang persepsi etis. 

Hasil akhirnya adalah tiga cara yang peneliti putuskan untuk 

dipakai dalam usaha untuk mendapatkan keterandalan dan 

keterpercayaan data dan informasi, yaitu cara deskriptif dan 

interpretatif, cara teoretis, dan yang terakhir adalah cara analisis 

normatif. 

Cara deskriptif dan interpretatif merupakan usaha 

peneliti untuk menggambarkan dan menginterpretasikan 

semaksimal mungkin sebatas kemampuan peneliti untuk 

melakukannya, atas segala sesuatu yang diungkapkan oleh 

responden, baik kata-kata maupun tingkah laku pada waktu 

mereka menyampaikan ungkapannya. Tentu saja dalam hal ini, 

hal yang tidak boleh peneliti lupakan dalam interpretasi adalah 

usaha menginterpretasikan berdasarkan perspektif responden itu 

sendiri. Untuk memperoleh deskripsi dan interpretasi yang lebih 

lengkap, dapat dipercaya dan terandalkan tersebut, peneliti 

melakukan triangulasi pencarian informasi melalui para informan 

lapangan. 
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Cara kedua yaitu cara konseptual, dilakukan melalui 

dialog dengan  berbagai teori yang sudah disiapkan sejak sebelum 

penelitian dimulai, dan makin dikembangkan dalam perjalanan 

waktu selama penelitian. Di samping itu, ada banyak masukan 

yang peneliti terima melalui promotor, para kopromotor, para 

dosen dan rekan-rekan. Hal ini dimungkinkan karena adanya 

seminar berkala yang peneliti ikuti. Dalam kesempatan seminar 

tersebut, beberapa kali peneliti memberikan presentasi hasil 

sementara dan penelitian, sehingga mereka semua dapat 

memberikan masukan sesuai dengan situasi dan kondisi 

penelitian yang sedang peneliti hadapi.16  

 

  

                                                           
16  Seminar-seminar tersebut difasilitasi oleh Program Doktoral Studi 

Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana. 
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III. PROSES ANALISIS DATA PENELITIAN 

Langkah terakhir setelah diadakannya penelitian, tetapi 

sebelum penuangan hasil penelitian itu ke dalam bentuk tulisan 

disertasi adalah proses analisis data penelitian.  

Bila dalam proses penggalian data, metode yang dipakai 

adalah metode kualitatif, yaitu melalu metode wawancara secara 

mendalam yang rogerian dan snowball, maka dalam proses 

analisis data, metode yang dipakai adalah mix-methods, antara 

kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif digunakan 

dalam menganalisis semua data yang ada, yaitu pertama-tama 

untuk mendapatkan dua hal: bagaimana pengertian tiap 

responden tentang aborsi, hasil konsepsi dan saat hidup manusia 

dimulai; kemudian yang berikutnya adalah menyimpulkan 

faktor-faktor yang dapat berpengaruh dalam pembentukan 

persepsi etis. Berdasarkan pengertian dan faktor-faktor 

berpengaruh di atas, dengan tetap menggunakan analisis 

kualitatif, disimpulkan bagaimana sebenarnya pandangan atau 

persepsi etis tiap responden tentang aborsi: menolak atau 

menerima aborsi; bila menolak aborsi, apakah penolakan itu 

bersifat konsisten atau kasuistik, dan apakah yang menjadi 

alasannya. Dari alasan penerimaan atau penolakan yang konsisten 

atau kasuitik, analisis dilanjutkan untuk melihat dan menentukan 

jenjang pemahaman moral tiap responden. 

Analisis selanjutnya dilakukan secara kuantitatif, yaitu 

dengan melakukan penggolongan responden berdasarkan 

beberapa kategori: sifat konsisten dan kasuistik mereka dalam 

menerima atau menolak aborsi, faktor yang mempengaruhi 

pandangan etis mereka tentang aborsi, dan jenjang pemahaman 

moral mereka. Jumlah masing-masing menurut kategorinya 

kemudian dibuat persentase dan dibuat perbandingan. Dari data 

tersebut dapat diketahui persepsi etis yang bagaimanakah yang 

dimiliki oleh responden, faktor yang paling berpengaruh dalam 
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pembentukan persepsi etis tersebut, dan yang terakhir adalah 

jenjang pemahaman berapakah yang terbanyak yang ditemukan 

di antara para responden. 

Semua data dan informasi secara kualitatif dan 

kuantatif di atas sangat berguna dalam menentukan langkah 

aplikasi pembangunan etika tentang aborsi dalam rangka 

meningkatkan pembangunan kemanusiaan di Indonesia.  
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IV. REALITAS PANDANGAN ETIS TENTANG 

ABORSI 

1. PENGETAHUAN DAN PANDANGAN TENTANG 

ABORSI 

Dari berbagai wawancara mendalam dengan para 

responden, didapatkan adanya beberapa pengertian yang 

berkaitan dengan aborsi. Pengertian-pengertian itu dapat 

digolongkan menjadi: pengertian umum tentang aborsi itu 

sendiri, pengertian tentang hasil konsepsi dan saat dimulainya 

hidup manusia.  

Diagram 10: Jumlah dan Persentasi Pengertian dan Pengetahuan 
Responden 

 

 

•Pengertian negatif: 31 orang (83,78%) 

•Pengertian negatif dan positif: 2 orang 
(5,41%) 

•Pengeluaran janin belum jadi: 2 orang 
(5,41%) 

•Kuretasi: 1 orang (2,7%) 

•Kehamilan tidak dikehendaki (KTD): 1 
orang (2,7%) 

1. 
PENGERTIAN 

TENTANG 
ABORSI 

• Pengertian logis: 12 orang (32,43%) 

• Pengertian ilmiah: 2 orang (5, 41%) 

• Pengertian agamis: 21 orang (56,76% 

• Pengertian terkait pengalaman emosional: 
1 orang (2,7%) 

• Hasil konsepsi adalah rahim: 1 orang 
(2,7%) 

2. 
PENGERTIAN 

TENTANG  
HASIL 

KONSEPSI 

3. PENGERTIAN TENTANG SAAT  

HIDUP MANUSIA DIMULAI 
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Pengertian Umum tentang Aborsi 

Istilah aborsi rupanya bukan merupakan istilah asing 

bagi para responden sekalipun tidak ada seorangpun yang pernah 

melakukan aborsi menurut pengertian yang mereka miliki. Hal 

ini terlihat dari sikap mereka sewaktu ditanya tentang apa itu 

aborsi. Dari sikap dan reaksi, terlihat mereka memiliki pengertian 

tentang aborsi, tetapi beberapa orang sulit untuk 

mengungkapkannya dalam kata-kata, bahkan seorang responden 

hanya mengatakan bahwa aborsi sebenarnya adalah tindakan 

netral. Kenetralan ini dihancurkan oleh penyalahgunaan 

tindakan aborsi pada jaman sekarang sehingga artinya menjadi 

jelek atau negatif, misalnya pembunuhan.  

Dari hasil wawancara mendalam dengan semua pekerja 

wanita yang terlibat sebagai responden, ditemukan adanya 

beberapa pengertian yang berbeda tentang aborsi, yaitu 

pengertian negatif, pengertian negatif dan positif, pengeluaran 

janin yang belum jadi, kuretasi dan pengertian yang 

menyamakan aborsi dengan kehamilan yang tidak diinginkan 

atau KTD. 

Diagram 11: Persentase Jumlah Responden Menurut Pengertian 
tentang Aborsi 

 

Pengertian negatif:                      
31 orang 

Pengertian negatif dan 
positif: 2 orang 

Pengeluaran Janin 
belum jadi: 2 orang 

Kuretasi: 1 orang 

Kehamilan yang tidak 
diinginkan:  1 orang 

83,78% 

5,41% 
2,7% 

Jumlah total: 37 orang 
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Jadi pengertian terbanyak atau mayoritas yang dijumpai 

di antara para responden adalah pengertian negatif. Artinya, 

aborsi adalah tindakan pengguguran janin yang dilakukan secara 

sengaja atau secara intensional. Ada 31 orang atau 83,78% yang 

secara ringkas mengatakan bahwa aborsi adalah tindakan 

pengguguran atau mengeluarkan janin secara sengaja dan paksa 

sebelum waktunya untuk dilahirkan, yang berakibat pada 

kematian janin itu. Misalnya, Oleander17 mengatakan: “Aborsi itu 

menggugurkan kandungan dengan sengaja padahal belum 

waktunya untuk lahir. Itu dikeluarkan dengan alasan tertentu. 

Janin itu pasti mati.”   

 Sedangkan seorang responden lain, yang bernama 

samaran Kana18 mengatakan: 

“Aborsi adalah tindakan orang yang mementingkan diri sendiri, 

karena tidak mau menanggung malu, sehingga ada janin dalam 

perut kemudian dibuang. Sedangkan kalau menganggap anak itu 

sebagai buah hati, maka dia tidak akan mengaborsinya.” 

Di antara mereka yang memiliki pengertian aborsi ini, 

Teratai19 dengan tegas mengatakan:  

                                                           
17 Untuk mempermudah pengolahan data dan informasi dan mengingat 

jumlah responden yang cukup banyak yaitu tiga puluh tujuh orang, maka 
tiap responden diberi nama samaran, misalnya: Oleander. Dia adalah 
seorang responden yang berasal dari Jawa Timur, berusia 40 tahun, sudah 
menikah dan memiliki empat putra dan putri. Dia datang ke Tangerang 
sejak tahun 1988. 

18  Kana berasal dari Jawa Timur, seorang janda berusia 40 tahun. Pernah 
menikah dua kali tetapi semua suaminya meninggal. Suami pertama 
meninggal karena sakit sedangkan suami kedua meninggal karena 
kecelakaan. Dia sudah 15 tahun bekerja di Pabrik “X”. Saat ini, dia hidup 
bersama dengan anak tunggalnya yang baru berusia 5 tahun.  

19 Teratai seorang janda tanpa anak, berusia 34 tahun dan berasal dari Jakarta. 
Suaminya meninggal karena sakit. Teratai merupakan satu-satunya 
responden yang memiliki latar belakang pendidikan akademik dan satu-
satunya yang beragama Katolik. 
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“Aborsi adalah penghentian hidup suatu makhluk secara paksa, 

bukan karena keinginannya tapi karena keinginan ibunya. Bahasa 

ekstremnya adalah pembunuhan.” 

Bila mayoritas responden mengartikan aborsi dengan 

pengertian negatif saja, ada dua responden (5,41%) yang 

mengartikan aborsi baik secara negatif maupun secara positif. 

Artinya, aborsi adalah gugurnya janin baik karena keguguran 

atau tidak disengaja maupun karena digugurkan atau disengaja.  

Kelompok pengertian ketiga, yang dimiliki oleh 2 orang 

responden (5,41%), mengatakan bahwa aborsi adalah 

pengeluaran janin yang belum jadi atau secara fisik masih berupa 

gumpalan darah sehingga belum menjadi anak karena itu belum 

waktunya untuk dilahirkan.  

Dua pengertian lain lagi yang dimiliki oleh masing-

masing satu orang (2,7% untuk masing-masing pendapat), 

mengartikan aborsi sebagai kuretasi, dan menyamakan aborsi 

dengan kehamilan yang tidak dikehendaki (KTD). 

 

Pengertian tentang Hasil Konsepsi 

Berbeda dengan pengertian tentang aborsi, tidak 

ditemukan adanya pengertian mayoritas tentang apa itu hasil 

konsepsi. Dari sikap dan reaksi sewaktu mendengar pertanyaan 

tentang bagaimana pengertian masing-masing tentang hasil 

konsepsi, terlihat bahwa mereka sebenarnya tidak yakin 

bagaimana harus merumuskan pengertian itu. Oleh karena itu, 

dapat dimengerti bila ditemukan banyak sekali definisi tentang 

hasil konsepsi yang dapat digolongkan menjadi pengertian 

berdasarkan pada logika, pengertian menurut Ilmu Biologi, 

pengertian yang dikaitkan dengan agama, pengertian yang 

dikaitkan dengan pengalaman emosional dan sebuah pengertian 

lain lagi. 



52 
 

Diagram 12: Persentase Jumlah Responden Menurut Pengertian 

tentang Hasil Konsepsi 

  

 

Pengertian logis 

 Pengertian logis atau pengertian berdasarkan logika 

adalah pengertian yang sepertinya diajukan secara spontan 

berdasarkan kesimpulan yang diambil atas jawaban mereka 

sebelumnya terhadap pertanyaan tentang pengertian aborsi. Ada 

12 orang responden (32,43%) yang memiliki pengertian ini. 

Mereka menyatakan bahwa aborsi adalah pembunuhan dan yang 

dibunuh adalah hasil konsepsi. Karena itu, mereka 

menyimpulkan hasil konsepsi sebagai calon bayi atau calon anak 

atau calon manusia. Pengertian ini, misalnya diungkapkan oleh 

Kemuning:20  

                                                           
20 Kemuning adalah seorang responden yang berasal dari Jawa Barat dengan 

latar belakang keluarga petani. Usianya 25 tahun. Mulai merantau setelah 
lulus SMA. Beberapa tahun kemudian adiknya ikut menyusul merantau ke 
Jakarta. Dia sudah bekerja di Pabrik “X” selama 5 tahun. Kemuning dikenal 
sebagai gadis pemalu, pendiam dan gampang gugup. Mungkin karena 
pembawaan ini, dia menjadi kurang percaya diri dalam pergaulan dengan 
lawan jenis, sehingga sampai sekarang dia belum memiliki teman khusus. 

Pengertian logis:                    
12 orang 

Pengertian ilmiah:                    
2 orang 

Pengertian agamis:                    
21 orang 

Terkait dengan 
pengalaman emosional:       
1 orang 

Hasil konsepsi = rahim:         
1 orang 

56,76% 

32,43% 

2,7% 
5,41% 

Jumlah total:  37 orang 
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“Janin adalah calon manusia. Maka dari itu aborsi menurut agama 

adalah pembunuhan.”  

Responden lain, Anggrek21 menyatakan pendapatnya tentang 

hasil konsepsi sebagai berikut:  

“Aborsi dipandang sebagai membunuh, karena itu janin adalah 

bakal manusia sehingga tidak boleh dibunuh.” 

 

Pengertian berdasarkan Ilmu Biologi 

Responden yang mengajukan pengertian berdasarkan 

Ilmu Biologi berjumlah 2 orang (5,41%). Mereka menyatakan 

bahwa hasil konsepsi adalah hasil pembuahan sel telur oleh 

sperma. Setelah pengertian biologis ini, mereka kemudian 

memberikan tafsiran masing-masing tentang apa itu hasil 

konsepsi. Misalnya hal itu dikemukakan oleh Oleander:  

“Janin adalah hasil pembuahan sel telur oleh sperma. Itu adalah 

benda hidup makanya tidak boleh diaborsi atau dibunuh.”  

Sedangkan Magnolia22, di samping menyampaikan pengertian 

yang dikaitkan dengan Ilmu Biologi, dia juga memberikan 

penjelasan tambahan yang berbeda dari responden lainnya:  

“Janin itu persatuan sperma dan telur, membentuk gumpalan 

darah kemudian pada usia 4 bulan dia menjadi bernyawa. 

Sebelum 4 bulan sebenarnya juga tidak boleh diaborsi, karena 

walaupun belum ada nyawa, darah itu bisa berkembang menjadi 

orang-orang berguna.” 
                                                           
21 Anggrek berusia 26 tahun. Dia berasal dari Jawa Tengah dengan latar 

belakang keluarga petani. Di samping dirinya sebagai putri kedua, ada dua 
saudarinya yang lain.   

22 Magnolia berusia 24 tahun dan berasal dari Jawa Timur. Dari sejak kecil 
sampai dengan lulus SMP, dia tinggal dengan nenek di kampung halaman. 
Setelah lulus SMP, orang tuanya memanggil dia untuk bergabung di 
Tangerang dan melanjutkan SMA di sana.  



54 
 

Pengertian yang dikaitkan dengan agama 

Jenis pengertian berikutnya adalah pengertian yang 

dikaitkan dengan agama. Ditemukan pada 21 orang (56,76%). 

Sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa hasil konsepsi 

adalah titipan dari Allah karena itu harus diterima. Hal ini dapat 

dilihat misalnya dalam pengertian yang disampaikan oleh Lily23:  

“Janin menurut Islam adalah titipan dari Atas maka tidak boleh 

dibunuh, amanah yang harus dijaga.”  

Sedangkan Euphorbia24, dia tidak memberikan arti hasil konsepsi 

secara langsung. Tetapi hal itu dikaitkan dengan arti aborsi dan 

dengan kondisi hamil sebagai bukti bahwa dia diberi kepercayaan 

oleh Tuhan:  

“Aborsi itu menggugurkan kandungan, istilahnya sudah 

dipercaya oleh Tuhan malahan menolak, sehingga termasuk 

dosa.”  

Contoh lain tentang definisi hasil konsepsi yang dikaitkan dengan 

agama disampaikan oleh Delima25:  

“Janin adalah sesuatu yang dikasih dalam perut kita. Tidak boleh 

diaborsi karena itu ciptaan dari Tuhan.” 

 

                                                           
23  Lily berasal dari Jawa Tengah, berusia 40 tahun. Dia sudah bekerja di 

Pabrik “X” selama 20 tahun. Saat ini dia hidup bersama suami dan dua putri 
yang beranjak remaja. Baik dia maupun suaminya bekerja di lingkungan 
pabrik. Tetapi suaminya bekerja di lain pabrik di Tangerang yaitu pabrik 
garment.  

24 Sedangkan Euphorbia berusia 27 tahun. Dia juga berasal dari Jawa Tengah 
dan mulai  tinggal di perantauan sejak 2004. Setelah menikah, dia menetap 
di Tangerang bersama dengan keluarganya.  

25 Delima juga berasal dari Jawa Tengah, berusia 23 tahun. Sejak SMA, dia 
sudah terbiasa hidup terpisah dari orang tua dan ketiga saudaranya, karena 
dia harus kost di kota di mana dia bersekolah. Setelah lulus SMA, dia pergi 
merantau karena alasan ekonomi.  
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Pengertian yang dikaitkan dengan pengalaman emosional 

Ada seorang responden (2,7%) yang mengaitkan 

definisinya tentang hasil konsepsi dengan pengalaman emosional 

sulit mendapat anak. Setelah menikah, dia dan suaminya harus 

berusaha dengan menggunakan berbagai macam cara selama 

beberapa tahun untuk mendapatkan anak. Pengalaman ini 

ternyata berpengaruh membentuk pengertiannya tentang hasil 

konsepsi:  

“Janin itu buah hati kita, maka kasihan kalau digugurkan, juga 

kita terikat oleh hukum dan agama, jadinya aborsi adalah 

perbuatan tidak bermoral bila dilakukan untuk menutupi aib.” 

 

Hasil konsepsi adalah rahim 

Golongan terakhir adalah jenis pengertian yang tidak 

termasuk dalam 4 golongan di atas, dikemukakan oleh seorang 

responden (2,7%). Dia mengartikan hasil konsepsi sebagai sesuatu 

yang digunakan untuk memproduksi anak, seperti rahim. 

Tepatnya pengertian itu dirumuskan oleh Asparaga26 sebagai 

berikut:  

“Janin adalah sesuatu untuk memproduksi anak, seperti rahim, 

harus dijaga, jangan dipaksa karena bisa merusak hidup.” 

 

Pengetahuan tentang Saat Hidup Dimulai 

Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorangpun responden 

yang tahu dengan pasti tentang kapan hidup manusia dimulai. 

                                                           
26 Asparaga berusia 26 tahun dan berasal dari Jawa Barat. Tetapi dia sudah 

meninggalkan kampung halaman lebih dari 10 tahun, tepatnya setelah 
lulus SMA. Selain dirinya, masih ada empat saudaranya yang lain. Mereka 
semua tinggal di kampung halaman bersama dengan ayah, sedangkan ibu 
sudah lama meninggal. 
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Ada responden yang menyebutkan waktu sebulan. Tetapi ada juga 

yang menyebutkan waktu sebulan lebih seminggu, sebulan lebih 

sepuluh hari, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, bahkan ada yang 

menyebutkan 6-7 bulan. Ketika mereka ditanya, darimana 

mereka memperoleh jumlah tertentu di atas, ada yang 

menyebutkan bahwa mereka mengetahui dari agama, dari teman 

dan sebagainya. Tetapi, sekalipun mereka mengatakan hal itu 

berasal dari agama, terlihat bahwa mereka tetap merasa tidak 

pasti. Misalnya, hal ini terlihat dalam jawaban yang diberikan 

oleh Palem27. Dalam jawaban itu, setelah dia menyebutkan waktu 

sebulan seminggu, pada kalimat berikutnya dia menyebutkan 

sebulan sepuluh hari: 

“Aborsi dalam agama Islam tidak boleh dilakukan, sejak sebulan 

seminggu, yaitu sejak terbentuk menjadi gumpalan darah, dan 

saat ini, test kehamilanpun sudah menunjukkan dengan pasti, dia 

hamil atau tidak. Sebelum sebulan sepuluh hari, belum tentu 

keterlambatan mens itu berarti hamil. Bisa juga memang dia 

terlambat mens.” 

Sedangkan seorang responden lain, yaitu Pandan 

menyatakan jawaban yang berbeda dengan Palem, meskipun 

memiliki agama yang sama:  

“Di Islam, aborsi ini tidak boleh dilakukan setelah kehamilan 

berumur sebulan (30 hari), dengan alasan sebelum sebulan, itu 

masih berbentuk gumpalan darah.”  

                                                           
27 Palem berasal dari Jawa Tengah, sebagai anak pertama dari keluarga yang 

cukup besar. Saat penelitian dilakukan, dia berusia 40 tahun. 
Perantauannya ke Tangerang dimulai sejak tahun 1991. Kemudian dia 
bertemu dengan pemuda yang sekarang menjadi suaminya. Palem bekerja 
di Pabrik “X” sedangkan suaminya bekerja sebagai tukang bakso. Mereka 
menikah tahun 1994 dan sekarang memiliki seorang putri yang berusia 
empat belas tahun.  
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Dan jawaban yang diberikan Kecubung,28 menyebutkan jumlah 

hari yang berbeda lagi:  

“Menurut pandangan agama Islam, janin adalah roh, mulai umur 

4 bulan. Tapi sebelum umur 4 bulanpun tetap tidak boleh 

diaborsi.” 

Ketidakyakinan yang kuat, dapat dilihat khususnya 

dalam jawaban yang diberikan Geranium.29 Setelah mengatakan 

bahwa janin yang berusia sebulan itu hanyalah gumpalan darah, 

dia mengatakan bahwa hidup mulai ada saat janin berusia antara 

6-7 bulan. Sedangkan seorang responden lain lagi, yaitu Dahlia30,  

mengatakan: dia mendengar dari teman-temannya, bahwa hasil 

konsepsi itu mulai hidup sejak usia empat bulan, sedangkan 

agama, menurutnya menyatakan bahwa hidup sudah ada sejak 

diketahui bahwa dia hamil.  

Jadi, dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa ada 

berbagai pendapat dan pengetahuan tentang saat dimulainya 

hidup manusia.  

 

 

                                                           
28 Kecubung adalah responden yang berasal dari Jawa Timur, berusia 33 

tahun. Dia sudah menikah dan memiliki seorang putri dan seorang putra. 
Perantauannya dimulai sejak dia lulus SMA karena menurutnya, sulit 
untuk mencari uang di tempat asal. Kalau hanya untuk mencari makan, dia 
tidak akan kekurangan, tetapi tidak untuk mencari uang. Saat ini, dia 
bekerja di Pabrik “X” bersama dengan seorang kakak dan dua sepupunya. 

29 Geranium berasal dari salah satu daerah di Jawa Barat. Setelah lulus 
pendidikan SMEA, dia langsung bekerja. Saat wawwancara dilangsungkan, 
dia berusia 27 tahun, belum menikah, tetapi sudah memiliki pacar. 

30 Dahlia berasal dari Jawa Barat, berusia 40 tahun dan belum menikah. Saat 
ini dia tinggal bersama beberapa saudara yang datang ke Tangerang juga 
untuk bekerja. Dahlia sendiri sudah tinggal di Tangerang sejak tahun 1990. 
Selain dia yang bekerja di Pabrik “X”, salah satu keponakan perempuannya 
juga bekerja di sana. 
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Setuju atau Tidak Setuju? 

Setelah mengetahui bagaimana pengertian mereka 

tentang aborsi, hasil konsepsi dan saat dimulainya hidup manusia, 

pertanyaan berikutnya yang ditanyakan pada responden adalah 

bagaimana pendapat mereka sendiri tentang aborsi? Apakah 

mereka menyetujui tindakan itu dilakukan ataukah tidak? Setelah 

mereka menyatakan pendapatnya, peneliti menanyakan 

pertanyaan lain dan pendapat mereka terhadap tiga kasus.31 Cara 

ini lebih memungkinkan untuk mengetahui kebenaran 

pandangan mereka yang sesungguhnya tentang aborsi secara 

lebih lengkap, dengan  kebenaran yang lebih dapat dipercaya. 

Dalam menjawab pertanyaan tentang bagaimana 

pendapat mereka sendiri, tidak ada seorangpun responden dari 

total 37 orang responden (100%), yang menyatakan setuju 

dengan tindakan aborsi. Misalnya, Pandan32 menyatakan:  

“Saya tidak setuju dengan aborsi. Seandainya ada jalan lain di luar 

aborsi, lebih baik jangan diaborsi. Aborsi adalah jalan terakhir 

bagi perempuan. Aborsi menurut segi kesehatan maupun agama 

tidak terlalu diijinkan, jadi lebih baik cari jalan lain.” 

 Sedangkan Gerbra, walaupun dia tahu bahwa agamanya 

melarang aborsi sejak janin berusia empat bulan, dia menyatakan:  

                                                           
31 Kasus-kasus ini diambil dari pengalaman nyata yang terjadi di tiga kota 

berbeda. Ketiga kasus tersebut dipilih tanpa melihat adanya gradasi 
perbedaan.  

32 Pandan berusia 40 tahun. Dia berasal dari Sulawesi, pindah dan tinggal di 
Tangerang sejak tahun 1982 dengan tujuan untuk bekerja, langsung di 
Pabrik “X”. Pemilik Pabrik “X” waktu itu adalah anggota DPR Pusat dan 
masih memiliki hubungan kekeluargaan dengannya. Memasuki tahun 
ketiga tinggal di Tangerang, yaitu pada tahun 1985, dia menikah. Selama 
pernikahan sampai dengan sekarang, keluarganya bertambah dengan 2 
kelahiran seorang putri dan seorang putra. Saat ini, Pandan bekerja di 
Pabrik “X” bersama dengan putri pertamanya yang baru saja menikah 
dengan terpaksa karena hamil akibat pergaulan bebas. 
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“Entah itu usia sebulan atau dua bulan, aborsi tetap tidak boleh 

karena itu menghilangkan nyawa padahal janin itu sendiri pasti 

ingin hidup.”  

Seorang responden lain lagi, yaitu Oleander menyatakan 

pendapatnya sebagai berikut:  

“Aborsi pada dasarnya tidak boleh, tidak setuju dan berdosa. 

Orang bisa hamil, sebagian besar alasannya pasti disengaja, 

kecuali bila itu diperkosa. Jadi itu pasti bisa dihindari. Nah kenapa 

yang disengaja itu kok harus diaborsi? Misalnyapun malu atau 

harus menanggung sendiri, itukan risiko.” 

Setelah membuat pernyataan bahwa mereka tidak 

setuju dengan tindakan aborsi, dalam proses triangulasi melalui 

pengajuan tiga kasus, terlihat adanya dua pandangan yang 

berbeda di antara mereka. Pandangan pertama adalah pandangan 

yang menolak aborsi secara total. Hal itu ditunjukkan melalui 

penolakan mereka kepada tindakan aborsi yang dilakukan dalam 

semua kasus yang diajukan. Pandangan kedua adalah pandangan 

yang menolak aborsi secara kasuistik. Jadi berhadapan dengan 

kasus yang diajukan, ada tindakan aborsi yang disetujui, ada juga 

yang ditolaknya.  

Diagram 13: Persentase Jumlah Responden Berdasarkan Sifat 
Konsisten atau Kasuistik dalam Penolakan terhadap 
Aborsi 

 

Jumlah Responden
Konsisten Menolak
Aborsi: 11 orang

Jumlah Responden yang
Kasuistik Menolak
Aborsi: 26 orang

29,73% 

70,27% 

Jumlah total: 37 orang 
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Ketidaksetujuan dengan tindakan aborsi 

Ketidaksetujuan secara total pada tindakan aborsi 

dinyatakan oleh 11 orang atau 29,73%. Ketotalan ini ditunjukkan 

melalui konsistensi waktu mereka menyatakan menolak aborsi. 

Penolakan itu dinyatakan sejak dari awal dan pada semua kasus 

yang diajukan. 

Ada yang mengemukakan alasan penolakannya karena 

hal itu melanggar agama dan hukum, aborsi sama dengan 

pembunuhan. Bayi adalah pemberian dari Yang Kuasa. Dengan 

menjadi hamil, berarti perempuan itu diberi kepercayaan oleh 

Yang Kuasa, karena itu, tindakan aborsi adalah tindakan dosa, 

tepatnya adalah pembunuhan. Responden lain mengemukakan 

alasannya menolak aborsi, karena hal itu bisa merugikan 

kesehatan si ibu sendiri dan menutup kesempatan hidup bagi 

janin atau bayi. Sedangkan alasan penolakan terhadap aborsi pada 

kehamilan yang tidak dikehendaki karena pergaulan bebas atau 

hamil di luar nikah, semua responden tersebut menyatakan 

prinsip yang sama, yaitu bahwa orang yang berani berbuat, yang 

mengakibatkan kehamilan itu, harus berani menanggung 

akibatnya. 

 

Persetujuan yang kasuistik 

Mayoritas responden yaitu 26 orang (70,27%), 

menyatakan dukungannya pada aborsi. Dukungan itu bukanlah 

dukungan secara penuh tanpa syarat, melainkan dukungan secara 

kasuistik atau tergantung pada kasus-kasus yang sedang dihadapi. 

Dari pendapat mereka masing-masing tentang aborsi pada tiga 

kasus yang diberikan untuk dimintakan pendapat, tiap dari 

mereka memandang aborsi sebagai jalan terakhir yang harus 

dilakukan bila dianggapnya sudah tidak ada lagi cara untuk 

menolong atau memecahkan persoalan berkaitan dengan 
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kehamilan itu. Persetujuan yang diberikan tersebar dalam kasus-

kasus dengan alasan masing-masing.  

Diagram 14:  Persentase Persetujuan pada Aborsi Menurut kasus  

 

 

Keterangan :  26 adalah jumlah responden kasuistik 
 37 adalah jumlah total responden 
 

Sikap kasuistik dari 26 responden tersebut di atas, 

ditunjukkan dalam persetujuan pada tindakan aborsi dalam satu 

kasus. Tetapi ada juga yang menyetujuinya dalam dua kasus, 

bahkan dalam semua kasus. Semakin banyak kasus yang tindakan 

aborsinya disetujui semakin menunjukkan sifat kasuistik dari 

responden tersebut.  
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Diagram 15: Persentase Jumlah Responden yang Menyetujui 

Tindakan Aborsi Berdasarkan Jumlah Kasus yang 

Disetujui33 
 

 

Keterangan :  26 adalah jumlah responden kasuistik 

  37 adalah jumlah total responden 

 

Persetujuan pada kasus pertama 

Kasus pertama yang dihadapkan pada tiap responden 

adalah kasus seorang gadis yang hamil akibat diperkosa. 

Kehamilan itu baru diketahuinya setelah kandungannya berumur 

lebih dari dua bulan. Baginya, kehadiran anak tersebut, bila 

dilahirkan, akan menjadi bukti nyata bahwa dia pernah diperkosa 

sehingga dengan sendirinya hal itu akan mengingatkannya terus 

pada peristiwa pemerkosaan yang menyakitkan. Gadis itu 

                                                           
33 Diagram yang menunjukkan jumlah kasus yang tindakan aborsinya 

disetujui, hanya untuk meneguhkan sifat kasuistik dari persepsi etis para 
responden tersebut.  
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kemudian mendatangi sebuah LSM untuk minta tolong supaya 

dia bisa melakukan aborsi. Bila dia tidak dibantu untuk 

mengaborsi, dia akan bunuh diri. Bahkan dia sudah sempat 

melakukan percobaan bunuh diri di depan yang dimintai tolong 

tersebut. Berdasarkan cerita kasus ini, pertanyaan yang diajukan 

pada responden adalah: bagaimanakah pendapat mereka terhadap 

aborsi yang dilakukan? Bagaimana pula bila gadis yang diperkosa 

itu adalah putri kandung atau saudara dari responden itu sendiri? 

Dari 26 orang responden kasuistik, ada 10 orang 

responden (38,46% atau 27,03%) yang menyatakan 

persetujuannya pada tindakan aborsi sebagai jalan terakhir untuk 

menolong gadis yang diperkosa pada kasus pertama. Alasannya 

adalah pertimbangan untung rugi atau positif negatif mana yang 

lebih besar. Mereka melihat bahwa kehamilan itu terjadi bukan 

karena kesalahan gadis itu. Setelah menimbang, tiap dari mereka 

memutuskan bahwa keuntungan atau segi positifnya lebih 

banyak bila aborsi dilakukan. Ada yang menyampaikan 

persetujuannya karena itu dapat menolong si gadis terhindar dari 

tindakan bunuh diri, dari malu, lepas dari perasaan tertekan. 

Seperti misalnya diungkapkan oleh seorang responden dengan 

nama samaran Dahlia. Dia mengatakan dalam wawancara bahwa 

secara pribadi dia tidak setuju dengan aborsi dan memandang hal 

itu sebagai perbuatan yang bejat sekali, kecuali bila dilakukan 

untuk menolong nyawa ibu. Pada waktu dia ditanya tentang 

tindakan aborsi dalam kasus pertama, jawabannya adalah: 

“Aborsinya masih bisa diterima, karena itukan hasil perkosaan, 

yang pada jaman sekarang sering merupakan pemerkosaan massal, 

dan itu tidak diinginkan sama sekali. Kalau diteruskan akan 

membuat malu dan pemerkosanya tidak mau tanggung jawab. 

Kecuali kalau pemerkosanya mau bertanggung jawab ya bisa 

dilanjutkan.”   
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Seorang responden lain dengan nama samaran Seroja,34 awalnya 

dengan tegas dia menyatakan ketidaksetujuannya dengan aborsi, 

apapun alasannya. Dia berkata: 

“Itu adalah tindakan yang melanggar agama. Sebenarnya kita 

harus bersyukur karena diberi kepercayaan untuk menerima 

keturunan. Sedangkan bagi mereka yang dihimpit ekonomi, lebih 

baik mereka mencari dulu pada awalnya, pasangan yang belum 

memiliki anak. Kemudian buat perjanjian dengan pasangan itu, 

bahwa biaya kehamilan dan persalinan ditanggung keluarga itu, 

setelah lahir anaknya bisa diambil mereka.”  

Setelah menyatakan pendapatnya tentang aborsi 

tersebut, peneliti lebih lanjut bertanya tentang pendapatnya di 

hadapan kasus pertama. Seroja memberikan jawaban yang 

sungguh berbeda dengan pandangan sebelumnya. 

“Lebih baik dia (hasil konsepsi) diaborsi karena kalau tidak 

diaborsi akan membuat mental si ibu tertekan. Tekanan mental 

pada ibu akan berpengaruh tidak baik pada janin yang 

dikandungnya. Jadinya dia tidak bisa menjadi ibu yang baik. Anak 

di kandungan kan memiliki hubungan batin dengan ibunya. 

Kalau ibunya saja sudah menolak, bagaimana kalau anak itu sudah 

besar?” 

Responden lain lagi dengan nama samaran Suplir,35 

menunjukkan dengan jelas sifat kasuistik yang dimilikinya. 

Setelah dia menyatakan ketidaksetujuannya dengan aborsi, 

kecuali karena alasan ibunya sakit, dia menyampaikan 

                                                           
34 Seroja meninggalkan tempat kelahirannya di Jawa Timur untuk merantau 

ke Tangerang sejak tahun 1996. Dia langsung bekerja di pabrik “X” karena 
ada saudaranya yang lebih dulu bekerja di sana. Dia berusia 31 tahun, 
sudah menikah dengan orang Betawi dan memiliki satu putri. 

35 Suplir berasal dari Sulawesi, berusia 27 tahun, belum menikah. Dia sudah 
pindah ke Tangerang setelah lulus SMA dengan tujuan awal untuk kuliah. 
Tetapi karena kesulitan ekonomi, dia akhirnya mengikuti jejak kakak yaitu 
bekerja.  
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pendapatnya tentang kasus pertama. Awalnya dia mengatakan 

bahwa kehamilan itu jangan diaborsi. Setelah dia berpikir 

sebentar, dia melanjutkan: 

“Bunuh diri kasihan ibunya, aborsi kasihan anaknya. Tetapi lebih 

baik itu diaborsi karena paling tidak bisa menyelamatkan satu 

nyawa yaitu ibunya. Juga kalau anak jadi lahir, mungkin anak itu 

akan lebih menderita karena tidak tahu ayahnya siapa. Mungkin 

juga akan sering menjadi bahan ejekan dari lingkungan teman dan 

macam-macam yang lainnya. Sehingga perkembangan anak juga 

akan terganggu.” 

Berkaitan dengan kasus pertama, hal berbeda 

diungkapkan oleh seorang responden dengan nama samaran 

Geranium. Dia awalnya mengatakan bahwa aborsi adalah 

pengeluaran janin yang belum menjadi anak, masih berupa 

gumpalan darah. Jadi belum waktunya untuk dilahirkan. 

Sekalipun begitu, dia tetap tidak setuju dengan tindakan aborsi 

karena perbuatan itu berdosa sekali. Tetapi, ketika dia 

dihadapkan dengan tindakan aborsi dalam kasus pertama, 

Geranium menjadi bingung untuk memutuskan. Akhirnya, dia 

memang tidak memutuskan apapun. Seandainya itu terjadi pada 

dirinya sendiri, pasti dia juga mau melakukan aborsi. Walaupun 

pertama-tama, sebelum melakukannya, dia akan mencari 

pendapat dan dukungan pada teman dan sahabatnya. 

Sedangkan seorang lain lagi yaitu Daisy,36 juga tidak 

bisa menyatakan pandangannya dengan jelas dan tegas. Dia tidak 

mau memasukkan dirinya dalam kasus dan hanya menjawab:  

                                                           
36 Daisy berasal dari salah satu daerah di Jawa Barat. Berusia 25 tahun dan 

sudah menikah serta memiliki seorang putri yang berusia setahun lebih. 
Dia sudah tinggal di Tangerang dan bekerja di Pabrik “X” selama lima 
tahun. Pekerjaan ini didapatnya dengan pertolongan saudara yang sudah 
terlebih dahulu bekerja di sana. 
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“Kalau memang dia sudah benar-benar mengambil keputusan 

untuk aborsi, maka kalau itu lebih baik, ya sudah, ditolong untuk 

aborsi, daripada dia bunuh diri.”  

 

Persetujuan pada kasus kedua 

Kasus kedua juga diambil dari kisah nyata seorang gadis 

cacat mental yang hamil karena incest. Orang tua gadis tersebut 

sudah tua, sehingga seandainya kehamilan itu diteruskan, si ibu 

pasti tidak akan bisa memelihara anaknya, mereka juga tidak 

akan memiliki waktu yang cukup untuk memelihara cucunya 

sampai usia dewasa, apalagi kondisi ekonomi keluarga sama sekali 

tidak bisa menunjang. Selain itu ada juga kemungkinan bahwa 

anak yang dilahirkan akan menjadi cacat karena faktor turunan 

dan faktor incest. Bagaimana pendapat tiap responden terhadap 

aborsi yang dilakukan dalam kasus ini? Bagaimana seandainya 

yang mengalami incest itu adalah anak atau saudara kandung 

sendiri? 

Dari 26 responden kasuistik, ada 22 orang responden 

(84,62% atau 59,46%) yang tidak menolak tindakan aborsi dalam 

kasus kedua. Dari jumlah tersebut, dapat dibagi lagi menjadi tiga 

golongan yaitu responden yang langsung menyatakan 

persetujuannya, responden yang lebih menyerahkan keputusan 

pada keluarga dan golongan yang terakhir adalah seorang 

responden yang akan memasukkan peran tokoh agama dalam 

pengambilan keputusan aborsi dalam kasus kedua.  
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Diagram 16:  Persentase Persetujuan pada Tindakan Aborsi 

dalam Kasus Kedua 

 

Keterangan :  22  adalah jumlah responden yang menyetujui 
tindakan aborsi pada kasus kedua 

 26  adalah jumlah responden kasuistik 

 37  adalah jumlah total responden 

Pada responden golongan pertama, yaitu yang langsung 

menyatakan persetujuannya dengan aborsi dalam kasus kedua, 

dijumpai tiga macam alasan yang dapat disarikan dari semua 

alasan yang dikemukakan masing-masing responden. Yang 

pertama adalah alasan berdasarkan pada kemungkinan yang akan 

terjadi di masa mendatang, yaitu: kemungkinan anak yang 

dilahirkan akan cacat sehingga karena kasihan dan demi kebaikan 

semua pihak, baik kebaikan anak itu sendiri maupun supaya tidak 

menambah beban bagi siapapun. Dikatakan demi kebaikan anak 

itu sendiri, karena bila dia dilahirkan, mereka melihat 

kemungkinan penderitaan yang jauh lebih besar daripada 

kebaikannya, misalnya: tidak ada orang yang dapat merawatnya, 
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padahal dia juga memiliki kemungkinan untuk menjadi gila dan 

sebagainya. Alasan ini diungkapkan misalnya oleh Amarilis:37   

“Mau tidak mau ya memang harus diaborsi. Demikian juga 

seandainya itu terjadi pada keluarga sendiri, kemudian baru 

disteril, karena kasihan, sekalipun agama memang melarang. 

Bayinya bisa tidak terurus karena ibu dan kakek-neneknya tidak 

bisa merawat.” 

Bentuk kedua dari alasan persetujuan dengan aborsi 

pada kehamilan karena incest pada gadis cacat mental ini, 

diungkapkan oleh dua responden lain yaitu Rosa38 dan 

Euphorbia. Mereka mengaitkan alasan persetujuannya dengan 

keyakinan agama yang dianutnya. Misalnya, Rosa mengatakan:  

“Karena itu (kehamilan) terjadi akibat incest, yang tidak disetujui 

oleh agama, jadi terpaksa diaborsi saja.” 

Bentuk alasan ketiga dikemukakan oleh Oleander. Dia 

melihat bahwa seperti yang terjadi pada kehamilan dari kasus 

pertama, kehamilan yang terjadi di kasus kedua juga merupakan 

kehamilan yang tidak disengaja. Karena itu, kehamilan itu dapat 

diaborsi.  

 Golongan kedua dan ketiga, yang masing-masing 

berjumlah satu orang memiliki pandangan yang agak sedikit 

berbeda. Awalnya, Begonia39 memang tidak setuju dengan 

                                                           
37 Amarilis berasal dari Jawa Tengah, tetapi sudah empat tahun meninggalkan 

daerahnya untuk merantau bersama dengan saudara. Dia berusia 27 tahun, 
belum menikah. 

38  Rosa berusia 25 tahun dan berasal dari Jawa Tengah. Dia mulai merantau 
tahun 2003, yaitu setelah lulus SMA. Sempat menganggur setahun di 
tempat lain, sebelum akhirnya bekerja di Pabrik “X”, Tangerang. Di sinilah 
dia berkenalan dengan seorang pria yang juga berasal dari Jawa Tengah, 
kemudian menikah. 

39 Begonia berasal dari Sumatra, berusia 26 tahun dan sudah menikah. Mulai 
tahun 1995 merantau ke Tangerang dan langsung bekerja di Pabrik “X”. 
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tindakan aborsi itu, tetapi dia kemudian menyatakan bahwa hal 

itu terserah pada keputusan keluarganya sendiri. Sedangkan 

Kaktus40, sama dengan Rosa, juga mendasarkan alasannya pada 

ajaran agama yang melarang incest. Dia tidak langsung 

menyetujui untuk dilakukannya aborsi. Menurutnya, semua 

keputusan yang diambil harus dikonsultasikan terlebih dahulu 

dengan tokoh agama.  

 

Persetujuan kasus ketiga 

Kasus ketiga, sebagai kasus terakhir, adalah kasus 

seorang remaja SMA kelas tiga yang hamil tiga bulan karena 

pergaulan bebas. Padahal tiga bulan lagi, dia harus menjalani 

ujian akhir. Bila kehamilan itu diketahui oleh pihak sekolah, 

maka dia pasti akan diberi sanksi yaitu dikeluarkan dari sekolah. 

Anak itu anak tunggal, cantik dan pandai sehingga sangat 

dibanggakan dan diharapkan oleh ayahnya untuk mengangkat 

derajat keluarga. Waktu si ayah tahu bahwa anaknya hamil, dia 

memaksa anaknya untuk menggugurkan kandungan itu supaya 

dia terhindar dari sanksi dikeluarkan dari sekolah. Bagaimana 

pendapat tiap responden terhadap aborsi yang dipaksakan oleh si 

ayah tersebut? Bagaimana seandainya hal ini terjadi pada anak 

atau saudara kandung sendiri? 

Berkaitan dengan kasus ketiga di atas, ada lima orang 

responden yang tidak menyatakan penolakannya, yang terbagi 

dalam tiga golongan: responden yang langsung menyetujui 

tindakan aborsi dalam kasus, responden yang menyerahkan 

keputusan pada pihak yang memiliki otoritas dan responden 

                                                           
40  Responden dengan nama samaran Kaktus berasal dari satu kota di Jawa 

Barat. Sekarang tinggal di Tangerang bersama dengan suami. Putri satu-
satunya yang berusia 13 tahun tinggal dengan orang tuanya di kampung 
halaman karena baik dia maupun suaminya harus bekerja. 
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menyerahkan keputusan kepada ayah dan pelaku aborsi itu 

sendiri.  

Diagram 17:  Persentase Persetujuan pada Tindakan Aborsi 

dalam Kasus Ketiga 

 

Keterangan :  5  adalah jumlah responden yang menyetujui 
tindakan aborsi pada kasus ketiga 

 26 adalah jumlah responden kasuistik 

 37 adalah jumlah total responden 

 

Jadi dari lima orang responden yang bersifat kasuistik di 

hadapan tindakan aborsi dalam kasus ketiga, 3 orang responden 

langsung menyatakan setuju dengan tindakan aborsi karena 

alasan masa depan yang lebih penting. Seperti misalnya yang 

diungkapkan oleh Tulip41: 

                                                           
41 Tulip adalah seorang responden yang berusia muda, yaitu 22 tahun dan 

belum menikah. Dia berasal dari Sumatra Selatan. Merantau ke Tangerang 
sejak tahun 2006 dengan tujuan untuk mencari pengalaman dan pekerjaan. 
Dia melihat di daerah asalnya sulit untuk mendapat pekerjaan bagi orang 
yang hanya memiliki ijasah SMA. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Setuju Aborsi  3
orang

Terserah Otoritas
1 orang

Terserah Otoritas
dan Pelaku 1

orang

Dari 5 orang

dari 26 orang

Dari 37 orang



71 
 

“Mau tidak mau memang harus diaborsi untuk menutupi malu 

dan menyelamatkan sekolahnya. Sekalipun agama melarang, tapi 

tidak ada jalan lain, daripada malu dan kehilangan masa depan. 

Jadi dia harus tanggung jawab dengan melakukan aborsi itu.” 

Jadi bagi Tulip, tindakan aborsi merupakan wujud dari tanggung 

jawab untuk menyelamatkan masa depan. Sedangkan Suplir, dia 

mengungkapkan perhatiannya pada masa depan dengan cara 

yang berbeda: 

“Kalau digugurkan tapi kemudian di masa depan dia ingat terus 

pengalaman itu, maka dia juga tidak akan bisa berkembang. Jadi 

dia harus melupakan peristiwa aborsi dan pergaulan bebas itu 

supaya bisa berkembang. Sedangkan kalau tidak diaborsi, 

selamanya akan melihat bukti pergaulan bebas itu. Jadi lebih baik 

memang diaborsi saja supaya bisa terus sekolah dan juga 

bapaknyakan tidak ada, memang berdosa. Seandainya peristiwa 

hamil di luar nikah ini terjadi pada diri sendiri maka keputusan 

juga akan melakukan aborsi.” 

Dua responden yang lain memiliki pandangan yang 

berbeda dengan tiga responden sebelumnya. Mereka tidak mau 

menegaskan bagaimana pendapat mereka sendiri terhadap aborsi 

di kasus tiga tersebut. Seorang responden, yaitu Eidelweis42 

menyerahkan hal itu kepada keputusan ayah dari gadis yang 

hamil. Sedangkan seorang responden yang lain, yaitu Teratai, 

setelah menjelaskan pertimbangannya secara panjang lebar, dia 

menyerahkan keputusannya pada si ayah dan anaknya sendiri. 

                                                           
42 Eidelweis lahir di daerah Lampung pada tahun 1982. Dia lahir dari ayah 

dan ibu yang berbeda suku. Bagi banyak orang, hal ini tidak menimbulkan 
masalah. Tetapi bagi Eidelweis, dia sering dilanda kebingungan tentang 
identitas karena adanya percampuran darah itu. Tahun 2001 dia datang ke 
Tangerang untuk bekerja sambil kuliah.  Keinginan itu tidak terlaksana 
setelah ibu meninggal. Ayah dan adik-adiknya kemudian menyusul pindah 
ke Tangerang. Hal itu menjadikan Eidelweis sebagai tulang punggung 
keluarga sampai sekarang. Saat ini dia sudah menikah tetapi tetap tinggal 
bersama dengan ayah dan adik-adiknya. 
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Pertimbangan yang diberikan melihat untung dan rugi dari 

semua pilihan, baik pilihan untuk menyetujui tindakan aborsi 

maupun tidak menyetujui.  

“Kasus ketiga ini lebih rumit dari pada kasus pertama. Pertama, 

dia adalah anak satu-satunya dan menjadi harapan serta 

kebanggaan. Seandainya mengiyakan begitu saja keinginan 

bapaknya, terlihat sangat egois, sedangkan kalau tidak 

diperbolehkan aborsi, risikonya anak itu mungkin kehilangan 

semuanya karena pada waktu ujian, kehamilannya pasti sudah 

besar. Seandainya, dia tidak melakukan aborsi, maka harus putus 

sekolah, kemudian apakah yang melakukan itu mau bertanggung 

jawab? Sebenarnya, misalnya gadis itu putus sekolah sekarang dan 

ada aib, tapi setelah menikah, dia masih bisa sekolah lagi atau 

ambil kejar paket. Walaupun memang ijasahnya beda dari sekolah 

favoritnya dulu, tapi dia tetap bisa melanjutkan ke bangku kuliah. 

Jadi masih ada cara untuk mencapai masa depannya. 

Kemungkinan, misalnya saat ini dia mengaborsi kandungannya, 

memang aib saat ini bisa ditutupi tetapi yang namanya aib suatu 

saat pasti terbongkar. Di masa yang akan datang, pada saat dia 

akan menikah, dan aib ini terbongkar, apakah ini bukannya 

menjadi lebih parah? Seandainya saya dimintai pendapat, maka 

saya akan berusaha membuka jalan pikiran bapaknya akan 

kemungkinan meraih masa depan anaknya tanpa harus 

mengaborsi. Juga supaya bapak ini melihat dan 

mempertimbangkan bagaimana keinginan anaknya, karena dia 

juga berhak memutuskan. Memang keputusannya terserah pada 

bapak dan anaknya sendiri.” 
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2. FAKTOR BERPENGARUH DALAM PEMBENTUKAN 

PANDANGAN ETIS  

Salah satu arti dari istilah persepsi yang tertulis dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses seseorang 

mengetahui suatu hal melalui pancainderanya. Itu berarti ada 

unsur yang masuk dalam diri orang itu melalui pancainderanya. 

Unsur-unsur tersebut diproses secara rasional dan perasaan dalam 

dirinya. Dalam hal persepsi etis tentang aborsi, melalui 

wawancara selama penelitian, ditemukan adanya lima faktor 

yang berproses dalam pembentukan persepsi itu: interaksi dalam 

dan bersama keluarga, agama, pengalaman tidak langsung dengan 

aborsi, kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial.43  

 

 

 

 

 

                                                           
43  Bagaimanakah dengan faktor pendidikan responden? Pendidikan memang 

menjadi salah satu patokan inklusi yang digunakan dalam proses 
pencuplikan responden. Tujuannya, untuk mendapatkan data yang lebih 
mendalam tentang bagaimana proses pembentukan persepsi etis para 
responden. Hal ini berdasarkan pada pemikiran bahwa tingkat pendidikan 
yang lebih tinggi akan lebih memampukan seseorang dalam proses 
berpikirnya. Tetapi, dari wawancara dengan semua responden dapat 
diketahui, bahwa selama pendidikan formal, mereka tidak menerima 
pendidikan tentang aborsi. Berdasarkan pengakuan mereka, tidak pernah 
ada pengajaran secara langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan 
aborsi. Beberapa responden menyatakan pernah menerima pengajaran 
tentang aborsi. Tetapi pengajaran tersebut diberikan hanya dalam koridor 
dogma agama. Karena itu tidak heran, bila pada semua responden, baik 
yang berpendidikan tingkat SMA sederajat dan akademi, tidak ditunjukkan 
adanya perbedaan dalam pembentukan persepsi etisnya tentang aborsi. 
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Diagram 18: Persentasi Faktor Berpengaruh dalam Pembentukan 

Persepsi Etis Responden 

 

Penjelasan: F1 = Faktor historis keagamaan 

 F2 = Interaksi dengan keluarga 

 F3 = Pengalaman tidak langsung dengan aborsi 

 F4 = Faktor kehidupan ekonomi 

 F5 = Faktor kehidupan sosial 

Interaksi Dalam dan Bersama Keluarga 

Dari hasil wawancara dengan responden, ternyata 

terungkap fakta bahwa pengalaman hidup dan interaksi di dalam 

dan dengan keluarga memiliki pengaruh dalam pembentukan 

pandangan etis mereka tentang aborsi, baik pandangan yang 

menolak secara konsisten maupun pandangan yang bersifat tidak 

konsisten atau kasuistik. Ada 22 (59,46%) orang responden yang 

dipengaruhi oleh pengalaman atau interaksi bersama dengan 

keluarga.  

Pengalaman interaksi dengan keluarga yang 

berpengaruh tersebut dapat berupa pengalaman positif, yaitu 

pengalaman mendapat perhatian, rasa disayang dan kedekatan 

dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain secara 

berlebihan dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk lainnya adalah 
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pengalaman negatif, misalnya: sikap keras atau otoriter dari orang 

tua dan keluarga, penolakan, dibanding-bandingkan dengan 

saudara yang lain, sikap terlalu protektif dari orang tua dan 

anggota keluarga dan lain sebagainya. Semua pengalaman itu 

meninggalkan bekas yang sangat mendalam dalam ingatan dan 

perasaan sehingga berpengaruh dalam perjalanan hidup 

selanjutnya di semua bidang. Pengalaman negatif akan 

menimbulkan trauma atau ketakutan yang secara tanpa disadari 

akan dijadikan hal yang harus dihindarinya. Sedangkan 

pengalaman positif yang berlebihan dapat menimbulkan 

keterikatan atau keinginan untuk terus menerus 

mereproduksinya, sehingga dalam hidupnya, secara tanpa 

disadari, hal itu dijadikan sebagai pegangan (bdk. Linn et al. 

1984:83, Linn et al. 1998:42-43, Linn et al. 1994:3; Bradshaw 

1990:744). 

Diagram 19:  Persentase Jumlah Responden yang Dipengaruhi 
oleh Faktor Historis Keluarga 

 

Keterangan :  26 adalah jumlah responden kasuistik 

  37 adalah jumlah total responden 

                                                           
44  Bradshaw menulis dalam bukunya: “What I now understand is that when a 

child’s development is arrested, when feelings are repressed, especially the 
feelings of anger and hurt, a person grows up to be an adult with an angry, 
hurt child inside of him. This child will spontaneously contaminate the 
person’s adult behaviour.” 
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Pengaruh membentuk persepsi yang konsisten 

Ada lima orang responden (22,73% atau 13,51%) yang 

dipengaruhi oleh pengalaman dengan keluarga sehingga mereka 

memiliki persepsi etis yang konsisten tentang aborsi. Misalnya, 

Asparaga, dia memiliki pengalaman yang sangat berkesan karena 

kedekatan dan disayang oleh keluarga, baik ayah maupun ibu, 

yang meninggalkannya lebih cepat. Dia menceritakan:  

“Saya bangga sebagai anak karena punya orang tua yang sangat 

menyayangi anak-anak. Penyesalan terbesar saya adalah karena 

belum bisa menyenangkan ibu, belum bisa menikah sebelum ibu 

meninggal.”  

Kehidupan yang dekat dan sangat disayang itu membuat 

Asparaga tergantung pada perhatian dan rasa sayang dari orang 

tuanya. Ketergantungan itu terlihat dalam peristiwa yang 

dialaminya pada waktu dia masih di bangku SD. Dia dituduh 

mencuri uang teman sekelas. Persoalan itu baru dapat 

diselesaikan setelah ayahnya mengganti uang yang hilang itu, 

padahal dia tidak mencurinya. Pada saat itu, Asparaga takut 

apabila ayahnya juga salah mengerti dan menganggapnya tidak 

serius di sekolah, mau seenaknya, dan sebagainya. Pengalaman 

ini berpengaruh dalam pembentukan persepsi etisnya tentang 

aborsi. Bagi Asparaga, orang tua harus memberi kasih sayang dan 

perhatian, bukannya menyakiti anak atau malahan 

membunuhnya melalui tindakan aborsi. Karena itu, dia menolak 

tindakan aborsi, apapun alasannya. 

Adenium45 memiliki pengalaman yang lain dari 

Asparaga, yaitu sikap keras orang tua, khususnya ayah, dalam hal 

                                                           
45 Adenium berusia 37 tahun dan berasal dari Jawa Tengah. Dari tujuh 

bersaudara, dia adalah anak ketiga. Walaupun keluarganya bukan keluarga 
mampu, tetapi orang tuanya sangat menekankan pendidikan. Mereka selalu 
berkata kepada anak-anaknya: “Kalau tidak mau sekolah, pergi dari rumah 
ini! Jadi keluarga tidak punya tidak mengapa, asal anak bisa sekolah semua.” 
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pendidikan, baik dalam pendidikan formal maupun dalam 

pendidikan agama. Dia tidak merasa sakit hati dengan sikap keras 

itu. Dia justru bangga karena dipandangnya sikap keras itulah 

yang membuat dia dan semua saudaranya bisa lulus SLTA. 

Memang karena sikap keras itulah yang membuatnya bertumbuh 

menjadi orang yang menerima dengan baik apa yang diajarkan 

dan ditentukan oleh pihak-pihak yang dianggapnya sebagai 

otoritas dalam hidupnya, yaitu orang tua dan agama. Karena itu, 

dapat dimengerti bila dia sungguh memegang ajaran yang 

melarang aborsi.  

Kisah yang mirip juga dialami oleh Mawar.46 Ayah 

Mawar adalah orang yang keras sekalipun Mawar meyakini 

bahwa dia sangat mencintai anak-anaknya. Sikap yang keras 

justru adalah perwujudan dari cintanya kepada anak-anak, demi 

kebaikan anak-anaknya sendiri. Tetapi Mawar juga tidak dapat 

menyangkal bahwa sikap itu sangat membentuk dirinya menjadi 

seperti sekarang. Sikap keras ayah dalam pendidikan formal dan 

penghayatan iman membuat dia menjadi orang yang takut pada 

perbuatan salah karena dapat dihukum, bahkan takut bila ada 

orang yang marah di dekatnya, sekalipun hanya mendengar 

suaranya saja. Jadi sedapat mungkin dia akan pasif, menerima 

segala sesuatu yang berasal dari orang atau pihak yang memiliki 

otoritas.47 Sikap ini pula yang berpengaruh membentuk persepsi 

                                                                                                                         
Sekalipun karena alasan biaya, mereka hanya bisa mengenyam pendidikan 
maksimal sampai jenjang SLTA. 

46 Mawar lahir di Jawa Timur tiga puluh lima tahun yang lalu. Tetapi sejak 
usia lima belas tahun dia sudah merantau, meninggalkan orang tua dan dua 
saudaranya di kampung halaman. Di perantauan dia bertemu dengan pria 
yang menjadi suaminya sekarang. Saat ini, mereka memiliki dua anak, 
tetapi anak pertama yang berusia sembilan tahun tinggal di Jawa Timur 
bersama dengan kakek dan neneknya. 

47  Ketakutan pada pihak otoritas juga ditunjukkan dalam ungkapan 
perasaannya, bahwa dia takut dengan salah seorang manajer pabrik yang 
memang memiliki sikap, sifat dan suara yang keras. Hanya mendengar 
suaranya saja, Mawar sudah berdebar-debar dan takut. Bahkan rasa debar 
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etisnya tentang aborsi untuk menolak aborsi. Karena semua 

hukum yang diketahuinya, yaitu hukum agama dan hukum sipil, 

semuanya melarang tindakan aborsi, maka, dengan sikapnya yang 

pasif di hadapan otoritas dan ketakutan untuk berbuat salah atau 

dihukum, dia menerima dan mempercayai hukum itu secara 

bulat. Penolakannya pada tindakan aborsi merupakan penolakan 

secara konsisten, yang ditunjukkan pada penolakannya di 

hadapan semua kasus. 

    

Pengaruh membentuk persepsi yang kasuistik 

Pengalaman dengan keluarga ternyata lebih 

berpengaruh dalam pembentukan persepti etis tentang aborsi 

yang kasuistik. Hal ini ditunjukkan melalui jumlah responden 

yang lebih banyak bila dibandingkan dengan mereka yang 

memiliki persepsi konsisten tentang aborsi karena pengaruh 

pengalaman ini, yaitu 17 (77,27% atau 45,95%) orang 

dibandingkan dengan lima orang (22,73% atau 13,51%).  

Ada berbagai bentuk pengalaman yang ditemukan pada 

responden, baik pengalaman positif yang berlebihan maupun 

pengalaman negatif. Berbagai pengalaman tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

Perhatian langsung yang kurang dari orang tua 

Kurangnya perhatian secara langsung dari orang tua, 

merasa disisihkan atau dibeda-bedakan dari anggota keluarga 

yang lain adalah salah satu bentuk pengalaman yang dapat 

berpengaruh dalam pembentukan pandangan etis yang kasuistik 

atau berpengaruh dalam pembentukan sikap kompromistis 

                                                                                                                         
dan takut juga dirasakan ketika dia mendengar suara manajer itu yang 
sedang marah kepada orang lain.  
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terhadap aborsi. Misalnya, hal ini terlihat dalam cerita yang 

diungkapkan oleh Palem.  

Anak sulung dalam keluarga umumnya atau bahkan 

seharusnya adalah anak yang disayang oleh orang tua, karena 

dialah buah pertama dari persatuan cinta ayah dan ibu. Itulah 

sebenarnya yang diharapkan oleh Palem. Tetapi kenyataan yang 

diterima adalah kebalikannya, karena pada saat dia dilahirkan, 

ternyata kedua orang tuanya belum siap untuk memiliki anak. 

Akibatnya, kelahirannya dipandang sebagai kecelakaan, 

penghambat dan sebagainya. Hal itu berbeda dengan sambutan 

dan sikap yang ditunjukkan pada kelahiran adik-adiknya. Mereka 

disambut dengan penuh harap, kasih dan perhatian. Perbedaan 

sikap ini terus dialaminya hingga saat terakhir sebelum dia pergi 

merantau. Perbedaan sikap yang diterima dari orang tua tersebut 

menimbulkan rasa rendah diri, marah, perasaan sebagai orang 

yang tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Bila 

dibandingkan dengan adik-adiknya, dia merasa bahwa dialah 

yang paling rendah atau gagal dalam hidup di segala bidang. 

Semua adik dipandangnya berhasil dalam kehidupan ekonomi, 

dan dialah yang paling miskin. Menurutnya, semua situasi ini 

disebabkan oleh kedua orang tuanya yang tidak siap menyambut 

kehadirannya sehingga dia merasa tidak dipandang sebagai anak, 

serta tidak diberi kesempatan yang sama seperti adik-adiknya. 

Karena adanya pengaruh pengalaman tersebut, muncullah satu 

prinsip yang dipakainya untuk menilai tindakan aborsi, yaitu: 

dalam menyambut kehadiran seorang anak, orang tua atau pihak 

yang bertanggung jawab harus  memiliki kemampuan untuk 

membesarkannya secara layak atau kesiapan untuk menanggung 

konsekuensi dari kelahiran anak itu. Prinsip inilah yang 

kemudian dipakainya sebagai dasar untuk menilai tindakan 

aborsi, yang membuatnya menyetujui tindakan aborsi dalam 

kasus kedua. Menurutnya, dalam kasus kedua, si ibu maupun 

kakek-neneknya terlihat jelas tidak memiliki kemampuan itu, 
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karena itu, lebih baik kehamilan diaborsi. Sebenarnya, secara 

prinsip, Palem menolak tindakan aborsi, yang terlihat dalam 

penolakannya dalam kasus pertama dan ketiga. Tetapi, bila dilihat 

lagi maka sikap penolakannya pada aborsi lebih didasarkan pada 

keputusan yang bersifat emosional bahwa seorang ibu tidak 

mungkin membunuh anaknya. Hal ini rupanya dilatar belakangi 

oleh kehidupan yang hanya memiliki satu anak, sehingga dia 

menjadi sangat dekat dan lekat dengan anaknya. Seandainya, 

situasi dan kondisi dalam kasus dua tidak mengingatkannya pada 

pengalaman hidup bersama ayah-ibu dan adik-adiknya, 

kemungkinan besar dia juga akan menolak tindakan aborsi kasus 

tersebut. 

“Saya setuju bila kandungan gadis cacat mental itu digugurkan 

kemudian dia disteril. Aborsi itu boleh asal ada halangan atau 

alasannya tepat. Bagaimana kalau kehamilan dilanjutkan tapi 

anak yang dilahirkan ini kemudian akan terlantar, atau setelah 

lahir anak dibuang ke sungai?” 

Krisan juga memiliki pengalaman pernah kurang 

diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Dari sejak kecil, setiap 

hari dia selalu ditinggal pergi orang tuanya untuk bekerja dan dia 

dititipkan ke tetangga rumah, sehingga dia mendapat julukan 

anak tetangga. Bahkan Krisan masih ingat, ketika berusia empat 

tahun, dia sudah mandiri (untuk anak kecil seusianya): pagi 

berangkat ke sekolah, pulang sekolah dia main ke tetangga. Pukul 

dua belas siang pulang, kemudian dia makan siang. Semuanya 

sudah disiapkan oleh ibu sejak pagi, atau si ibu meminta penjual 

makanan di dekat rumah untuk mengantar makanan baginya. 

Setelah itu dia pergi nonton TV dan tidur siang. Sore hari, dia 

bangun, mandi, belajar sambil menunggu kedua orang tuanya 

pulang, sekitar pukul tujuh belas sore. Hal itu terjadi sampai 

kemudian ibunya harus mengundurkan diri dari tempat kerja. 

Sejak saat itu, dia merasa mendapatkan perhatian dan limpahan 
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kasih dari ibu. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Karena si 

ibu merasa sudah ada waktu untuk merawat anak, dia 

memutuskan untuk mengambil kembali anak pertama yang 

dititipkan di Jawa Timur. Dengan datang dan bergabungnya 

kakak di Tangerang, kembali Krisan merasa kurang diperhatikan 

bahkan dia merasa disisihkan, sampai akhirnya dia memutuskan 

untuk melarikan diri dari rumah. Sekalipun dia hanya lari ke 

rumah tantenya, tindakan ini menunjukkan bahwa dia sangat 

menginginkan perhatian kedua orang tuanya. Perasaan ini masih 

dibawanya sampai dengan masa sekarang kehidupannya sehingga 

dia mempermasalahkan ketidaksiapan ibu untuk menerima 

kelahiran anak. Inilah yang sangat mempengaruhi pandangan 

etisnya tentang aborsi sehingga dia memutuskan untuk menerima 

tindakan aborsi dalam kasus pertama dan kedua karena dia 

melihat kemungkinan tidak akan ada yang mau bertanggung 

jawab membesarkan bayi yang akan dilahirkan. Artinya, tidak 

akan ada kasih sayang dan perhatian yang menyertai 

pertumbuhan padahal itu dibutuhkan dalam pertumbuhan.  

 Prinsip yang sama juga dianut oleh Dahlia, hanya 

perumusannya yang berbeda. Baginya aborsi di kasus ketiga itu 

tidak boleh dilakukan, sedangkan dalam kasus pertama     dan 

kedua, aborsi memang harus dilakukan.  

“Ada perbedaan antara kasus pertama dan kedua dengan kasus 

ketiga. Dalam kasus ketiga, tidak ada seorangpun yang terganggu, 

sedangkan dalam kasus pertama dan kedua akan ada yang 

terganggu bila aborsi tidak dilakukan. Khususnya anak yang 

dilahirkan, tidak akan ada yang memeliharanya kelak.” 

 

Sikap keras dari orang tua 

Bentuk pengalaman lain dengan keluarga yang juga 

mempengaruhi pembentukan pandangan etis responden tentang 
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aborsi adalah pengalaman akan sikap ayah atau ibu atau kedua-

duanya yang sangat tegas dan keras pada mereka. Sikap keras dari 

ayah atau ibu atau dari keduanya membuat beberapa orang 

responden bertumbuh menjadi orang pendiam, pasif, penakut, 

khususnya takut bila ketahuan berbuat salah sehingga memiliki 

kecenderungan untuk mencari posisi yang aman yaitu dengan 

menempatkan diri di posisi yang sama dengan pihak yang 

memiliki otoritas. Karakter ini membuat mereka mengambil 

keputusan kompromis dengan aborsi yang terlihat dalam kasus 

pertama atau kasus kedua atau kedua-duanya. Misalnya, di 

hadapan kasus pertama, Amarilis mengatakan:  

“Gugurkan saja dulu baru kemudian bertobat lagi”. 

Tindakan menempatkan diri di posisi yang sama 

dengan otoritas juga dapat diterjemahkan menjadi usaha untuk 

menghindari beban atau penderitaan yang dapat dilihat dari dua 

sudut pandang subjek, yaitu dari sudut penderitaan si ibu yang 

dapat diterjemahkan menjadi rasa tidak aman atau sudut 

penderitaan bayi yang akan dilahirkan itu. Berdasarkan alasan 

inilah kehamilan itu lebih baik tidak dilanjutkan atau diaborsi.  

Usaha untuk menghindari penderitaan dari sudut 

pandang ibu, misalnya, dikemukakan oleh Oleander. Dia lebih 

setuju untuk melakukan aborsi sebagai usaha untuk mencari rasa 

aman atau terbebas dari beban, rasa takut pada aib dan malu bila 

kehamilan itu dilanjutkan sampai kelahiran si anak. Responden 

lain yaitu Yasmin juga menyatakan persetujuannya pada tindakan 

aborsi, baik pada kasus pertama maupun kasus kedua. Dia melihat 

adanya kepastian bahwa bila si anak jadi dilahirkan, maka yang 

dihadapinya hanyalah tambahan beban dan penderitaan. 

Sedangkan tindakan menghindarkan adanya 

penderitaan dari sudut pandang bayi yang akan dilahirkan, 

misalnya dikemukakan oleh Suplir yang mengatakan: 
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“Aborsi paling tidak akan menyelamatkan satu nyawa yaitu 

ibunya. Apalagi bila anaknya jadi dilahirkan, mungkin dia akan 

lebih menderita karena tidak tahu ayahnya siapa, mungkin juga 

akan sering menjadi bahan ejekan dari lingkungan teman dan 

sebagainya. Sehingga perkembangan anak juga akan terganggu. 

Karena itu harus dilihat keuntungan atau segi positif yang paling 

banyak.”  

 

Hubungan yang tidak seimbang dengan orang tua 

Pengalaman memiliki hubungan yang tidak seimbang 

dengan orang tua, juga merupakan faktor yang berpengaruh 

dalam pembentukan pandangan etis tentang aborsi. Ada dua 

bentuk hubungan tidak seimbang yang ditemukan di antara para 

responden. Yang pertama yaitu perhatian atau ungkapan sayang 

yang berlebihan dari orang tua. Sedangkan bentuk kedua adalah 

kedekatan secara berlebihan dengan salah satu dari orang tua (ibu 

atau ayah saja). 

Bentuk pertama atau perhatian dan rasa sayang yang 

berlebihan dari orang tua dapat dilihat dalam pengalaman 

seorang responden, yaitu Gerbra. Dia memiliki pengalaman 

disayang oleh ayahnya, lebih dari saudara-saudara yang lain. 

Pengalaman ini terus membekas sampai sekarang sehingga 

mempengaruhi keputusannya berkaitan dengan tindakan aborsi 

dalam kasus kedua, yaitu memberikan persetujuan karena tidak 

adanya kemungkinan lagi bagi si anak (bila dilahirkan) untuk 

mengalami kasih sayang ibu, padahal ayahnya tidak mau 

bertanggung jawab. Apalagi, ditambah adanya kemungkinan 

bahwa si anak akan lahir dengan kondisi cacat mental. Dia 

menyebut kondisi dalam kasus kedua sebagai kondisi darurat.  

Kecubung juga mengalami hidup sangat disayang oleh 

orang tua, lebih dari saudara-saudara yang lain, bahkan dia 
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adalah satu-satunya anak yang hidup dengan orang tua. 

Pengalaman ini membuat dia tidak bisa membayangkan anak 

hasil incest dalam kasus kedua itu hidup dengan ibu yang cacat 

mental sehingga tidak akan ada yang dapat memelihara anaknya. 

 Bentuk kedua atau kedekatan secara berlebihan 

dengan salah satu dari orang tua (ibu atau ayah saja) yang dapat 

dijumpai dalam wawancara adalah sikap protektif ibu dari 

kekerasan ayah. Sikap protektif ini menjadikan adanya  

hubungan yang sangat dekat dengan ibunya, bahkan terjadi 

semacam kelekatan dan ketergantungan sekalipun mereka sudah 

dewasa. Seperti pengaruh yang ditimbulkan oleh bentuk pertama, 

kedekatan karena hubungan yang tidak seimbang juga membuat 

responden menempatkan ibu atau ayah dalam posisi mutlak bagi 

pertumbuhan seorang anak. Sehingga mereka yakin bahwa ibu 

atau ayah memiliki peran mutlak dalam pertumbuhan seorang 

anak.  

Pengalaman seperti yang diutarakan dalam bentuk 

kedua dialami oleh Alamanda. Dia memang lebih dekat dengan 

ibu karena sikap ayahnya yang selalu keras. Kedekatan dengan 

ibu membuat dia menyetujui tindakan aborsi yang dilakukan 

dalam kasus pertama dan kedua yang memang memberikan 

indikasi tidak akan adanya ibu yang bisa menempati posisi 

mutlak dalam pertumbuhan anak. Sedangkan seorang responden 

yang lain, yaitu Daisy, karena perceraian orang tua dan 

pernikahan mereka berikutnya dengan pasangan masing-masing, 

membuat dia lebih dekat dan tergantung pada ibunya bahkan 

mengidolakan si ibu. Kondisi ini berakibat sama seperti pada 

Alamanda yang menerima sikap protektif dari ibu terhadap 

kekerasan berlebihan dari ayah, yaitu menyetujui tindakan aborsi 

pada kasus pertama dan kedua karena indikasi tidak adanya ibu 

sebagai figur mutlak. 
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Pengalaman ini juga dialami oleh Delima. Dari sejak 

kecil Delima sangat dekat dengan ibu tetapi jauh dari ayah karena 

sikapnya yang keras. Bahkan dia menggambarkan bahwa ayahnya 

kalau marah itu menakutkan sekali. Ditambah lagi dalam 

kehidupan sehari-hari, ayahnya lebih banyak di sawah sehingga 

dia jarang bertemu dan berkumpul dengannya. Kedekatan 

dengan ibu itu membuat Delima lebih melihat kebaikan ibu di 

kasus pertama dan kedua sebagai nilai yang lebih tinggi dari pada 

ajaran agamanya yang melarang aborsi. Karena itu dia setuju 

aborsi dilakukan dalam dua kasus tersebut.  

 

Situasi dan kondisi tertentu yang berlebihan dalam masa 

pertumbuhan 

Pengalaman bertumbuh dalam keluarga dengan kondisi 

tertentu yang berlebihan juga mempengaruhi pembentukan 

pandangan etis tentang aborsi dari anak-anak yang lahir dalam 

keluarga tersebut. Hal ini terlihat dalam kasus Yasmin yang 

tumbuh di hadapan kekecewaan ayahnya karena dia lahir sebagai 

anak perempuan padahal ayah mengharapkan dia lahir sebagai 

anak laki-laki. Sikap ayah tersebut pernah menimbulkan 

keraguan dalam dirinya, apakah benar dia adalah anak ayahnya. 

Perasaan yang kuat sampai sekarang adalah selalu merasa 

bersalah karena merasa tidak bisa memenuhi harapan ayahnya 

dan itu dirasakan sebagai beban. Oleh karena itu dalam 

kehidupannya, dia berprinsip untuk tidak menjadi atau 

menambah beban orang tua dan saudaranya. Prinsip inilah yang 

membuatnya mengambil sikap kompromis dengan tindakan 

aborsi pada kasus pertama dan kedua, karena dalam kasus itu 

kelahiran anak pasti akan menjadi beban yang tak 

tertanggungkan bagi ibu dan keluarganya yang lain. Sedangkan 

pada kasus ketiga, dia tidak setuju dengan aborsi karena masih 

ada jalan keluar untuk menyelamatkan janin dan masa depan 
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ibunya sekaligus, dan yang menghendaki aborsi bukan gadis yang 

hamil itu melainkan ayahnya. 

Kondisi tertentu lain yang dijumpai dari pengalaman 

para responden adalah kondisi hidup dalam limpahan sayang dan 

melindungi yang berlebihan dari orang tua terhadap anak 

tunggal. Hal ini dialami oleh Seroja. Bahkan menurut 

pengakuannya, bukan hanya ayah dan ibu yang sangat 

menyayangi, keluarga paman dan bibinya juga sangat 

menyayangi dan melindunginya. Pertama kali ditanya bagaimana 

pandangan etisnya tentang aborsi, Seroja menyatakan bahwa dia 

tidak setuju karena itu bertentangan dengan ajaran agamanya. 

Seorang yang menjadi hamil itu berarti dia diberi kepercayaan 

oleh Allah untuk menerima karunia. Baginya, janin adalah nyawa 

orang yang diberi Allah untuk hidup. Penjelasan tentang 

pandangan etis ini ternyata kemudian bertentangan dengan 

penyelesaian yang diajukannya dalam menghadapi semua kasus. 

Pandangan awalnya yang berdasarkan ajaran agama 

dikesampingkan dan digantikan dengan pandangannya yang 

dipengaruhi oleh hubungan kedekatan dengan orang tua. Jadi, 

karena curahan sayang dan perlindungan yang berlebihan dalam 

membesarkan dirinya, dia memandang sikap orang tuanya itu 

sebagai sikap yang bertanggung jawab dan sudah selayaknya dari 

orang tua untuk anaknya. Karena itu, dia menyetujui aborsi 

dalam kasus pertama, kedua dan ketiga, karena dilihatnya si gadis 

yang hamil dengan kondisi seperti yang sudah dijelaskan dalam 

kasus, dianggapnya tidak layak dan tidak mampu untuk 

melindungi, membesarkan serta bertanggung jawab atas masa 

depan anaknya. 

Kondisi berikutnya adalah kondisi hidup yang dialami 

Eidelweis. Pada waktu dia dan kedua saudaranya masih kecil, 

ibunya meninggal dunia. Sejak saat itu, mereka hanya tinggal 

bersama dengan ayah. Situasi sebagai anak sulung dan perempuan 
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satu-satunya, membuat Eidelweis dari sejak usia muda sudah 

harus menggantikan peran ibu bagi adik-adiknya. Hal ini 

menempatkan dia dalam kondisi hidup yang keras yang 

membentuk dirinya dalam hal kemandirian dan tanggung jawab. 

Beban dan tanggung jawab besar sejak dari usia muda yaitu 

menjadi “ibu” bagi adik-adiknya, mempengaruhinya di dalam 

memutuskan untuk melakukan aborsi atau tidak. Dia berpegang 

pada kemampuan gadis atau orang lain yang seharusnya 

bertanggung jawab untuk kehamilan itu. Karena dia melihat 

bahwa tidak ada yang bisa bertanggung jawab bagi masa depan 

anak yang akan dilahirkan, maka dia cenderung untuk lebih 

menyetujui tindakan aborsi dalam kasus pertama dan kedua. 

Khususnya dalam kasus kedua, tindakan membiarkan si anak 

lahir padahal anak itu adalah hasil hubungan inses, dipandangnya 

sebagai tindakan pembiaran yang tidak bertanggung jawab 

karena bila anak itu lahir, justru akan lebih banyak penderitaan 

yang akan dialaminya. 

Tekanan pada tanggung jawab juga dipakai sebagai 

dasar untuk memberikan persetujuan pada tindakan aborsi oleh 

Teratai, yang dari kecil sudah mengalami didikan keras untuk 

bisa mandiri dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. 

Jadi dengan berprinsip bahwa sudah seharusnya orang itu 

mandiri dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dia 

melihat bahwa ketiga gadis yang ada dalam kasus pertama, kedua 

dan ketiga, tidak akan bisa mempertanggungjawabkan kehamilan 

itu atau masa depan anak yang akan dilahirkan, maka dia 

menyetujui tindakan aborsi pada semua kasus tersebut, sekalipun 

pada awalnya dia menyatakan bahwa dia menolak aborsi karena 

bertentangan dengan pandangan imannya. 
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Hidup terpisah dari orang tua 

Pengalaman terakhir yang ditemukan dari para 

responden, yang mempengaruhi pembentukan pandangan etis 

responden adalah pengalaman tidak hidup bersama dengan orang 

tua dari sejak kecil. Ada dua responden yang mengalami hal ini, 

yaitu sejak kecil sudah hidup dengan nenek. Kondisi ini 

mempengaruhi keduanya secara berbeda. Bagi Rosa, sebagai 

responden pertama, pengalaman hidup terpisah dari orang tua 

menimbulkan rasa kecewa, sedih, marah tetapi juga kerinduan 

kepada mereka. Perasaan ini membuatnya tidak menyetujui 

aborsi pada kasus pertama dan ketiga, karena baginya, seorang 

ibu seharusnya menjadi ibu, bukannya membuang atau 

membunuh anaknya. Satu-satunya tindakan aborsi yang 

disetujuinya adalah pada kasus kedua karena dia tidak bisa 

membayangkan penderitaan bila bayi itu dilahirkan, tanpa orang 

tua atau yang bisa dan mau bertanggung jawab.  

Pandan sebagai responden kedua, dari sejak kecil juga 

mengalami tidak hidup bersama orang tuanya. Dia hanya hidup 

bersama neneknya yang saleh, yang menekankan pentingnya 

pendidikan bagi masa depan. Karena itu di dalam menilai 

tindakan aborsi, ajaran tersebut dijadikan patokan dengan nilai 

yang lebih tinggi daripada ajaran agama. Berdasarkan hal itu, dia 

menolak tindakan aborsi pada kasus pertama dan kedua. Hanya 

tindakan aborsi pada kasus ketiga yang dapat diterimanya, 

dengan alasan demi kelanjutan studi si gadis. Bahkan dia 

mengatakan, bila kehamilan itu terjadi pada anaknya sendiri, 

maka demi pendidikan anaknya, dia akan berusaha supaya 

kehamilan itu diaborsi. 
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Agama sebagai Faktor Dominan  

Unsur besar kedua yang ditemukan dalam hidup 

responden yang menjadi faktor dominan dalam pembentukan 

persepsi etis mereka tentang aborsi adalah faktor agama, baik 

yang berasal dari ajaran maupun dari budaya keagamaan dalam 

keluarga dan lingkungan hidup.  

Bila dilihat kembali hasil wawancara dengan para 

responden maka akan terlihat bahwa secara faktual, semua 

responden, baik responden yang konsisten maupun yang 

kasuistik dalam persepsi etisnya tentang aborsi, mengaitkan 

pandangan etisnya tentang aborsi dengan agama yang dianutnya. 

Dapat dikatakan bahwa semua responden sedikit banyak 

mengetahui bagaimana ajaran agamanya masing-masing tentang 

aborsi, baik mereka yang memiliki pandangan etis konsisten 

maupun yang kasuistik. Kualitas pengetahuan tentang ajaran 

agama tersebut dari tiap responden ditunjukkan dari kualitas 

penjelasan yang diberikannya. Dengan cara masing-masing, 

mereka mencoba menjelaskan bagaimana ajaran agama itu dari 

sudut pandang boleh atau tidaknya aborsi dilakukan dan apa yang 

menjadi alasannya. Ada responden yang dapat menjelaskan 

dengan panjang lebar, dilengkapi dengan penjelasan tentang sejak 

usia berapa hasil konsepsi itu sudah tidak boleh diaborsi. Tetapi 

ada juga yang kesulitan untuk menjelaskan sehingga hanya 

memberikan penjelasan singkat.  

Umumnya responden mengatakan bahwa ajaran agama 

mereka melarang aborsi karena tindakan itu adalah pembunuhan 

sehingga merupakan dosa atau haram. Seperti misalnya hal itu 

diungkapkan oleh seorang responden bernama Anggrek. Dia 

dapat menjelaskan secara cukup panjang lebar dan terlihat 

mengerti serta meyakini apa yang diucapkannya. Dalam 

wawancara, dia mengatakan:  
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“Aborsi yang disengaja adalah tindakan berdosa karena itu 

membunuh janin yang adalah manusia”.  

Penjelasan ini kemudian dilanjutkan dengan penjelasannya 

tentang empat tingkat penilaian moral yang mengindikasikan 

bahwa dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang ajaran 

agamanya. Dia mengatakan, bahwa agamanya memasukkan 

tindakan aborsi yang disengaja sebagai tindakan pelanggaran 

yang terbesar, dinilai sebagai perbuatan haram yang tidak boleh 

dilakukan.  

Anggrek dapat menjelaskan ajaran imannya itu secara 

cukup panjang lebar dan meyakinkan. Sedangkan Kecubung, 

walaupun dia mengenakan atribut keagamaannya setiap hari, 

sebenarnya dia tidak pernah ikut dalam pengajaran agama. Semua 

hal yang berkaitan dengan aborsi menurut agama diketahuinya 

hanya dari televisi. Walaupun tidak banyak pengajaran yang 

diterimanya, inti isi ajaran dari televisi yang pernah didengarnya 

sama seperti yang diungkapkan oleh Anggrek:  

“Aborsi memang tidak boleh karena embrio-janin itu adalah cikal 

bakal manusia.”  

Perbedaan kualitas pengetahuan itu baru terlihat pada 

jawaban mereka terhadap pertanyaan tentang sejak kapan 

embrio-janin itu menjadi manusia atau sejak kapan aborsi itu 

tidak boleh dilakukan. Tidak semua responden dapat 

menyebutkannya dengan pasti. Bahkan beberapa dari mereka 

menjawab tidak tahu. Itu juga yang membedakan antara 

penjelasan Anggrek dan penjelasan Kecubung. Anggrek 

mengatakan dengan keyakinan bahwa aborsi tidak boleh 

dilakukan sejak kehamilan itu diketahui. Sedangkan Kecubung, 

dengan terus terang dia menyatakan bahwa dia tidak tahu pasti 

mulai dari kandungan berusia berapa aborsi itu tidak boleh 

dilakukan, mungkin juga sejak dari awal. 
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Responden dari agama lain yaitu Gladiol48, menyatakan 

bahwa aborsi tidak sesuai dengan ajaran berdasarkan Kitab Suci 

agamanya. Bahkan dia dapat menunjukkan sumber ajaran itu dan 

menjelaskannya secara panjang lebar.  Dia mengatakan:  

“Kalau memang tidak mau dengan anak dalam rahim, lebih baik 

cari solusi yang mengarah pada kehidupan.”  

Sejak kandungan berusia berapa aborsi tidak boleh dilakukan? 

Gladiol menjawab bahwa menurut ajaran agamanya, hal itu tidak 

boleh dilakukan sejak diketahui ada kehidupan. Tepatnya kapan, 

Gladiol tidak bisa memastikan. Walaupun dia tidak tahu akan 

saat kehidupan dimulai, tidak berarti Gladiol hanya tahu ajaran 

agamanya secara dogmatis saja, tanpa ada segi praktisnya. Dalam 

hal praktis penghayatan, dia juga memegang teguh imannya, 

bahkan dia menyatakan bahwa dia tidak mau menikah lagi 

karena takut bila suami baru itu tidak seiman sehingga dapat 

menghalangi kegiatan keagamaannya.  

Casablanca yang beragama sama dengan Gladiol, juga 

terlibat cukup aktif dalam kegiatan keagamaan, mengatakan 

bahwa menurut ajaran agama, janin adalah jiwa atau roh karena 

itu aborsi sama dengan tindakan membunuh. Hal itu tidak boleh 

dilakukan karena Tuhanlah yang membentuk manusia di dalam 

kandungan. Hanya Tuhan yang dapat melakukan ini, maka 

manusia lain tidak boleh membunuhnya. Demikian juga hal ini 

dinyatakan oleh Teratai, satu-satunya responden yang beragama 

Katolik. Menurut ajaran agamanya, aborsi adalah dosa, tidak 

boleh dilakukan, yaitu sejak tahu bahwa dia hamil. 

                                                           
48 Gladiol seorang janda berusia 40 tahun. Dia berasal dari Jawa Tengah. 

Dalam usia masih muda, dia sudah ditinggal suaminya yang meninggal 
karena kecelakaan. Pada tahun yang sama dengan kepergian suaminya, dia 
juga kehilangan kakak dan ibunya. Semua peristiwa itu meninggalkan 
beban yang harus ditanggungnya sendiri yaitu seorang anak kandung dan 
dua orang keponakannya.  
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Pengaruh dalam pandangan etis 

Bagaimanakah pengaruh dari faktor keagamaan dalam 

pembentukan persepsi etis responden? Dari penjelasan tiap 

responden tentang pandangan agama masing-masing, dapat 

dikatakan bahwa pertama-tama pandangan itu berpengaruh 

membentuk pengertian mereka tentang aborsi dan janin. Bahkan 

ajaran agama itu merupakan bahan dasar utama yang membentuk 

pengertian tersebut.  

Tiap responden, baik mereka yang memiliki latar 

belakang pendidikan agama yang kuat maupun yang tidak, 

memang tidak tahu secara persis bagaimana pengertian tentang 

aborsi dan janin menurut ajaran agamanya. Yang mereka tahu 

adalah bahwa berdasarkan ajaran agama, aborsi adalah tindakan 

membunuh. Karena itu, aborsi adalah dosa. Kalau aborsi adalah 

tindakan membunuh, berarti ada yang dibunuh yaitu si janin. 

Berdasarkan pandangan ini dapat dimengerti bila banyak di 

antara mereka yang mengartikan janin sebagai sesuatu yang 

hidup atau calon manusia, sekalipun tidak ada kesepakatan 

tentang kapan persisnya kehidupan itu dimulai.  

Setelah mereka menjelaskan bagaimana ajaran agama 

masing-masing tentang aborsi, sekali lagi peneliti mengajukan 

pertanyaan tentang bagaimana kalau menurut pendapat mereka, 

aborsi diperbolehkan atau tidak? Ada beberapa warna kualitas 

jawaban yang ditemukan di antara  mereka. Pada umumnya, 

dengan berpegang pada ajaran agama, semua responden 

menyatakan ketidaksetujuannya dengan aborsi. Ada penolakan 

yang didasarkan sungguh pada imannya, yang diteguhkan dengan 

konsistensi penolakan di hadapan semua kasus. Tetapi, ada juga 

penolakan yang terkesan teoretis dan dogmatis dengan 

menyebutkan berbagai alasan satu persatu. Setelah mereka 

berhadapan dengan kasus, muncul penyelesaian yang bersifat 

kasuistik.  
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Diagram 20:  Persentase Responden yang Dipengaruhi oleh 
Faktor Historis Agama 

 

Keterangan :  37 adalah jumlah total responden 

Secara ringkas, dapat dikatakan, ada variasi pengaitan 

pandangan etis tentang aborsi dari para responden dengan faktor 

keagamaan. Yang pertama adalah responden yang sungguh 

percaya dengan ajaran imannya dan mau menerapkan sehingga 

penolakannya pada tindakan aborsi menjadi konsisten. 

Sedangkan yang kedua adalah penggunaan faktor agama, baik 

untuk menolak ataupun menerima aborsi dan kriteria yang 

digunakan adalah kepentingannya pribadi, mana yang lebih 

menguntungkan. Jadi alasan agamis bukan merupakan alasan 

yang sesungguhnya. Yang terakhir adalah warna yang hanya 

menggunakan ajaran agama sebagai alasan yang bersifat 

spontanitas dan tidak mendasar sehingga pada waktu responden 

tersebut dihadapkan dengan kasus-kasus, mereka mengambil 

keputusan yang bertentangan dengan ajaran agama tersebut. 
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Diagram 21: Persentasi Jumlah Responden Menurut Variasi 

Pengaruh Faktor Historis Keagamaan dalam 

Pembentukan Persepsi Etis 

 

Penjelasan: Variasi 1 =  Konsisten menolak aborsi karena ajaran 
agama 

 Variasi 2 = Fartor agama sebagai sarana untuk 
menerima atau menolak aborsi 

 Variasi 3 = Faktor agama sebagai alasan bersifat 
spontan 

 

Sungguh percaya berpengaruh pada penolakan yang konsisten 

Dari jumlah total responden yang terlibat dalam 

penelitian, yaitu 37 orang, ada sebelas responden (29,73%) yang 

dipengaruhi secara kuat oleh faktor agama sehingga memiliki 

konsistensi untuk menolak tindakan aborsi, misalnya, seperti 

yang sudah dilihat pada responden yang bernama Gladiol dan 

Anggrek. Tetapi pada beberapa responden lain, pengaruh faktor 

historis keagamaan ini dapat menjadi semakin kuat karena 

adanya percampuran dengan beberapa latar belakang lain.  

Variasi 1: 11 orang

Variasi 2: 19 orang

Variasi 3: 7 orang

18,92% 

29,73% 

51,35% 

Jumlah total: 37 orang 
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Aglonema49 adalah responden yang dipengaruhi secara 

kuat oleh imannya yang membuat dia menolak secara konsisten 

tindakan aborsi dalam semua kasus. Pengaruh iman itu diperkuat 

lagi oleh situasi dan kondisi khusus yang dialaminya sebelum 

bekerja di Tangerang.  Melalui wawancara terungkap bahwa 

kehidupan berimannya ternyata juga dipengaruhi secara kuat 

oleh lingkungan hidup yang agamis, yaitu berupa agama yang 

homogen dari semua penduduk di daerah tempat tinggalnya. Jadi 

dia dikondisikan untuk bertumbuh dengan kebiasaan 

memandang dan cara berpikir menurut ajaran agama itu.  

Latar belakang lain yang ditemukan dalam wawancara  

adalah pengalaman sulit memiliki anak, yaitu pada tiga orang 

responden. Pengalaman sulit memiliki anak ini semakin 

menguatkan tekanan ajaran agama yang menolak aborsi pada diri 

mereka. Misalnya, hal ini dialami oleh Pakis50. Pada saat 

wawancara dilakukan, dia memang sudah mengandung tiga 

bulan. Tetapi kehamilan ini terjadi setelah dia harus melewati 

masa penantian selama dua tahun. Besarnya kerinduan untuk 

memperoleh anak diungkapkan dalam ceritanya tentang 

bagaimana giatnya dia mencari informasi supaya dapat segera 

hamil dan memiliki anak. Berdasarkan pengalaman itulah, Pakis 

menolak tindakan aborsi dalam semua kasus. Responden lain, 

yaitu Kana, keputusannya untuk menolak aborsi secara konsisten 

juga dipengaruhi oleh pengalaman sulit mendapat anak. Dari 

                                                           
49 Aglonema berusia dua puluh empat tahun, berasal dari sebuah keluarga 

besar di Sumatra yaitu delapan bersaudara. Dengan kondisi ekonomi 
keluarga yang mampu, bahkan ada saudara kandung yang pernah 
mencalonkan diri sebagai anggota DPRD I, dia sebenarnya tidak perlu pergi 
merantau ke Tangerang. Tetapi karena didorong oleh keinginan untuk 
mencari pengalaman, dia memutuskan untuk pergi meninggalkan 
keluarganya.  

50 Pakis berusia dua puluh tujuh tahun. Dia berasal dari Jawa Tengah, yaitu 
dari sebuah keluarga cukup besar (satu saudara laki-laki dan tiga saudari 
yang lain). Karena kesulitan ekonomi, dia memutuskan untuk merantau 
sekaligus mencari pengalaman kerja.  
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perkawinan pertama, dia tidak mendapat anak. Dalam 

perkawinan kedualah dia baru mendapatkan seorang anak. 

Karena itu dapat dimaklumi kalau dia mengatakan bahwa anak 

adalah buah hati, khususnya dari ibu yang mengandungnya. 

Pengalaman sulit ini membuat mereka berdua, yaitu Pakis dan 

Kana, tidak bisa melihat bahwa seorang ibu akan menghancurkan 

calon anaknya sendiri, apapun itu alasannya.    

Bahkan secara khusus untuk satu di antara tiga 

responden tersebut yaitu Aglonema, tekanan padanya menjadi 

lebih kuat lagi, karena sampai sekarang dia belum juga memiliki 

anak. Setelah cara memandang dan cara berpikirnya sejak kecil 

sudah dikondisikan untuk mematuhi ajaran agama, kini dia 

dikondisikan hidup dalam situasi tertekan karena kerinduan 

untuk memiliki anak, bahkan dengan cara adopsi, tanpa melihat 

bagaimana latar belakang anak yang akan diadopsi. Hal itu 

terungkap dalam kata-katanya yang menyatakan bahwa dia mau 

dan sangat ingin untuk mengadopsi anak dalam kasus dua bila itu 

jadi dilahirkan sekalipun dia tahu anak itu adalah hasil inses dan 

ada kemungkinan memiliki kelainan jiwa seperti ibunya. Hal lain 

yang menunjukkan kuatnya tekanan perasaan karena kerinduan 

untuk memiliki anak, juga terungkap dalam peristiwa terakhir 

yang terjadi antara dia dan seorang rekan kerja di pabrik yang 

mengejeknya sebagai perempuan mandul. Ejekan itu 

membuatnya terpukul sehingga menjadi histeris dan pingsan.  

Dari semua pengalaman yang terungkap di atas, terlihat 

bahwa memang faktor agama memiliki pengaruh yang sangat 

besar dalam pembentukan pandangan etis tentang aborsi yang 

konsisten, apalagi bila dilatarbelakangi situasi dan kondisi yang 

sesuai. 
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Faktor agama berhadapan dengan faktor berpengaruh lain 

Pengaruh faktor agama pada cukup banyak responden (19 

orang atau 51,35%) ternyata dapat dikalahkan oleh pengaruh 

faktor lain, yaitu faktor pengertian yang salah atau kurang tepat, 

pengalaman tidak langsung dengan tindakan aborsi, pengalaman 

hidup dan berinteraksi bersama keluarga, pengaruh kehidupan 

ekonomi dan sosial. Hal ini dapat terjadi bahkan pada responden 

yang sebenarnya sejak dari kecil sudah mendapat pendidikan 

agama yang cukup, bahkan beberapa mendapatnya secara sangat 

keras.  

 

1) Faktor agama berhadapan dengan faktor keluarga 

Di antara empat faktor tersebut, pengalaman hidup dan 

berinteraksi dengan keluarga merupakan faktor yang paling 

kuat, khususnya pengalaman negatif dalam hidup dan 

interaksi dengan orang tua yang sangat menekan sehingga 

membuatnya menderita secara mental atau perasaan (sikap 

keras ayah, tidak pernah hidup bersama dengan orang tua, 

dibeda-bedakan dari saudara yang lain). Pada beberapa 

responden, begitu kuatnya kesan yang ditinggalkan oleh 

pengalaman negatif ini, membuat mereka, baik sadar maupun 

tidak, mengambil kesimpulan tertentu yang kemudian 

dijadikan prinsip untuk menilai aborsi, melebihi prinsip 

agama yang sudah dipelajari, diyakini dan dihayati. Misalnya: 

beberapa responden, dari sejak kecil sudah dididik dengan 

keras dalam hal agama oleh orang tua atau pihak yang 

bertanggung jawab dan pada saat yang sama mereka juga 

mengalami sikap keras dan sering menghukum dari ayah. 

Pengalaman negatif atau menyakitkan atau yang 

menimbulkan penderitaan tersebut mendorong munculnya 

prinsip berbeda dalam diri tiap responden, yang khas bagi 

masing-masing responden, sesuai dengan pengalamannya. 
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Misalnya, hal ini terjadi dalam diri Amarilis.  Dia memiliki 

pandangan dan kegiatan keagamaan yang kuat sebagai buah 

dari pembinaan sejak kecil.51 Hal itu terungkap dalam 

pengetahuannya tentang ajaran, sikap dan perbuatan, 

pemakaian atribut keagamaan serta kegiatan keagamaannya. 

Tetapi, di luar hal keagamaan itu, sebagian besar waktu 

hidupnya berada dalam situasi dan kondisi khas dalam 

keluarga karena sikap keras ayah yang dirasa membuat 

hidupnya tertekan dan tidak aman, sekalipun dia merasa 

bahwa dialah yang paling disayang ayah. Penderitaan atau 

rasa tidak aman inilah yang lebih mempengaruhinya pada 

saat tertentu, lebih dari agama yang dianutnya. Sikap ini juga 

yang terlihat dalam persetujuannya pada kasus pertama dan 

kedua, yaitu lebih mencari posisi aman terlebih dahulu 

sekalipun itu harus bertentangan dengan ajaran agama. 

Setelah masalah itu dapat diselesaikan, baru bertobat lagi. 

Sedangkan dalam kasus ketiga, tindakan aborsi tidak 

disetujuinya karena kesalahan sudah diketahui dan 

seandainya aborsi dilakukan, itu akan menambah daftar 

kesalahan yang sudah dilakukan.  

Responden lain, yaitu Rosa, karena pendidikan yang 

keras, dia dibiasakan untuk selalu mencari mana yang benar 

dan mana yang salah. Walaupun dia juga cukup memiliki 

pengetahuan agama yang diperolehnya melalui pengajaran di 

sekolah, televisi dan berbagai pengajian yang diikutinya, 

prinsip ini masih tetap berpengaruh secara lebih kuat dalam 

hidupnya. Prinsip inilah yang dipakainya untuk memutuskan 

menerima tindakan aborsi pada kasus kedua dan ketiga, dan 

menolak aborsi untuk kasus pertama. Menurutnya, kesalahan 

                                                           
51  Berdasarkan ceritanya, pada waktu kecil, Amarilis dilibatkan dalam banyak 

kegiatan keagamaan, sesuai dengan usianya. Misalnya: dimasukkan dalam 
TPA (Taman Pendidikan Al’Quran), dan sebagainya. 
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dalam kasus dua adalah inses sebagai penyebab kehamilan, 

sedangkan dalam kasus ketiga, kehamilan dan kehadiran anak 

akan menyebabkan kegagalan dalam pendidikan sehingga hal 

itu merupakan kesalahan. Tekanan nilai pada pendidikan ini, 

lebih daripada nilai agama, didapat Rosa karena adanya 

pengaruh dari nenek yang berusaha mencurahkan perhatian 

untuk menutupi kekurangan kasih dari orang tuanya. 

Pengalaman dengan nenek membuatnya mengidolakan dan 

memutlakkan apa yang diterima dari nenek, yaitu penekanan 

akan pendidikan bagi hidup dan masa depan. Karena itu 

dapat dimengerti bila di hadapan kasus ketiga, kegagalan 

dalam bidang pendidikan akan dapat menimbulkan rasa tidak 

aman dan penderitaan di masa depan yang sedapat mungkin 

harus dihindari. Jadi yang benar adalah menempatkan 

pendidikan terlebih dahulu di tempat pertama. Sedangkan di 

kasus pertama, aborsi ditolaknya karena dia melihat masih 

ada jalan keluar, yaitu memberikan anak yang dilahirkan 

kepada pihak lain.  

Jadi dalam diri Rosa, pengalaman kurang mendapat 

perhatian dari orang tua terlihat bercampur dengan pengaruh 

pendidikan yang keras dari nenek. Tetapi dalam diri Krisan, 

hanya pengalaman kurang mendapat perhatian dari orang tua 

karena kesibukan dalam pekerjaanlah yang dapat 

berpengaruh mengalahkan pengaruh faktor keagamaan. Dia 

yang dijuluki anak tetangga lebih melihat kesiapan ibu untuk 

menerima kehadiran anak dan membesarkannya dari pada 

nilai-nilai agamis dalam menilai perlu tidaknya tindakan 

aborsi. Dalam tiga kasus yang dihadapkan kepadanya, 

memang hanya dua kasus yang menunjukkan ketidak 

mungkinan si janin untuk hidup dengan orang tuanya, 

sehingga hanya tindakan aborsi pada kasus ketiga yang 

ditentangnya. 
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Kurang perhatian dari orang tua bisa juga disebabkan oleh 

orang tua yang bercerai. Sekalipun kemudian masing-masing 

ayah dan ibu menikah lagi, si anak yaitu Daisy, tetap 

merasakan kurang mendapat perhatian dari salah satu pihak 

karena dia merasa tidak bisa hidup bersama, baik dengan 

ayah maupun ibu tirinya, bahkan dia pernah mengalami 

pengalaman negatif dengan ibu tiri. Di samping itu, Daisy 

juga mengalami tekanan hidup yang khas yaitu menghadapi 

kekecewaan ayah karena dia lahir sebagai anak perempuan 

sehingga dia merasa dan memandang dirinya hanya sebagai 

beban. Akhirnya dia menjadi sangat dekat hanya dengan ibu 

kandung, bahkan mengidolakan ibu, berusaha tidak 

mengecewakan atau menyakitinya. Pengalaman negatif ini 

memunculkan dua prinsip yaitu bahwa dia tidak mau 

menjadi beban dan seorang ibu adalah segalanya. Hal itu yang 

membuat dia sulit untuk berpegang teguh pada ajaran 

agama52 bila berhadapan dengan kasus-kasus. Prinsip itu 

digunakan untuk menyetujui aborsi pada kasus pertama dan 

kedua. Sedangkan dalam kasus ketiga, yang menolak 

kehadiran anak bukanlah ibunya, tetapi kakeknya. Karena 

itu, bagi Daisy, tindakan aborsi tidak boleh dilakukan dalam 

kasus ketiga. 

Pengalaman serupa dialami oleh Oleander yang 

menerima proteksi dari ibu terhadap sikap keras ayah. Jadi 

dalam situasinya, ada keadaan kurang mendapat perhatian 

dari ayah yang bersikap keras sedangkan dari ibu dia 

mendapat perhatian yang berlebih, berupa proteksi. Seperti 

yang terjadi pada Amarilis dan Rosa, pengalaman itu 

memunculkan prinsip dengan nilai lebih kuat dari ajaran 

                                                           
52  Pengetahuan akan agama diperolehnya sejak dari kecil melalui sekolah di  

Madrasah dan keterlibatan dalam pengajian yang dilakukannya sampai 
sekarang. 
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agama yang diterimanya. Oleander menjadikan peran ibu 

sebagai syarat mutlak untuk hidup dan pertumbuhan anak. 

Syarat ini juga yang dipakai menjadi dasar untuk menyetujui 

aborsi pada kasus pertama dan kedua. 

Bentuk lain lagi dari kondisi kurang mendapat perhatian 

orang tua dapat dilihat dalam hidup Palem, yaitu dibeda-

bedakan dari saudara-saudara yang lain sehingga dia merasa 

disingkirkan dari kehidupan keluarga, rendah diri, minder 

dan sebagainya. Pengaruh pengalaman ini bercampur dengan 

pengaruh pendidikan agama yang juga cukup kuat, sehingga 

dia lebih memilih tindakan aborsi pada kasus kedua karena 

dilihatnya si ibu pasti tidak akan mampu bertanggung jawab 

untuk membesarkan anaknya padahal menurut pendapatnya, 

agama mengajarkan bahwa orang tua harus bertanggung 

jawab membesarkan anaknya secara layak. Sedangkan pada 

kasus pertama, gadis yang hamil itu memang sudah 

menyatakan tidak mau dengan anaknya, tetapi responden 

tetap melihat kemungkinan lain untuk menyelamatkan baik 

ibu maupun anaknya, demikian juga pada kasus ketiga. 

Sedangkan Eidelweis, seorang responden lain yang dari 

sejak usia muda sudah memiliki pengalaman menjadi ibu bagi 

saudara-saudaranya atau pengalaman menanggung beban 

berat bersama dengan ayah. Pengalaman itu membuat dia 

lebih memilih aborsi di hadapan kasus pertama dan kedua, 

daripada imannya yang menolak aborsi. Baginya, absensi 

tanggung jawab yang sesungguhnya untuk membesarkan 

anak ada dalam dua kasus itu. Sedangkan dalam kasus ketiga, 

tidak ada indikasi si ibu menolak kehadiran anak atau 

menolak untuk bertanggungjawab. 

Bentuk terakhir dari pengalaman dengan keluarga yang 

ditemukan dari antara responden, berbeda dari pengalaman 

sebelumnya, karena sebenarnya pengalaman ini adalah 
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pengalaman positif, yaitu pengalaman sangat disayang oleh 

orang tua, tetapi secara berlebihan, lebih dari saudara-saudara 

yang lain. Pengalaman disayang secara berlebihan ini begitu 

berkesan dalam hati responden sehingga dapat mengalahkan 

pengalaman pribadi dengan ajaran agama. Itulah sebabnya, 

bila dia dihadapkan pada kasus yang menunjukkan bahwa 

anak yang akan dilahirkan itu bisa dipastikan akan hidup 

menderita karena tidak ada yang mampu dan mau 

bertanggung jawab membesarkannya, maka lebih baik dia 

tidak jadi dilahirkan, atau dengan kata lain diaborsi saja. Jadi 

persepsi tentang orang tua yang bertanggung jawab seperti 

yang dialaminya sendiri lebih berpengaruh daripada iman 

sehingga dia menganggap itu adalah kondisi mutlak yang 

diperlukan untuk pertumbuhan anak. Hal ini terlihat 

misalnya dalam pengalaman yang diungkapkan oleh Seroja. 

 

2) Faktor agama di hadapan faktor historis ekonomi dan sosial 

Faktor kedua yang pengaruhnya mengalahkan pengaruh 

faktor keagamaan adalah faktor historis ekonomi dan sosial 

yaitu berupa kesulitan dalam bidang ekonomi yang dialami 

keluarga. Seorang responden, yaitu Tulip, waktu masih 

berkumpul dengan keluarganya, dia menerima pendidikan 

yang kuat dalam agama dan cukup aktif dalam kegiatan 

keagamaan pada waktu masih sekolah. Tetapi pengaruh 

pendidikan agama ini ternyata dikalahkan oleh pengaruh dari 

pengalaman gagal meraih cita-cita di bidang pendidikan 

karena kesulitan di bidang ekonomi. Kegagalan ini yang 

dipandangnya sebagai penyebab dia tidak bisa berkembang 

dalam pekerjaan dan kehidupan ekonomi. Dia sendiri 

menyatakan bahwa pertimbangan yang dia pakai adalah 

pertimbangan untung rugi. Yang lebih menguntungkan, 

itulah yang akan dia pilih. Jadi, di hadapan kasus-kasus yang 
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berlatar belakang kesulitan ekonomi sehingga mempersulit 

masa depan, dia menyatakan persetujuannya terhadap aborsi, 

sekalipun dia tahu bahwa agama tidak memperbolehkan 

aborsi. Hal ini terlihat dalam keputusannya untuk menyetujui 

tindakan aborsi dalam kasus ketiga. 

 

3) Faktor agama di hadapan faktor pengalaman tidak langsung 

dengan tindakan aborsi 

Faktor ketiga yang pengaruhnya mengalahkan pengaruh 

faktor keagamaan adalah pengaruh dari faktor pengalaman 

tidak langsung dengan tindakan aborsi.53 Hal ini terungkap 

dalam cerita Euphorbia. Awalnya, dia menunjukkan bahwa 

persepsi etisnya tentang aborsi sangat dipengaruhi oleh faktor 

agama. Hal ini diungkapkan melalui penjelasan pandangan 

pribadinya yang menolak aborsi dan tindakan aborsi dalam 

kasus pertama dan ketiga. Sedangkan di hadapan kasus kedua, 

dia memang menyatakan persetujuannya dengan tindakan 

aborsi, tetapi salah satu alasan penerimaan tindakan aborsi 

dalam kasus kedua juga dikaitkannya dengan agama. Menurut 

pandangannya, tindakan aborsi memang sebaiknya dilakukan 

dalam kasus kedua supaya tidak terjadi dosa lagi yaitu 

penelantaran anak yang akan dilahirkan. Tetapi, sebenarnya 

alasan persetujuan aborsi itu lebih disebabkan oleh 

pengalamannya melihat teman memiliki anak dengan mental 

sedikit terbelakang akibat aborsi yang gagal. 

 

 

 

                                                           
53 Faktor ini akan dijelaskan lebih panjang lebar dalam penjelasan terpisah, 

sebagai faktor berpengaruh yang juga berdiri sendiri. 
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Faktor agama sebagai alasan spontan 

Dalam bentuk pengaitan yang ketiga ini, responden 

hanya menggunakan ajaran agama sebagai alasan yang bersifat 

spontan untuk menolak aborsi. Semua responden, setelah mereka 

menjelaskan bagaimana pandangan agama masing-masing 

tentang aborsi, mereka juga menyatakan, bahwa mereka 

berpandangan sama dengan ajaran agama itu, yaitu menolak 

aborsi. Tetapi di hadapan kasus-kasus yang diajukan ada cukup 

banyak responden yang kemudian memutuskan secara sadar 

untuk menerima tindakan aborsi atau bertentangan dengan 

pandangan awal mereka sendiri. 

Agama di Indonesia secara umum dapat dikatakan 

masih menjadi acuan dari banyak orang dalam berbagai bidang, 

khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan etika atau moral. 

Kecenderungan umum ini pula yang mempengaruhi tujuh orang 

responden (18,92%) sehingga alasan agamis menjadi salah satu 

alasan untuk menolak tindakan aborsi, bukan sebagai alasan 

pertama dan utama. Berdasarkan pengakuan mereka dalam 

wawancara, dapat disimpulkan, bahwa pendidikan agama 

diperoleh hanya sekedarnya sehingga mereka tidak tahu dengan 

benar ajaran agamanya serta tidak pernah aktif dalam kegiatan 

keagamaan. Yang mereka ketahui secara pasti adalah bahwa 

memang menurut ajaran agama, aborsi itu dilarang. Tetapi karena 

ajaran ini hanya sekedar diketahui, maka ajaran ini tidak menjadi 

sumber kepercayaannya, sehingga dengan mudahnya seorang 

responden seperti Dahlia, lebih percaya pada omongan teman 

atau orang lain, yaitu bahwa aborsi boleh dilakukan asalkan janin 

belum berusia empat bulan. Sedangkan beberapa responden lain, 

lebih mendasarkan alasan penolakannya pada faktor pandangan 

sosial dan budaya, faktor ekonomi, pengalaman pribadi, yaitu 

faktor keluarga, malpraktik yang dialami oleh saudara ipar dan 

sulit memiliki anak.  
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Misalnya, unsur spontanitas terlihat jelas sekali pada 

cerita seorang responden yaitu Kemuning. Dia ragu-ragu untuk 

menyatakan pandangan pribadinya tentang aborsi, karena dia 

merasa pengetahuannya tentang ajaran agama hanya sebatas kulit 

luarnya saja. Walaupun akhirnya dia menyatakan bahwa dia 

menolak aborsi, penolakan itu diwarnai oleh keragu-raguan. yang 

terlihat dari penggunaan kata “sepertinya saya menolak aborsi”. 

Salah satu alasannya adalah ajaran agama. Karena keputusan yang 

ragu-ragu itu, dapat dimengerti bila dalam penjelasan berikutnya, 

penolakan itu dengan mudahnya berubah menjadi sikap 

menerima aborsi dalam kasus pertama bila itu terjadi pada diri 

sendiri dan dalam kasus kedua dengan alasan malu dan demi 

masa depan. 

Penggunaan ajaran agama hanya sekedar sebagai alasan 

dapat juga dilihat pada perbedaan pandangan dalam 

menyelesaikan kasus pertama pada orang lain dan pada diri 

sendiri yang dikemukakan oleh Tulip. Seperti sudah dilihat 

sebelumnya, bahwa sekalipun Tulip cukup mendapat pengajaran 

agama, pengaruhnya dapat dikalahkan oleh pengalaman gagal 

meraih cita-cita karena faktor biaya. Jadi dapat dikatakan faktor 

agama bukanlah faktor yang sungguh berpengaruh. Hal ini 

terlihat dengan jelas dalam sikapnya yang mengambil keputusan 

berbeda bila kasus pertama menimpa orang lain dan bila 

menimpa dirinya sendiri. Bila pada orang lain, dia menyatakan 

tidak setuju dengan tindakan aborsi dan orang itu perlu 

disadarkan bahwa aborsi adalah dosa. Sedangkan bila kasus 

pertama terjadi pada diri sendiri, maka dia akan mengaborsi 

kehamilan itu untuk menutupi malu dan demi masa depan. 

Dengan melihat tiga warna tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa responden yang sungguh dipengaruhi oleh 

faktor historis keagamaan dalam pembentukan pandangan 

etisnya tentang aborsi adalah responden yang sungguh percaya 
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dengan ajaran iman dan mau menerapkan ajaran itu sehingga 

pandangan etisnya tentang aborsi adalah pandangan etis yang 

menolak secara konsisten. Sedangkan pada pandangan etis yang 

tidak konsisten atau kasuistik, pengaruh agama biasanya 

dikalahkan oleh pengaruh faktor historis yang lain, yaitu 

keluarga, ekonomi dan pandangan sosial. 

 

Pengalaman Tidak Langsung dengan Aborsi 

Pengalaman tidak langsung dengan aborsi adalah 

pengalaman seseorang akan tindakan aborsi yang dilakukan oleh 

orang lain. Ada 12 responden (32,43%) yang memiliki 

pengalaman tidak langsung dengan tindakan aborsi yang 

dilakukan oleh orang lain. Berdasarkan wawancara yang sudah 

dilakukan, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka (9 orang 

dari 12 orang (75% atau 24,32%) terpengaruh oleh pengalaman 

tersebut dan pengaruh itu mempengaruhi pandangan etis mereka 

tentang aborsi. Hanya tiga orang (25% atau 8,12%) yang terlihat 

tidak berpengaruh dengan pengalaman itu, sekalipun mereka 

menyaksikan sendiri bagaimana perubahan sikap pelaku aborsi 

yang disebabkan oleh tindakan aborsi tersebut. 
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Diagram 22: Persentase Responden yang Dipengaruhi oleh 

Faktor Historis Agama  

 

Keterangan :  12 adalah jumlah responden yang memiliki 
pengalaman tidak langsung dengan tindakan 
aborsi 

 37  adalah jumlah total responden 

Pengalaman tidak langsung terhadap tindakan aborsi 

ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar. Sebagai hal yang 

masih bersifat pro-kontra, sampai dengan sekarang, tindakan 

aborsi masih menyisakan berbagai sanksi bagi pelakunya. 

Mayoritas pengaruh yang dimunculkan berkaitan dengan sanksi 

tersebut, yaitu rasa takut terhadap sanksi atau akibat hukum. 

Pengalaman ini diungkapkan oleh Magnolia. Pada waktu dia 

masih kecil, ada tetangganya yang melakukan tindakan aborsi 

karena tidak mau punya anak lagi. Aborsi itu ternyata tidak 

berhasil sehingga anak tetap lahir, dalam kondisi cacat. Sampai 

usia enam tahun, anak itu belum bisa berbuat apa-apa. Magnolia 

juga melihat bagaimana sikap ibu, yaitu menganggap bahwa 

anaknya itu tidak ada. Akibat aborsi yang baginya mengerikan itu 

bercampur dengan latar belakang pendidikan dan kegiatan 
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keagamaan yang sangat kuat54, memunculkan rasa takut dalam 

diri Magnolia pada sanksi dari tindakan aborsi.   

Di samping itu, ada satu jenis rasa takut lain yaitu takut 

bila tindakan aborsi itu tidak berhasil. Dari cerita mereka, 

kegagalan itu menimbulkan penderitaan baik bagi si ibu, anak 

yang dilahirkan maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. 

Seperti misalnya, Daisy mengungkapkan pengalaman dan 

perasaannya setelah mendengar akibat kegagalan aborsi. 

Sekalipun dia hanya mendengar cerita itu dari saksi langsung, dia 

merasa takut, ngeri dan kasihan pada ibu dan bayi. Karena 

kedekatan dengan ibu dan sikap mengidolakannya, muncul 

perasaan itu terhadap si ibu. Sedangkan perasaan pada si anak 

muncul karena penderitaan anak itu mengingatkannya pada 

penderitaannya sendiri. Penderitaan yang disebabkan oleh 

kurangnya kasih dan perhatian dari ayah atau ibu atau keduanya. 

Penderitaannya sendiri dimulai sejak dia masih kecil karena 

orang tua yang sering bertengkar, sampai akhirnya bercerai dan 

membuatnya harus hidup dengan orang tua tiri. Sedangkan 

penderitaan anak tetangga itu sudah dimulai sejak dia masih ada 

dalam kandungan. Itulah yang memunculkan berbagai perasaan 

negatif di atas. Jadi ada percampuran pengaruh dari faktor 

pengalaman secara tidak langsung dengan aborsi dan faktor 

keluarga. 

Perasaan yang dialami oleh Daisy, dialami juga oleh 

Pandan bahkan secara lebih kuat lagi karena hal itu terjadi pada 

temannya di SMA, sehingga dia menyaksikan sendiri cacat yang 

diakibatkan pada anak yang terlahir itu. Apalagi, Pandan juga 

mengalami kurang perhatian dari orang tua karena sejak kecil dia 

                                                           
54 Dari sejak kecil, Nenek mendidiknya sangat kuat dalam hal agama dan 

melibatkannya dalam berbagai kegiatan keagamaan: pertemuan pengajian, 
pengajaran, bahkan kegiatan keagamaan bersama dengan kelompok 
seusianya, misalnya, kelompok remaja Masjid dan sebagainya. 
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sudah dititipkan ke nenek. Penolakan yang menyebabkan 

diadakannya aborsi oleh ibu telah menimbulkan penderitaan 

yaitu cacat yang diderita anak. Hal ini akhirnya juga 

menimbulkan derita bagi si ibu sendiri dan orang yang ada di 

sekitarnya. Penolakan dan penderitaan yang dilihatnya dalam 

hidup anak yang terlahir cacat itu, bersama dengan penderitaan 

beban si ibu dan orang-orang yang ada di sekitarnya, 

mengingatkan akan pengalamannya sendiri selama ini. 

Akibat berikutnya yang disebabkan oleh pengalaman 

tidak langsung dengan aborsi adalah rasa sedih. Hanya ada satu 

orang responden yang mengalami perasaan ini, yaitu Aglonema, 

tetapi pengaruhnya sungguh amat kuat. Sewaktu masih studi di 

SMEA, sahabat karibnya harus menerima tindakan aborsi yang 

dipaksakan oleh orang tua karena kehamilan di luar nikah. 

Setelah tindakan aborsi tersebut, si teman meninggalkan sekolah 

dan berubah menjadi orang yang mudah tersinggung. Sejak saat 

itu, Aglonema menjadi sangat sedih karena dia dilarang orang 

tuanya untuk berhubungan atau melanjutkan hubungan 

persahabatan di antara mereka. Dia kehilangan seorang sahabat 

karib. 

Responden lain, yaitu Kecubung, mengalami 

pengalaman tidak langsung dengan tindakan aborsi melalui kakak 

ipar yang dengan terpaksa harus menggugurkan kandungan demi 

keselamatannya, sekalipun dia ingin sekali memiliki anak. 

Tindakan aborsi itu juga menyebabkan penderitaan lain yang 

tidak diinginkan karena adanya malpraktik dari dokter. 

Penderitaan kakak ipar itu menimbulkan ketakutan dalam diri 

Kecubung terhadap kemungkinan kehilangan anggota keluarga. 

Di lain pihak, tindakan aborsi dan malpraktik itu juga membuat 

kakaknya tidak bisa mendapat anak lagi. Jadi menurutnya, 

sedapat mungkin aborsi tidak boleh dilakukan. Itu hanyalah jalan 

terakhir untuk menyelesaikan masalah. 
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Semua akibat di atas yang berkaitan dengan perasaan, 

berpengaruh pada pembentukan pandangan etis mereka, baik 

pandangan yang secara konsisten menolak aborsi, maupun 

pandangan yang bersifat kasuistik. 

 

Pengaruh pada persepsi etis yang konsisten 

Artinya, pengalaman secara tidak langsung dengan 

tindakan aborsi itu bersama dengan faktor-faktor lain yang 

berpengaruh pada tiap responden, mempengaruhi mereka dalam 

meneguhkan penolakan terhadap tindakan aborsi. Hal itu terlihat 

misalnya dalam pembentukan persepsi etis Magnolia, yang 

menunjukkan adanya pengaruh rasa takut pada sanksi dari 

tindakan itu. Baginya, aborsi menimbulkan akibat yang sangat 

mengerikan dan merupakan pelanggaran pada hukum, karena itu 

sanksinya juga akan menakutkan. Rasa takut ini membuatnya 

menolak tindakan aborsi apapun alasannya, juga bila kehamilan 

itu terjadi pada anaknya sendiri. 

Sedangkan dalam pembentukan persepsi etisnya, 

Aglonema juga dipengaruhi oleh rasa sedih karena kehilangan 

sahabat akibat tindakan aborsi. Perasaan ini semakin 

meneguhkan keyakinannya akan ajaran agamanya yang 

menentang aborsi, yang diungkapkan dalam keputusannya untuk 

tidak menyetujui tindakan aborsi dalam semua kasus yang 

diajukan, apapun konsekuensinya. 

 

Pengaruh pada persepsi etis yang kasuistik   

Artinya, pengalaman tidak langsung dengan aborsi itu 

ternyata berpengaruh membuat responden memiliki persepsi 

yang kasuistik. Dengan kata lain, bersama dengan faktor tertentu, 

faktor pengalaman ini dapat berpengaruh pada pembentukan 
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persepsi responden, mengalahkan pengaruh faktor agama yang 

menolak aborsi. Misalnya, hal ini ditunjukkan dalam cerita Daisy 

dan Pandan.  

Seperti sudah diungkapkan sebelumnya bahwa 

penderitaan ibu dan bayi yang gagal digugurkan 

mengingatkannya akan situasi dan kondisi kehidupannya sendiri 

dalam keluarga. Perpaduan pengaruh dua faktor ini membuat 

Daisy mengambil keputusan yang bertentangan dengan ajaran 

agamanya yaitu menerima aborsi dalam kasus pertama dan kedua. 

Sedangkan Pandan, dia menyaksikan sendiri bagaimana 

penderitaan anak yang dilahirkan cacat karena aborsi yang gagal. 

Ini mempengaruhi persepsi etisnya tentang aborsi pada waktu dia 

berhadapan dengan kasus kedua yang memang mengindikasikan 

secara kuat bahwa bayi akan lahir cacat dan tidak akan ada yang 

bertanggung jawab atas pertumbuhannya. 

Kecubung memiliki pengalaman khas dengan tindakan 

aborsi sebagai terapi yang dilakukan pada kakak iparnya. Aborsi 

yang dilakukan merupakan upaya terakhir untuk menyelamatkan 

nyawa kakak iparnya setelah kegagalan berbagai upaya lain yang 

dilakukan. Ajaran agama dan kedekatan dengan keluarga 

membuatnya menolak tindakan aborsi. Tetapi pengalaman 

dengan kakak ipar menjadikan aborsi itu sebagai jalan terakhir. 

Situasi terjepit ini juga dilihatnya dalam kasus kedua dan dia 

tidak melihat ada jalan keluar lain demi kebaikan semuanya 

selain tindakan aborsi. Bagi si anak, bila dia dilahirkan maka 

tidak akan ada orang yang dapat bertanggung jawab atas 

hidupnya. Ini berbeda sekali dengan pengalaman pribadinya yang 

dilimpahi perhatian dan kasih dari keluarga. Kelahiran anak juga 

akan menambah beban bagi anggota keluarga yang lain, yang 

menurutnya tidak akan tertanggungkan. Karena itulah, dia 

menyetujui tindakan aborsi dalam kasus ini. Sedangkan dalam 
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kasus pertama dan ketiga, dia sama sekali tidak menyetujuinya 

karena menurutnya masih ada jalan keluar. 

 

Kehidupan Ekonomi 

Faktor berikutnya yang dapat memiliki pengaruh dalam 

pembentukan pandangan etis responden tentang aborsi adalah 

faktor historis kehidupan ekonomi. Hampir semua responden 

memiliki sejarah kesulitan ekonomi dalam keluarga, tetapi hanya 

empat orang dari 37 orang responden penelitian (10,81%) yang 

pembentukan pandangan etisnya dipengaruhi oleh faktor ini. 

Pengaruh faktor kesulitan ekonomi dapat terjadi baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung 

dapat dilihat pada dua responden yang pernah mengalami 

kekecewaan karena gagal mencapai keinginan atau cita-citanya 

akibat kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung. Mereka 

gagal meraih cita-cita untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi 

karena tidak ada biaya. Sedangkan pengaruh tidak langsung dapat 

dilihat dari pengalaman beberapa responden yang menerima 

sikap keras dari ayah yang dibentuk karena kondisi ekonomi 

yang sulit. Hal ini menambah kekecewaan dalam diri mereka, 

selain kecewa karena keterbatasan yang ada, mereka masih harus 

menanggung sikap keras ayah. Secara khusus pada seorang 

responden, sikap keras ayah membuat dia menjadi sangat dekat 

dengan ibu yang memosisikan diri sebagai pelindung. 

Pengalaman kedekatan dengan ibu dan dengan sikap heroik ibu 

begitu membekas dalam dirinya, sehingga ini yang dijadikan 

patokan untuk memutuskan tindakan aborsi itu lebih baik 

dilaksanakan atau tidak.  

Kesulitan dan penderitaan yang disebabkan oleh 

kondisi ekonomi tersebut di atas, membuat responden 

menjadikan prinsip menghindari kesulitan ekonomi supaya tidak  
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menderita sebagai patokan tambahan untuk menolak aborsi, yang 

diungkapkan dengan istilah untung-rugi bagi masa depannya. 

Mereka akan memilih pilihan yang lebih menguntungkan bagi 

masa depan dari sudut ekonomi dan dari sudut sedikit mungkin 

menimbulkan penderitaan. Misalnya: bila keluarga tidak mampu 

dan sudah memiliki cukup banyak anak, kemudian istri hamil 

lagi, maka seorang responden menyatakan bahwa dia akan 

menyetujui dilakukannya tindakan aborsi. Demikian juga dalam 

kasus pertama dan ketiga yang jelas akan merugikan masa depan. 

Sedangkan pada kasus kedua, sekalipun ada indikasi kesulitan 

ekonomi pada keluarga gadis yang cacat mental itu, dia tetap 

tidak setuju dengan tindakan aborsi, karena kehamilan itu terjadi 

sebagai akibat dari incest yang adalah dosa besar, supaya beban 

dosa dapat diperingan, anak itu sebaiknya dilahirkan kemudian 

dimasukkan ke panti asuhan. Sedangkan seorang responden yang 

lain, memberikan persetujuan aborsi untuk kasus kedua karena 

memang terlihat dalam kasus itu, masa depan anak bila 

dilahirkan, sungguh menjadi tidak pasti (ibu cacat mental, kakek-

nenek sudah tua, kondisi ekonomi sulit dan memiliki 

kemungkinan menjadi orang yang cacat mental juga). Jadi, 

daripada dia dilahirkan untuk menderita, lebih baik dia tidak 

usah dilahirkan atau diaborsi saja. Dianggapnya itu lebih 

berperikemanusiaan dan lebih bermoral. Responden lain lagi 

yang pernah mengalami kekecewaan karena gagal melanjutkan 

pendidikan, memberikan persetujuan dengan tindakan aborsi 

dalam kasus ketiga yang memang berkaitan dengan kemungkinan 

atau kegagalan melanjutkan sekolah dan meraih cita-cita di masa 

depan.  

 

Kehidupan Sosial 

Faktor terakhir yang ditemukan sebagai faktor 

berpengaruh dalam pembentukan pandangan etis adalah faktor 
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historis kehidupan sosial. Yaitu kehidupan yang dipengaruhi oleh 

pandangan sosial atau pandangan orang-orang lain atau 

masyarakat sekitar. Biasanya orang memiliki kecenderungan 

untuk berusaha mendapat pandangan yang baik atau positif dari 

masyarakat dan berusaha supaya tidak dipandang atau dinilai 

jelek atau negatif. Bila dikaitkan dengan responden dari 

penelitian ini adalah apakah ada responden yang juga 

dipengaruhi oleh kecenderungan tersebut dalam pembentukan 

pandangan etisnya tentang aborsi? 

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dengan 

semua responden, ternyata ditemukan bahwa ada 6 responden 

dari 37 orang responden penelitian (16,22%) yang dipengaruhi 

oleh faktor ini dalam pembentukan pandangan etisnya. Faktor 

pandangan sosial tersebut bisa berpengaruh baik secara positif 

maupun secara negatif dalam pembentukan pandangan etis 

tentang aborsi. Pengaruh positif artinya pandangan sosial itu 

meneguhkan penolakan responden terhadap tindakan aborsi. 

Sedangkan pengaruh negatif artinya pandangan sosial itu 

membuat responden menjadi tidak konsisten dengan 

penolakannya terhadap tindakan aborsi, sehingga dalam kasus-

kasus yang berkaitan dengan pandangan sosial, dia akan menjadi 

setuju dengan tindakan aborsi yang dilakukan. 
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Diagram 23:  Persentase responden yang dipengaruhi oleh faktor 

historis kehidupan sosial 

 

Keterangan :  6  adalah jumlah responden yang dipengaruhi oleh 
faktor historis kehidupan sosial 

 37  adalah jumlah total responden 

 

Pandangan sosial yang berpengaruh secara positif 

Dari 6 orang yang dipengaruhi oleh faktor historis 

kehidupan sosial, hanya ada satu responden (16.67% atau 2,703% 

dari jumlah total responden penelitian) yang dipengaruhi secara 

positif oleh faktor pandangan sosial dalam pembentukan 

pandangan etisnya tentang aborsi, yaitu Zodia55. Dia adalah 

responden yang dipengaruhi juga oleh faktor agama sehingga dia 

menolak tindakan aborsi dalam semua kasus yang diajukan 

                                                           
55  Zodia berusia 25 tahun, adalah responden yang berasal dari Jawa Timur. 

Dia merantau ke Tangerang tahun 2004. Kepergian merantau ke Tangerang 
lebih disebabkan oleh keinginannya mencari pengalaman kerja, bukan 
karena alasan ekonomi. 
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kepadanya. Dia meyakini kebenaran ajaran iman yang 

dirumuskannya sebagai berikut:  

“Aborsi tidak boleh dilakukan karena anak adalah rejeki dari 

Atas. Janin adalah titipan yang di Atas. Roh memang baru ada saat 

janin berusia empat bulan. Sebelum itu, janin hanya gumpalan 

darah. Tapi, walaupun belum berusia empat bulanpun, janin 

sudah tidak boleh digugurkan karena itu titipan sejak dari awal.” 

Tetapi, setelah dia menjelaskan ajaran agamanya, dia 

tidak memakai ajaran itu sebagai alasan utama untuk menolak 

aborsi, saat dia ditanya bagaimana pendapatnya secara pribadi. 

Yang ditempatkannya sebagai alasan utama dan pertama adalah 

karena aborsi bertentangan dengan budaya Timur, dan Indonesia 

adalah termasuk salah satu bangsa yang hidup dalam budaya ini. 

Aborsi dikatakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan 

budaya Indonesia, karena itu dia menolaknya. 

 

Pandangan sosial yang berpengaruh secara negatif 

Ada lima responden yang dipengaruhi oleh faktor 

pandangan sosial secara  negatif. Alasan utama yang digunakan 

oleh empat orang responden untuk menyetujui tindakan aborsi 

dalam kasus yang berbeda-beda, adalah alasan yang sama yaitu 

untuk menghindari aib atau rasa malu di masa depan. Responden 

pertama hanya menyetujui tindakan aborsi pada kasus pertama  

supaya gadis yang hamil karena diperkosa itu terhindar dari rasa 

malu, demikian pula bila kasus yang sama terjadi pada anaknya 

sendiri. Sedangkan responden kedua hanya menyetujui tindakan 

aborsi pada kasus ketiga supaya keluarga gadis ini tidak malu dan 

demi masa depannya. Kemudian responden ketiga, dia hanya 

menyetujui aborsi pada kasus kedua dengan alasan: kehamilannya 

terjadi karena inses dan itu memalukan keluarga. Akan menjadi 

lebih tidak berperikemanusiaan, tidak bermoral dan memalukan 



117 
 

bila bayi itu dibuang setelah dia dilahirkan. Oleh karena itu 

sebelum lahir, lebih baik kandungan itu diaborsi. Pada responden 

terakhir, dia menyatakan persetujuannya dengan tindakan aborsi 

dalam kasus pertama dan kedua, baik bila itu terjadi pada orang 

lain maupun pada anggota keluarga sendiri. Alasannya, 

kehamilan yang terjadi itu adalah aib dan itu terjadi bukan 

karena kesalahan si gadis. Karena kejadian itu dapat 

meninggalkan aib untuk diri sendiri dan keluarga, maka lebih 

baik kehamilan itu diaborsi.  

Bentuk lain dari pengaruh sosial adalah pengaruh 

pergaulan sosial. Hal ini dialami oleh responden kelima yang 

dipengaruhi oleh pergaulan dengan teman-temannya dalam 

proses pembentukan pandangan etisnya tentang aborsi. Pengaruh 

ini lebih kuat daripada pengaruh ajaran agamanya, yang 

ditunjukkan melalui keputusan berdasarkan sikap yang lebih 

percaya pada informasi dari teman daripada ajaran agama yang 

diketahui. Menurutnya, agama melarang tindakan aborsi sejak 

dari kehamilan usia dini. Tetapi temannya mengatakan bahwa 

aborsi tidak boleh dilakukan setelah kehamilan berusia empat 

bulan karena saat itu janin sudah besar dan sudah jadi sehingga 

sulit untuk dikeluarkan. Pendapat teman inilah yang akhirnya 

dipercaya dan dipakainya. 

 

3. KESIMPULAN 

Berdasarkan olahan data dan informasi hasil penelitian 

sejak awal sampai akhir, ada beberapa simpulan yang dapat 

ditarik, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian untuk 

mengetahui hal persepsi etis responden, yang berarti 

berkaitan erat dengan bidang filsafat, khususnya filsafat 

moral atau etika dan psikologi filsafat. Artinya, responden 
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harus dipandang sebagai filsuf. Untuk itu, cara penggalian 

data yang sesuai adalah yang dapat memfasilitasi responden 

dalam mengungkapkan pemikiran dan hasil refleksi mereka 

sendiri tentang tema yang diajukan, yaitu tentang aborsi. 

Inilah temuan khas di bidang metode yang dipakai dalam 

penelitian ini. 

2. Berkaitan dengan persepsi etis tentang aborsi, melalui 

berbagai wawancara dalam penelitian dicari tiga jenis 

pengertian yang dimiliki oleh tiap responden yaitu 

pengertian tentang aborsi, hasil konsepsi dan saat hidup 

manusia dimulai.  

Tentang pengertian pertama yaitu pengertian tentang 

aborsi, ditemukan adanya beberapa pengertian tentang 

aborsi. Mayoritas responden mengartikannya sebagai 

tindakan mengeluarkan janin secara sengaja dan paksa 

sebelum waktunya untuk dilahirkan sehingga janin akan 

mati. Pengertian kedua mengartikan aborsi sebagai 

pengeluaran janin baik yang sengaja maupun yang tidak 

sengaja, dengan akibat kematian pada janin. Sedangkan 

pengertian ketiga dan keempat mengartikan sebagai 

tindakan kuretasi dan kehamilan yang tidak dikehendaki.  

Sedangkan penggalian pengertian responden tentang hasil 

konsepsi menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya 

pengertian mayoritas yang sama. Tetapi pengertian tersebut 

dapat digolongkan menjadi pengertian berdasarkan logika, 

menurut Ilmu Biologi, pengertian yang dikaitkan dengan 

agama, dan pengertian yang dikaitkan dengan pengalaman 

emosional sulit mendapat anak, serta sebuah pengertian 

lain yang mengartikan hasil konsepsi sebagai rahim. 

Pengertian terakhir yaitu tentang saat dimulainya hidup 

manusia. Berkaitan dengan pengetahuan ini, ditemukan 

jawaban yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan hidup 
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baru dimulai setelah kehamilan mencapai usia sebulan. 

Tetapi ada juga yang menjawab lain: sebulan lebih 

seminggu, sebulan lebih 10 hari, dua bulan, tiga bulan, 

empat bulan, bahkan ada yang menyebutkan 6-7 bulan. 

Ada juga beberapa responden yang menyatakan bahwa 

sumber pengetahuannya adalah agama, tetapi terlihat 

bahwa mereka tetap merasa tidak pasti. 

3. Berdasarkan pengertian masing-masing yang dimiliki 

tersebut di atas, tiap responden menjelaskan bagaimana 

persepsi etis masing-masing tentang aborsi. Dari analisis 

data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara 

dengan tiap responden, dapat disimpulkan bahwa persepsi 

etis aborsi merupakan hasil internalisasi oleh budi terhadap 

data-data tentang aborsi yang dimiliki. 

4. Data atau informasi tentang aborsi, pada dasarnya selalu 

bersifat terbuka untuk diakses oleh setiap orang. Tetapi sifat 

terbuka menjadi tidak sepenuhnya terbuka atau bahkan 

tertutup karena tidak setiap orang memiliki kesempatan 

yang sama untuk mendapatkannya secara kualitas dan 

kuantitas. Karena alasan ini, dapat dimengerti bila ada 

persepsi etis yang berbeda pada tiap responden sebagai hasil 

pemrosesan oleh budi mereka masing-masing terhadap data 

tentang aborsi yang diterima dan dimiliki. 

5. Di samping perbedaan data dan informasi tentang aborsi 

yang dimiliki tiap responden sebagai salah satu faktor 

penyebab perbedaan persepsi etis responden, ada beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan persepsi 

etis tersebut,  yaitu: keluarga, agama, pengalaman tidak 

langsung dengan aborsi, faktor ekonomi dan faktor sosial. 

Tiap faktor dapat berdiri sendiri dalam mempengaruhi 

subjek, tetapi banyak kali, subjek dipengaruhi oleh lebih 

dari satu faktor. Posisi sebagai faktor paling berpengaruh 
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ditentukan oleh besar dan mendalamnya perasaan yang 

muncul sebagai akibat dari pengalaman pada peristiwa yang 

terjadi. Semakin mendalam perasaan yang dimunculkan, 

pengaruhnya akan semakin kuat. 

6. Dari semua faktor tersebut, ditemukan bahwa faktor 

keluarga dan faktor agama merupakan dua faktor yang 

paling berpengaruh. Pengaruh agama sebagai faktor paling 

berpengaruh, pertama-tama terlihat dari realitas bahwa 

setiap responden dipengaruhi oleh ajaran agama, meskipun 

dengan kualitas yang berbeda-beda, berdasarkan pada 

kuantitas ajaran yang dimiliki dan keterlibatan praktis 

dalam kegiatan keagamaannya. Karena itu, dapat dikatakan 

bahwa, secara sekilas dapat dikatakan bahwa faktor agama 

merupakan faktor yang paling banyak berpengaruh. Hal ini 

juga didukung dengan situasi dan kondisi kehidupan di 

Indonesia yang masih dipengaruhi cukup kuat oleh hal-hal 

keagamaan, bahkan ada responden yang memiliki latar 

belakang hidup di desa dengan agama yang homogen. 

Agama yang homogen di desa tersebut membentuk sikap 

dan pemikirannya sejak dari masa kecil. Dikatakan secara 

sekilas karena ternyata berdasarkan pada temuan 

penelitian, kualitas pengaruh agama masih dipengaruhi 

oleh pengalaman responden dengan faktor lainnya. Hal ini 

dapat terjadi bila pengalaman tersebut memiliki kualitas 

yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan perasaan yang 

dialami secara konkret oleh responden, khususnya faktor 

pengalaman dengan keluarga. Jadi bila seorang responden, 

sekalipun dia memiliki kualitas dan kuantitas faktor agama 

yang kuat, bila dia juga dipengaruhi oleh pengalaman 

faktor lain yang kuat dan lebih dalam sifat dapat 

dialaminya, khususnya faktor keluarga, persepsi etis yang 

dimilikinya akan menjadi kasuistik menurut warna 

pengalaman itu.  


