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LAMPIRAN 1 

Isi Formulir PSP Dan Negosiasi Laporan 

 

Kesepakatan bersama antara peneliti dan responden 

tertuang dalam form PSP (Persetujuan Setelah Penjelasan) atau 

informed consent dan Negosiasi Laporan atau negotiation account. 

Butir-butir kesepakatan yang dimasukkan dalam PSP adalah : 

1) Jaminan bahwa responden berhak untuk tidak menjawab 

suatu pertanyaan bila dia tidak mau atau takut. 

2) Cara pendataan dalam interview : boleh direkam atau tidak, 

boleh dicatat atau tidak. 

3) Lama waktu interview: kurang lebih 1 jam setiap kali 

wawancara. 

4) Responden berhak mengakhiri interview sekalipun belum 

mencapai batas waktu yang disepakati. 

5) Responden berhak untuk melihat data hasil interview 

dengannya dan berhak menolak atau meminta untuk 

diadakan perubahan. 

6) Penulisan nama responden dalam transkrip interview dan 

disertasi. Apakah responden setuju namanya disebutkan 

secara langsung, ataukah nama samaran, ataukah anonim. 

7) Bagian dari interview yang boleh dipublikasikan dan siapa 

saja yang boleh membacanya. 

Formulir yang memuat butir-butir kesepakatan di atas, 

ditandatangani baik oleh responden maupun oleh peneliti. 
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LAMPIRAN 2 

 

 

Tabel 4.4.1 

Penduduk Yang Bekerja di Kota Tangerang Menurut 

Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin 

Agustus 2009 

Lapangan Usaha* 

Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

Jumlah 444.547 260.865 705.412 

1 6.336 677 7.013 

2 1.433 0 1.433 

3 142.650 99.087 241.737 

4 3.260 456 3.716 

5 17.016 0 17.016 

6 117.676 87.879 205.555 

7 62.229 9.593 71.822 

8 19.249 7.584 26.833 

9 74.698 55.589 130.287 

 

Sumber:  BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2009 diolah 
Pusdatinaker 

*) 1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, 2. Pertambangan 
dan penggalian, 3. Industri pengolahan, 4. Listrik, gas dan air, 5. 
Bangunan, 6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, 
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi, 8. Keuangan, asuransi, 
usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan, 9. Jasa 
kemasyarakatan. 
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LAMPIRAN 3 

Kemungkinan Golongan Darah Anak Berdasarkan 

Golongan Darah Orang Tua 

 

Tabel 8: Kemungkinan Golongan Darah Anak 

Berdasarkan Golongan Darah Orang tua 

Ada empat jenis golongan darah manusia, yaitu golongan darah 

A, B, O dan AB 

No. Golongan 
Darah  

orang Tua 

Kemungkinan 
Golongan Darah Anak 

Golongan Darah 
yang Tidak Mungkin 

dimiliki Anak 

1. A dan A A, O B, AB 

2.  A dan B A, B, AB, O - 

3. A dan AB A, B, AB O 

4. A dan O A, O B, AB 

5. B dan B B, O A, AB 

6. B dan AB A, B, AB O 

7. B dan O B, O A, AB 

8. AB dan AB A, B, AB O 

9. AB dan O A, B AB, O 

10. O dan O O A, B, AB 

 

Sumber:  http://askville.amazon.com/child-mother's-blood-type-

father's/AnswerViewer.do?requestId=6671948 

http://askville.amazon.com/child-mother's-blood-type-father's/AnswerViewer.do?requestId=6671948
http://askville.amazon.com/child-mother's-blood-type-father's/AnswerViewer.do?requestId=6671948


338 
 

LAMPIRAN 4 

PERNYATAAN SIKAP 

MAJELIS-MAJELIS KEAGAMAAN 

TENTANG ABORSI 

 

Setelah mengikuti dan mencermati secara seksama serta melihat 

adanya upaya sistematis pihak-pihak tertentu melalui berbagai 

media dalam membentuk opini masyarakat untuk melegalkan 

aborsi, kami, majelis-majelis keagamaan, sangat prihatin karena 

hal tersebut menimbulkan keresahan dan opini yang salah di 

masyarakat. 

Kami meyakini bahwa hidup manusia adalah suci dan merupakan 

anugerah Allah/Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu: 

a. Semua agama menjunjung tinggi kehidupan sejak awal 

pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan sperma. 

b. Hak hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar. 

c. Hidup janin dalam kandungan perlu mendapat perlindungan. 

d. Membunuh manusia yang tidak bersalah secara sengaja 

adalah salah dan dilarang oleh agama dan moral. 

e. Aborsi yang disengaja adalah pembunuhan. 

Dengan memperhatikan hal di atas maka kami sepakat 

menentukan sikap: 

a. Menolak dengan tegas praktek aborsi dan upaya-upaya 

legalisasi aborsi. 

b. Mengajak semua komponen masyarakat untuk melindungi 

kehidupan sejak pembuahan. 

c. Mendorong upaya-upaya untuk mencegah terjadinya 

kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). 



339 
 

d. Senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur 

perkawinan dan keluarga 

Demikian pernyataan sikap majelis-majelis keagamaan Indonesia. 

 

Jakarta, 22 Januari 2003 

 

Ketua Majelis Ulama Indonesia 

Tanda tangan dan cap 

(Prof. Dr. K.H. Umar Shihab, MA) 

 

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia 

Tanda tangan dan cap 

(Pdt. Dr. Natan Setiabudi) 

 

Sekretaris Eksekutif Konferensi Waligereja Indonesia 

Tanda tangan dan cap 

(R.P. M.J. Notoseputro, MSF) 

 

Ketua Umum Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat 

Tanda tangan dan cap 

(I.N. Suwandha SH) 

 

Ketua Perwakilan Budha Indonesia 

Tanda tangan dan cap 

(Drs. Oka Diputera) 



340 
 

LAMPIRAN 5 

CONTOH ANALISIS DATA PENELITIAN 

TERHADAP RESPONDEN MAWAR 

 

 

NAMA ALIAS : Mawar                                                  PTj. 1 

KETERANGAN : Menikah, Usia 35 tahun, Asal dari Jawa 

Timur, Pendidikan SLA. 

  Bukan pelaku langsung atau tidak 

langsung 

AGAMA : Islam 

 

 

PENGANTAR 

Mawar berasal dari Jember, Jawa Timur. Keluarga 

Mawar adalah keluarga besar, yaitu 7 bersaudara yang berasal 

dari 3 ibu dan 1 ayah. Pada masa mudanya, ayah Mawar bekerja 

sebagai pegawai negeri (Pengairan). Setelah pensiun, sekalipun 

semua anak sudah menikah dan mandiri, sang ayah masih 

memiliki kewajiban untuk menghidupi tiga istrinya, sehingga dia 

melanjutkan pekerjaan sebagai petani hingga sekarang. 

Dua puluh tahun yang lalu, Mawar merantau ke 

Tangerang. Pada awal masa perantauannya, dia tinggal 

menumpang di rumah saudara sepupunya. Dalam perantauan ini, 

dia bertemu dengan seorang pria yang juga berasal dari Jember. 

Mereka kemudian menikah dan dikaruniai dua anak. Tetapi 

karena kesulitan ekonomi, anak pertama (usia 9 tahun) sampai 

sekarang tinggal bersama dengan orang tua Mawar di Jember. 

Sedangkan anak kedua (putri, usia 3 tahun), tinggal bersama 

mereka berdua. 
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I. PANDANGAN ETIS MAWAR TENTANG ABORSI 

Dengan berdasarkan pada ajaran imannya (Islam) 

tentang saat dimulainya kehidupan, janin dan aborsi, Mawar 

dengan tegas menolak atau tidak setuju dengan tindakan aborsi, 

apalagi bila itu dilakukan dengan sengaja. Untuk semakin 

meneguhkan pendapatnya ini, Mawar kemudian menceritakan 

satu kisah dari Alquran, yaitu kisah dari jaman Nabi Nuh tentang 

ibu tua dan sakit yang ingin memiliki anak. Allah mengabulkan 

keinginan ibu itu dan dia menjadi hamil tapi dalam kondisi sakit. 

Karena penyakit itu, sebenarnya dia harus menggugurkan 

kandungannya, tapi dia bersikukuh untuk meneruskan 

kehamilannya. Akhirnya si anak lahir dengan selamat, demikian 

juga si ibu selamat.  

Satu-satunya aborsi yang disetujui oleh Mawar adalah 

aborsi yang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa ibunya 

(berdasarkan pertimbangan dokter) atau karena janinnya tidak 

berkembang.  

Keteguhan akan penolakan terhadap aborsi ditunjukkan 

dalam pandangannya pada waktu dia dihadapkan dengan 

berbagai kasus dan pandangannya tentang kemungkinan 

legalisasi aborsi serta didirikannya klinik aborsi di Indonesia. 

 

a. Kasus 1 : gadis yang hamil karena diperkosa oleh orang yang 

tidak dikenal. 

Berhadapan dengan kasus ini, secara prinsip Mawar 

menyatakan ketidaksetujuannya dengan tindakan aborsi yang 

dilakukan, sekalipun dia menyatakan bahwa hal itu 

diserahkan pada hati nurani gadis itu sendiri.  
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b. Kasus 2 : gadis cacat mental yang hamil karena incest dengan 

saudara kandungnya. 

Pada kasus kedua, Mawar tetap konsisten dengan prinsipnya 

yang menolak aborsi apapun alasannya (janin cacat dan 

sebagainya), karena agama melarang. Masalah cacat atau 

tidak, itu adalah urusan Yang Di Atas.  

c. Kasus 3 : gadis SMA kelas 3 yang hamil 3 bulan karena 

pergaulan bebas, terjadi pada 3 bulan terakhir sebelum ujian 

akhir. 

Demikian pula pada kasus ke 3, Mawar tetap tidak setuju bila 

kandungan gadis tersebut diaborsi, karena memang tidak 

sesuai dengan ajaran agama. Seandainya itu terjadi pada 

putrinya sendiri, Mawar tetap akan mempertahankan 

kehamilannya. Dia beranggapan, mungkin itu sudah jalan 

hidup putrinya. 

d. Pandangan Mawar tentang legalisasi aborsi dan kemungkinan 

adanya klinik aborsi di Indonesia 

Ketika Mawar ditanya lebih lanjut tentang pendapatnya akan 

kemungkinan dilegalisasinya aborsi di Indonesia dan 

kemudian diadakan klinik aborsi yang resmi, dia langsung 

menyatakan ketidak setujuannya bila aborsi dilegalisasi di 

Indonesia karena memang pada dasarnya dia sudah 

menyatakan tidak setuju dengan tindakan aborsi, apapun 

alasan dan bentuknya. Demikian juga ketika dia ditanya 

pendapatnya tentang kemungkinan adanya klinik aborsi di 

Indonesia, dia tidak bisa menyetujuinya. 
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II. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PANDANGAN 

ETIS MAWAR TENTANG ABORSI 

Kehidupan Bersama Keluarga: Gambaran tentang figur 

ayah 

Dalam keluarga Mawar, ayah merupakan figur yang 

dominan. Dia menggambarkan ayahnya sebagai pribadi yang 

keras, khususnya dalam penanaman etika pergaulan dan 

penghayatan hidup beriman. Bahkan karena kerasnya, Mawar 

memiliki ketakutan pada ayah, sehingga dia cenderung untuk 

menjadi anak pendiam karena takut kena marah atau mendapat 

omelan. Mawar mendapat peneguhan melalui berbagai kejadian 

ayah yang marah kepada kakak karena dia bandel bahwa dia 

lebih baik banyak berdiam diri. Pengaruh rasa takut ini masih 

dirasakan sampai sekarang, yaitu bila berhadapan dengan salah 

satu manager pabrik, yang memang dikenal keras dan pemarah. 

Kekerasan ayah dalam penanaman etika pergaulan, 

misalnya terlihat dalam peraturan yang dibuat ayah tentang 

pacaran. Semua anak putri boleh pacaran, tapi tidak boleh pergi 

dari rumah atau si pria harus datang ke rumah. Sedangkan 

kekerasan dalam penghayatan hidup beriman, terlihat dalam cara 

si ayah mendidik semua anak supaya terbiasa dengan doa pagi. 

Setiap pagi, ayah akan masuk ke dalam kamar anak untuk 

membuka semua korden dan jendela, sekalipun semua anak 

masih tidur, sehingga udara dingin waktu subuh dapat 

membangunkan mereka. Kemudian semua anak disuruh mandi di 

sungai dan dilanjutkan dengan sholat subuh. Secara pribadi, 

Mawar menganggap bahwa sikap ayah tiap pagi ini merupakan 

pengalaman yang sangat berkesan dan manfaatnya masih 

dirasakan hingga saat ini. Kesan mendalam dan buah dari didikan 

ayah itu sering diceritakannya kepada teman-temannya di tempat 

kerja. 
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Penghayatan Hidup Keagamaan 

Dengan sikap ayah tiap pagi untuk mendidik anak 

sholat subuh, Mawar mengakui bahwa sejak kecil dia sudah 

dibiasakan dengan iman Islam. Bahkan ayah menekankan bahwa 

agama dan iman adalah fondasi untuk kehidupan selanjutnya. 

Mawarpun memiliki pengetahuan dasar tentang 

penghayatan iman agam Islam, seperti misalnya :  

- Sholat berjamaah memiliki nilai yang lebih bila dibandingkan 

dengan sholat sendiri di rumah. 

- Pada hari Jum’at, wanita tidak wajib mengikuti sholat 

berjamaah. 

Ada beberapa ajaran dari agama Islam berkaitan dengan aborsi 

yang diketahui oleh Mawar :  

- Kehidupan itu sudah dimulai sejak dari awal. Sekalipun 

dalam Alquran dikatakan bahwa roh ditiupkan pada waktu 

janin berusia 4 bulan. Tetapi ketika Mawar ditanya kembali 

tentang kapan tepatnya yang dikatakan “sejak dari awal” itu, 

dia tidak bisa mengatakannya.  

- Janin adalah titipan Tuhan. 

- Berdasarkan 2 ajaran di atas maka aborsi dari sejak dari awal 

itu tidak boleh.  

 

Pengertian Mawar tentang janin dan tentang aborsi 

a. Pengertian tentang Janin 

Pengertian yang dimiliki Mawar tentang janin adalah calon 

makhluk hidup atau manusia. Dan menurut Mawar, ajaran 

Islam memandang janin itu sebagai titipan Tuhan.  
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b. Pengertian tentang Aborsi 

Menurut Mawar, aborsi adalah langkah yang dilakukan 

untuk mengatasi kehamilan yang tidak dikehendaki. Dari 

kasus-kasus yang dilemparkan peneliti untuk memverifikasi 

kebenaran pengertian Mawar tentang aborsi, terlihat 

memang Mawar mengerti dengan benar, kasus mana yang 

termasuk aborsi dan kasus mana yang bukan termasuk aborsi. 

Mawar mengatakan bahwa pelajaran agama merupakan 

sumber utama bagi pengertian tentang aborsi yang 

diketahuinya. 

 

JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN KELOMPOK 1 

Tujuan: Verifikasi Pengertian 

NO. U R A I A N   K A S U S JAWABAN JAWABAN 
BENAR 

Aborsi Bukan 
Aborsi 

1. Ibu hamil 4 bulan, mengalami 
pendarahan parah setelah 
perutnya terbentur dengan 
keras dalam sebuah kecela-
kaan. Dokter mengatakan 
bahwa janinnya meninggal, 
sehingga harus dikeluarkan 
untuk menyelamatkan nyawa 
si ibu. 

 X Bukan 
aborsi 

2. Sepasang suami istri dengan 8 
anak. Si istri sudah tidak haid 
lagi selama 1,5 bulan dan 
menurut test, dia positif hamil. 
Akibat kesulitan ekonomi 
mereka sepakat untuk mem-
batalkan kehamilan karena 
dianggap masih sebulan lebih. 

X  Aborsi 

3. Seorang ibu muda yang  X Bukan 
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sedang hamil 5 bulan menga-
lami pendarahan parah karena 
terjatuh dari lantai 2 di rumah-
nya. Dokter mengatakan janin-
nya tidak bisa ditolong lagi. 
Oleh karena itu, janin itu harus 
dikeluarkan untuk menolong 
nyawa si ibu.  

aborsi 

4. Seorang gadis gelandangan 
cacat mental, hamil 5 bulan 
tanpa tahu siapa yang meng-
hamilinya. Karena belas kasih-
an, warga sepakat untuk 
membantu gadis itu supaya 
janin dalam kandungannya 
dikeluarkan kemudian dia 
langsung disteril. 

X  Aborsi 

5. Seorang pelajar SMA kelas III 
hamil karena pergaulan bebas, 
padahal 3 bulan lagi dia harus 
menghadapi ujian akhir. Demi 
pertimbangan masa depannya, 
supaya tidak dikeluarkan dari 
sekolah, dia dan pacarnya 
sepakar untuk tidak menerus-
kan kehamilan itu dengan 
minum obat dan berhasil. 

X  Aborsi 

HASIL JAWABAN BENAR SEMUA 

 

Faktor-faktor berpengaruh dalam pengambilan keputusan 

untuk melakukan atau tidak melakukan aborsi 

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan untuk melakukan atau 

tidak melakukan tindakan aborsi, peneliti mencoba untuk 

mencari bagaimana pendapat Mawar tentang eksistensi dan 

kualitas faktor-faktor itu dalam masyarakat jaman sekarang. 

Peneliti mengasumsikan ada 4 faktor yang berpengaruh yaitu 

agama, keluarga, ekonomi dan pandangan sosial (rasa malu, takut 

dikucilkan dan sebagainya). 
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Mawar menyatakan bahwa ke 4 faktor itu memang 

berpengaruh dalam masyarakat jaman sekarang berkaitan dengan 

tindakan aborsi dengan kualitas pengaruh yang berbeda. Tapi 

menurut Mawar, faktor yang paling berpengaruh dalam 

masyarakat jaman sekarang berkaitan dengan penolakan atau 

penerimaan pada aborsi adalah faktor agama. 

 

JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN KELOMPOK 2 

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Berkaitan Dengan 

Keputusan Untuk Aborsi 

NO. F A K T O R PILIHAN JAWABAN 

Setuju Tidak Setuju 

1. Pengaruh ajaran agama X  

2. Pengalaman hidup bersama keluarga X  

3. Kondisi ekonomi X  

4. Pandangan sosial (malu, takut 
dikucilkan) 

X  

5. Faktor yang peling berpengaruh: A G A M A 

 

III. ANALISA HASIL INTERVIEW 

Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari analisa 

hasil interview dengan Mawar adalah sebagai berikut : 

1. Dengan pengertian tentang janin dan pengertiannya yang 

benar tentang aborsi, Mawar secara konsisten menolak 

aborsi, baik pada waktu dia ditanya secara langsung, maupun 

pada waktu dia diminta untuk menyelesaikan beberapa kasus 

dan pada waktu dia ditanya tentang pendapatnya tentang 

kemungkinan pelegalan aborsi dan klinik aborsi di Indonesia. 
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2. Sekalipun Mawar mengakui dan menyetujui bahwa di 

masyarakat luas jaman sekarang, ada 4 faktor yang dapat 

mempengaruhi banyak orang untuk melakukan atau menolak 

aborsi, yaitu agama, keluarga, ekonomi dan pandangan sosial, 

tapi yang sangat mempengaruhi Mawar dalam pandangan 

etisnya tentang aborsi adalah faktor agama dan keluarga. 

3. Berdasarkan alasan-alasan yang diberikan Mawar sewaktu dia 

menjelaskan kenapa dia menolak aborsi, terlihat sekali bahwa 

pandangan Mawar ini sangat dipengaruhi oleh agama dan 

oleh suasana hidup dalam keluarganya yang agamis serta 

sikap keras ayah dalam mendidik anak, secara khusus dalam 

hal agama dan moral. Sikap keras dari ayah yang membuat 

Mawar takut dan selalu berusaha menjadi anak manis di 

rumah, membuat terserapnya ajaran agama menjadi lebih 

efektif. Karena itu bisa dimengerti kalau Mawar memiliki 

keyakinan yang kuat akan kebenaran ajaran agamanya. 

4. Bila pandangan etis Mawar tentang aborsi ini dipandang 

dengan kacamata teori imperatif kategoris kehendak bebas 

Immanuel Kant, maka terlihat bahwa dalam pengambilan 

keputusan untuk menolak aborsi, Mawar tidak 

memutuskannya berdasarkan imperatif kategoris kehendak 

bebas dan pandangan etisnya masih merupakan maksim 

subyektif. Hal ini dapat dilihat dalam alasan Mawar dalam 

menolak aborsi. Alasan itu berdasarkan kebenaran agama 

yang diyakininya bahwa aborsi itu tidak boleh.  

5. Dia tidak mempertimbangkan janin sebagai subyek yang lain 

dalam satu tindakan aborsi. Hal itu mungkin disebabkan 

karena pengaruh agama yang kuat sehingga semua pandangan 

dikaitkan dengan agama. Dan juga dia memandang janin 

hanya sebagai calon manusia, belum manusia. 

6. Berdasarkan analisa di atas, bila dilihat dengan teori jenjang-

jenjang pemahaman moral Lawrence Kohlberg, maka dapat 
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disimpulkan bahwa Mawar berada di tahap 2 yaitu tahap 

konvensional, jenjang 4, dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Dia memiliki orientasi mempertahankan aturan dan 

hukum yaitu hukum agama. 

b. Fokus Mawar bukan lagi kepentingan individu, tetapi 

lebih pada mana yang benar dan mana yang salah 

menurut ajaran agama. 

Agama yang dianut Mawar adalah agama Islam dan agama 

Islam adalah agama mayoritas masyarakat di Indonesia. Hal 

ini bisa saja membuat seseorang dalam berhadapan dengan 1 

hukum Islam, dianggapnya dan dirasanya hukum itu sebagai 

hukum umum yang berlaku di Indonesia. 

7. Berdasarkan analisa di atas, maka hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembinaan menuju moral otonom yang 

ideal adalah : 

a. Pengertian tentang apa itu janin. 

Pengertian yang dimiliki Mawar tentang janin adalah 

calon manusia. Karena itu, Mawar tidak bisa memandang 

janin sebagai subyek bersama dengan si ibu dalam sebuah 

kasus aborsi. 

b. Penyadaran arti individu sebagai subyek 

c. Media pengajaran yang sesuai untuk Mawar adalah 

melalui pendidikan agama. 
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LAMPIRAN 6 

CONTOH ANALISIS DATA PENELITIAN 

TERHADAP RESPONDEN KRISAN 

 

 

NAMA ALIAS : Krisan                                           PTj. 3 

KETERANGAN : Belum menikah, Usia 20 tahun, 

Asal dari Tangerang, Pendidikan 

SLA (sedang kuliah D3 di bidang 

informatika), 2 bersaudara (1 laki 

dan 1 perempuan). 

  Pelaku langsung melalui sepupu 

teman karib 

AGAMA : Islam 

 

PENGANTAR 

Krisan dilahirkan di Tangerang, dari orang tua yang 

kedua-duanya bukan berasal dari Tangerang. Ayah berasal dari 

Purworejo sedangkan ibu berasal dari Jawa Timur. Mereka 

merantau ke Tangerang-Jawa Barat untuk mencari kehidupan 

yang layak, yaitu dengan bekerja di salah satu pabrik yang ada di 

daerah Tangerang. Belasan tahun kehidupan sebagai pekerja 

pabrik dengan jabatan yang lumayan, dijalani oleh ayah dan ibu 

Krisan. Ibu Krisan berhenti kerja terlebih dahulu yaitu setelah 

ada kebijakan baru yang menyatakan bahwa suami istri tidak 

boleh bekerja di tempat yang sama. Sedangkan ayah Krisan tetap 

bekerja di pabrik itu dengan jabatan sebagai kepala bagian 

produksi.   
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Keluarga mulai merasakan kesulitan ekonomi setelah 3 

tahun yang lalu pabrik tempat ayah ditutup sehingga ayah harus 

pensiun dini. Keadaan inilah yang mendorong Mawar untuk 

langsung bekerja setelah lulus SMA. Kuliah baru dijalani oleh 

Krisan setelah setahun bekerja dan kuliah itu dilakukan setelah 

jam kantor selesai (malam hari).  

 

I. PANDANGAN ETIS KRISAN TENTANG ABORSI 

Pada dasarnya Krisan menolak tindakan aborsi sebagai 

tindakan yang tidak berperikemanusiaan, sekalipun bila aborsi itu 

dilakukan pada kehamilan yang terjadi di luar nikah. Tetapi, 

pandangan etis Krisan tentang aborsi ini bersifat inkonsisten, 

karena pada waktu dia dihadapkan dengan beberapa kasus, 

pemikiran dan keputusannya berubah menjadi setuju dengan 

tindakan aborsi.  

 

Sikap awal yang tidak menyetujui aborsi 

Sikap awal Krisan yang menolak aborsi, dapat dilihat 

dalam 2 hal yaitu penjelasannya sendiri pada waktu dia ditanya 

tentang pendapat pribadinya berkaitan dengan aborsi tanpa 

dikaitkan dengan kasus, dan dalam pandangannya yang menolak 

legalisasi aborsi dan klinik aborsi. 

 

1. Penjelasan Krisan dalam tanya jawab secara langsung 

Ada 3 alasan yang dikemukakan oleh Krisan untuk 

menjelaskan penolakannya tersebut : 

a. Alasan yang menunjukkan bahwa Krisan menempatkan 

relasi antara ibu dan anaknya sebagai hal yang sangat 

penting dalam hidup si anak. Karena itu secara logis dan 
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perasaan, Krisan tidak bisa membayangkan bahwa ada 

seorang ibu tega membunuh anaknya.  

b. Kemudian alasan lain yang diungkapkan oleh Krisan 

lebih  merupakan alasan berdasarkan kenyataan bahwa di 

dunia ini banyak orang yang ingin memiliki anak tetapi 

tidak bisa. 

c. Alasan ketiga adalah alasan yang berkaitan dengan 

agama, yaitu  

 Karena memang agama melarang tindakan aborsi. 

 Kehamilan serta kelahiran anak, itu sudah digariskan 

oleh Allah. 

 Tiap anak memiliki rejekinya sendiri-sendiri. 

Satu-satunya kasus perbuatan aborsi yang ditentang oleh 

Krisan adalah yang terjadi dalam kasus 3, yaitu kasus gadis 

SMA kelas 3 yang hamil 3 bulan karena pergaulan bebas dan 

kehamilan itu diketahui pada saat 3 bulan sebelum ujian 

akhir. Sekalipun gadis itu pasti dikeluarkan dari sekolah kalau 

tidak melakukan aborsi, dia tidak perlu takut akan kehilangan 

masa depannya, karena dia masih bisa ikut kejar paket untuk 

mendapat ijasah SMA. Krisan kemudian menceritakan 

pengalaman dari ipar sepupunya. Kejadian mirip dalam kasus 

ke 3 ini terjadi pada ipar sepupu tersebut. Sebelum 

penerimaan ijasah, diketahui ternyata dia hamil. Kakaknya 

yang merasa memiliki hak dan tanggung jawab untuk masa 

depan adiknya (karena ibu sudah meninggal, ayah menikah 

lagi serta melepaskan tanggung jawabnya dan memang dia 

sudah tinggal dan menjadi tanggung jawab kakaknya sejak si 

ayah menikah lagi), meminta dia untuk menggugurkan 

kandungan itu. Tapi karena pihak laki-laki yang menghamili 

dan keluarganya mau bertanggung jawab, akhirnya mereka 

dinikahkan. Kemudian Krisan membayangkan seandainya itu 

terjadi pada dirinya, dia tidak akan menggugurkan 



353 
 

kandungannya. Dia akan bicara dengan bapak bahwa ini 

adalah kehidupan pribadinya sendiri. Keputusan ini diambil 

Mawar karena melihat pengalaman teman di kampus. Demi 

kuliahnya, dia melakukan aborsi. Dan ternyata setelah aborsi, 

sampai sekarang teman itu terlihat masih memiliki beban 

psikologis, trauma berkepanjangan, apalagi kalau melihat 

orang hamil dan melihat orang laki. 

 

2. Pandangan Krisan tentang legalisasi aborsi dan kemungkinan 

adanya klinik aborsi di Indonesia 

Dari logika sebagai seorang perempuan, Krisan memang 

mendukung legalisasi aborsi dan klinik aborsi. Tapi 

berdasarkan pertimbangan hati nuraninya, Krisan akhirnya 

menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan legalisasi aborsi 

dan klinik aborsi karena dapat mendorong makin maraknya 

tindakan aborsi dan juga adanya klinik aborsi tetap tidak bisa 

menjamin bahwa aborsi yang dilakukan di klinik itu pasti 

aman untuk wanita. 

 

Sikap dan keputusan yang menyetujui tindakan aborsi 

Inkonsistensi pandangan Krisan terlihat dalam 

menghadapi kasus 1 dan kasus 2. 

 

1. Kasus 1 : gadis yang hamil karena diperkosa oleh orang yang 

tidak dikenal. 

Berhadapan dengan kasus ini, pada awalnya Krisan tidak 

setuju dengan aborsi sekalipun kehamilan itu terjadi bukan 

karena kesalahan gadis itu. Tapi setelah dipikir masak-masak, 

dengan mempertimbangkan kemungkinan gadis itu akan 
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bunuh diri dan kenyataan bahwa gadis itu tidak 

menghendaki bayinya sehingga seandainya bayi itu lahir, 

penolakan si ibu akan membuat bayi itu menderita, maka 

Krisan memutuskan untuk mendukung aborsi.  

Pada waktu Krisan ditanya, bagaimana seandainya kasus ini 

terjadi pada dirinya sendiri ? Krisan menjawab bahwa yang 

jelas, dia akan stress karena diperkosa dan stress karena harus 

menanggung bayi. Tapi dia pasti tidak akan bunuh diri. Dia 

akan menyerahkan keputusan akhir pada orang tuanya. 

Dalam perbincangan, terlihat bahwa Krisan lebih cenderung 

untuk tidak menggugurkan kandungannya itu. 

 

2. Kasus 2 : gadis cacat mental yang hamil karena incest dengan 

saudara kandungnya. 

Dalam kasus ini, Krisan juga memperlihatkan ketidak-

konsistenannya. Dia mempertentangkan pandangan dari sisi 

agama dan pandangan dari sisi kenyataan. Dia sadar bahwa 

realitas kasus tidak mendukung argumennya yang menolak 

aborsi. Setelah berpikir sejenak, Krisan menyatakan bahwa 

dalam kasus kedua aborsi dan sterilisasi memang lebih baik 

dilakukan. Keputusan ini diambilnya berdasarkan 

pertimbangan bahwa lebih banyak hal negatif dari pada hal 

positifnya bila kehamilan itu dilanjutkan. Hal negatif yang 

utama adalah kondisi mental ibu yang membuat si ibu kelak 

tidak akan bisa merawat anaknya. Kondisi mental ibu juga 

hanya dapat memberikan kemungkinan yang negatif pada 

masa depan janin bila dia dilahirkan.  
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II. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PANDANGAN 

ETIS KRISAN TENTANG ABORSI 

Pandangan awal Krisan yang menolak aborsi terlihat 

sekali dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor pertama adalah 

pengalaman hidup dan interaksi bersama keluarga; faktor kedua 

adalah pengalaman Krisan secara tidak langsung dengan 2 

tindakan aborsi; dan faktor ketiga adalah pengertian Krisan 

tentang janin yang bersumberkan pada ajaran agama Islam. 

Sedangkan sikap dan keputusan Krisan yang menerima 

tindakan aborsi dalam kasus 1 dan kasus 2, dipengaruhi oleh 2 

faktor. Faktor pertama adalah juga pengalaman hidup dan 

interaksi bersama keluarga sedangkan faktor kedua adalah 

pengalaman Krisan secara tidak langsung dengan 1 tindakan 

aborsi. 

 

Pandangan awal yang menolak aborsi 

1. Kehidupan dan Interaksi Bersama Keluarga  

Dari sejak kecil, keluarga memiliki arti dan peran yang 

penting dalam kehidupan Krisan. Berdasarkan cerita Krisan 

tentang dinamika kehidupan dan kedekatan dalam 

keluarganya sejak dia masih kecil sampai sekarang, dapat 

dilihat adanya 3 masa dengan warna yang berbeda tapi 

memiliki pengaruh yang kuat. 

a. Masa kanak-kanak 

Kehidupan masa kanak-kanak ditandai dengan perasaan 

kurang kasih dari orang tua. Ada dua peristiwa yang 

menunjukkan adanya perasaan ini : 

- Peristiwa harian  
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Masa kecil Krisan dapat dikatakan sebagai masa hidup 

dengan tetangga karena kesibukan ayah dan ibu 

dalam kerjanya. Pada usia 4 tahun, Krisan merasa 

dirinya sudah  mandiri : pagi berangkat sekolah, 

pulang sekolah dia main ke tetangga, jam 12 pulang 

ke rumah, makan siang (sudah disiapkan oleh ibu 

sejak pagi atau ibu meminta penjual makanan dekat 

rumah untuk mengantar makanan). Setelah makan, 

dia nonton TV, tidur siang. Kemudian sore hari dia 

mandi, belajar sampai sekitar jam 17.00 ayah ibunya 

pulang kerja. Hidup dengan tetangga ini dijalani 

sampai waktu ibu berhenti bekerja. Berdasarkan kisah 

ini, dapat dimengerti rasa kurang disayang dan 

diperhatikan oleh orang tua. 

- Kedatangan kakak untuk mulai hidup bersama 

keluarga setelah ibu berhenti bekerja 

Kedatangan kakak untuk mulai hidup bersama dalam 

keluarga menimbulkan permasalahan baru bagi 

Krisan waktu itu. Krisan yang selama ini sudah 

merasa kurang disayang dan diperhatikan oleh orang 

tua, dengan kedatangan kakak, dia mulai merasa 

disisihkan dari keluarga karena dia merasa bahwa 

orang tuanya lebih menomorsatukan kakak laki-laki 

itu. Sampai akhirnya suatu hari, Krisan melarikan diri 

dari rumah orang tua ke rumah tantenya.  

b. Masa dari saat setelah pelarian sampai dengan akhir tahun 

2009 

Setelah peristiwa Krisan melarikan diri dari rumah, kedua 

orang tuanya menekankan pada mereka berdua, bahwa 

mereka itu satu saudara, dan sebagai orang tua, mereka 

tidak akan berat sebelah dalam segala hal. Krisan 
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kemudian memang merasakan bahwa kedua orangnya 

sungguh menjalankan apa yang dikatakan itu. Dari saat 

itu, kedekatan Krisan dengan orang tuanya, baik ayah 

maupun ibu, kualitasnya makin lama makin meningkat. 

Kedekatan ini ditandai dengan sikap terbuka dalam segala 

hal, saling memperhatikan satu dengan lainnya dan 

sebagainya. Dan Krisan sungguh dijiwai keinginan untuk 

membahagiakan kedua orang tuanya, apalagi setelah 3 

tahun yang lalu ayahnya mengalami kecelakaan sehingga 

salah satu tangannya lumpuh.  Krisan tidak mau 

menyusahkan mereka dalam segala hal, termasuk dalam 

urusan persiapan pernikahannya bulan Juli 2010 ini. 

c. Masa dari akhir tahun 2009 – akhir Mei 2010 

Pada akhir tahun 2009, terjadi satu peristiwa dalam 

keluarga yang membuat keluarga Krisan memasuki masa 

yang lain dalam hubungan kekeluargaan. Peristiwa ini 

dimulai dengan peristiwa kakak laki-laki mendapat pacar. 

Sejak memiliki pacar, kakak Krisan jarang tinggal di 

rumah, dia lebih memilih tinggal di rumah pacarnya 

karena dia merasa orang tua pacar itu lebih 

memperhatikan dan lebih mengasihi dia daripada orang 

tuanya sendiri. Keretakan dalam keluarga ini membuat 

Krisan sedih yang terungkap dalam harapan untuk bisa 

berkumpul bersama lagi seperti dulu, bercengkerama, 

berbincang-bincang, berbagi cerita. 

Dinamika kedekatan dengan keluarga menunjukkan 

betapa keluarga menduduki posisi dan perhatian yang 

penting dalam pemikiran dan kehidupan Krisan sehari-

hari sehingga dapat dimengerti bila alasan pertama Krisan 

menolak aborsi dikaitkannya dengan kemungkinan ada 

atau tidaknya relasi antara ibu dan anak setelah 

kelahiran.  
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2. Pengaruh pengalaman secara tidak langsung dengan 3 tindakan 

aborsi yang dilakukan orang lain 

Faktor kedua yang mempengaruhi penolakan Krisan terhadap 

aborsi adalah pengalaman tidak langsung akan tindakan 

aborsi. Ada 3 pengalaman orang lain yang melakukan aborsi 

yang mempengaruhi penolakan Krisan akan aborsi. Krisan 

menceritakan pengalaman itu dengan penuh ekspresif ngeri, 

takut dan ketidak-setujuan.  

a. Cerita teman yang menolong temannya melakukan aborsi 

Khususnya dalam pengalaman pertama ini Krisan secara 

ekspresif mengungkapkan kengeriannya waktu 

menceritakan kembali cerita teman yang menolong 

temannya melakukan aborsi. Temannya teman itu 

menggugurkan kandungan setelah kandungannya berusia 

4 bulan. Dia hamil karena diperkosa oleh cowok yang 

sebenarnya dikenalnya. Menurut cerita teman itu, proses 

aborsi dimulai dengan minum obat peluruh. Setelah janin 

mati, kemudian janin dikeluarkan dengan cara disedot. 

Jadi secara disengaja, janin itu dibunuh, setelah itu 

ampasnya diambil.  

b. Pengalaman teman kuliah 

Pengalaman kedua adalah pengalaman teman kuliah yang 

demi studinya terpaksa harus melakukan aborsi. Yang 

menjadi perhatian Krisan di pengalaman kedua ini adalah 

akibat psikologis yang berkepanjangan yang diderita oleh 

teman itu, apalagi kalau dia melihat orang hamil atau 

melihat pria. 

c. Pengalaman sepupu yang lupa minum pil KB 

Sepupu Krisan sudah menikah dan sudah memiliki 2 

anak. Karena kondisi ekonominya yang lemah (suaminya 
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hanya kerja rendahan), maka mereka memutuskan untuk 

tidak memiliki anak lagi. Tapi karena lupa minum pil KB, 

sepupu itu menjadi hamil lagi, yang kemudian 

digugurkan. Melalui pengalaman ketiga ini, Krisan 

melihat begitu mudahnya keputusan untuk aborsi 

diambil dalam kasus ini dan ada ketidak adilan yang 

dialami oleh janin karena dia dikorbankan dengan alasan 

kondisi ekonomi. Menurut pendapat Krisan, faktor 

ekonomi tidak bisa dijadikan alasan untuk aborsi karena 

tiap anak punya rejeki sendiri-sendiri. 

 

3. Pengertian Krisan tentang janin yang bersumberkan pada 

pengertiannya akan ajaran agama Islam tentang janin 

Menurut Krisan, janin adalah yang bernyawa sejak proses 

terbentuknya. Awalnya berupa gumpalan darah, kemudian 

pada usia 4 minggu mulai terbentuk kerangka, otak dan 

sebagainya. Setelah itu baru diberi nyawa. Karena janin ini 

bernyawa sejak proses terbentuknya maka dia tidak boleh 

diaborsi. 

 

Sikap dan keputusan Krisan yang mendukung aborsi 

1. Kehidupan dan Interaksi Bersama Keluarga 

Kehidupan dan interaksi bersama dalam keluarga sejak Krisan 

masih kecil sampai sekarang (lihat penjelasan dalam 

penjelesan II.1.a), membuat Krisan memandang relasi ibu dan 

anak sebagai hal yang sangat penting. Hal ini yang membuat 

Krisan akhirnya menyetujui tindakan aborsi dilakukan dalam 

kasus 1 dan kasus 2. 

Dalam kasus 1, Krisan melihat bahwa gadis yang 

mengandung itu sungguh tidak mau dengan janin yang ada di 
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rahimnya, bahkan penolakan itu dipertajam lagi dengan 

keputusannya untuk memilih aborsi atau bunuh diri. Karena 

itu, seandainyapun kehamilan itu diteruskan dan anak itu 

lahir, Krisan melihat bahwa pasti tidak akan ada relasi yang 

seharusnya ada antara ibu-anak sehingga anak itu pasti akan 

menderita. 

Demikian juga dalam kasus 2, karena sudah dipastikan tidak 

akan ada relasi yang seharusnya antara ibu-anak bila 

kehamilan secara incest itu dilanjutkan, padahal relasi ibu-

anak itu sangat penting bagi pertumbuhan dan masa depan 

anak,  maka lebih baik kandungan gadis cacat mental itu 

diaborsi. 

 

2. Pengaruh pengalaman tidak langsung dengan 1 tindakan aborsi 

yang dilakukan oleh orang lain 

Tindakan aborsi ini dilakukan oleh sepupu sahabat karibnya. 

Pada saat Krisan berkunjung ke rumah sahabat itu, di sana dia 

bertemu dengan sepupu temannya yang baru saja melakukan 

aborsi. Sepupu teman itu menikah karena kecelakaan dalam 

usia sangat muda. Saat itu anak pertamanya masih kecil 

sehingga dia belum mau memiliki anak lagi. Krisan melihat 

sendiri bagaimana sikap sepupu teman itu memperlakukan 

anaknya yang pertama. Krisan menggambarkan adanya relasi 

yang tidak baik antara si ibu dengan anaknya. Dengan alasan 

ini maka Krisan mengatakan bahwa dia bisa mengerti dan 

menerima aborsi yang dilakukan. 

 

III. FAKTOR PENGERTIAN DAN SUMBER PENGERTIAN 

Bagaimanakah faktor pengertian tentang aborsi yang 

dimiliki Krisan dari manakah Krisan mendapat pengertian 
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tentang aborsi ? Menurut Krisan, aborsi adalah cara untuk 

mengeluarkan dan mematikan janin secara sengaja. Dari kasus-

kasus yang dilemparkan peneliti untuk memverifikasi kebenaran 

pengertian Krisan tentang aborsi, terlihat memang Krisan 

mengerti dengan benar, kasus mana yang termasuk aborsi dan 

kasus mana yang bukan termasuk aborsi. Tapi pengertian yang 

benar tentang aborsi itu ternyata tidak berpengaruh dalam 

pandangan etis Krisan tentang aborsi. Sumber pengertian Krisan 

tentang aborsi adalah televisi. 

 

JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN KELOMPOK 1 

Tujuan: Verifikasi Pengertian 

NO. U R A I A N   K A S U S JAWABAN JAWABAN 
BENAR 

Aborsi Bukan 
Aborsi 

1. Ibu hamil 4 bulan, mengalami 
pendarahan parah setelah 
perutnya terbentur dengan 
keras dalam sebuah kecela-
kaan. Dokter mengatakan 
bahwa janinnya meninggal, 
sehingga harus dikeluarkan 
untuk menyelamatkan nyawa 
si ibu. 

 X Bukan 
aborsi 

2. Sepasang suami istri dengan 8 
anak. Si istri sudah tidak haid 
lagi selama 1,5 bulan dan 
menurut test, dia positif hamil. 
Akibat kesulitan ekonomi 
mereka sepakat untuk mem-
batalkan kehamilan karena 
dianggap masih sebulan lebih. 

X  Aborsi 

3. Seorang ibu muda yang 
sedang hamil 5 bulan menga-
lami pendarahan parah karena 
terjatuh dari lantai 2 di rumah-
nya. Dokter mengatakan janin-

 X Bukan 
aborsi 
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nya tidak bisa ditolong lagi. 
Oleh karena itu, janin itu harus 
dikeluarkan untuk menolong 
nyawa si ibu.  

4. Seorang gadis gelandangan 
cacat mental, hamil 5 bulan 
tanpa tahu siapa yang meng-
hamilinya. Karena belas kasih-
an, warga sepakat untuk 
membantu gadis itu supaya 
janin dalam kandungannya 
dikeluarkan kemudian dia 
langsung disteril. 

X  Aborsi 

5. Seorang pelajar SMA kelas III 
hamil karena pergaulan bebas, 
padahal 3 bulan lagi dia harus 
menghadapi ujian akhir. Demi 
pertimbangan masa depannya, 
supaya tidak dikeluarkan dari 
sekolah, dia dan pacarnya 
sepakar untuk tidak menerus-
kan kehamilan itu dengan 
minum obat dan berhasil. 

X  Aborsi 

HASIL JAWABAN BENAR SEMUA 

 

IV. FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH DALAM 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MELAKUKAN 

ATAU TIDAK MELAKUKAN ABORSI 

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan untuk melakukan atau 

tidak melakukan tindakan aborsi, peneliti mencoba untuk 

mencari bagaimana pendapat Krisan tentang eksistensi dan 

kualitas faktor-faktor itu dalam masyarakat jaman sekarang. 

Peneliti mengasumsikan ada 4 faktor yang berpengaruh yaitu 

agama, keluarga, ekonomi dan pandangan sosial (rasa malu, takut 

dikucilkan dan sebagainya). 
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Krisan menyatakan bahwa ke 4 faktor itu memang 

berpengaruh dalam masyarakat jaman sekarang berkaitan dengan 

tindakan aborsi dengan kualitas pengaruh yang berbeda. Tapi 

menurut Krisan, faktor yang paling berpengaruh dalam 

masyarakat jaman sekarang berkaitan dengan penolakan atau 

penerimaan pada aborsi adalah faktor pandangan sosial. 

 

JAWABAN TERHADAP PERTANYAAN KELOMPOK 2 

Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Berkaitan Dengan 

Keputusan Untuk Aborsi 

NO. F A K T O R PILIHAN JAWABAN 

Setuju Tidak Setuju 

1. Pengaruh ajaran agama X  

2. Pengalaman hidup bersama keluarga X  

3. Kondisi ekonomi X  

4. Pandangan sosial (malu, takut dikucil-
kan) 

X  

5. Faktor yang peling berpengaruh: PANDANGAN SOSIAL 

 

V. ANALISA HASIL INTERVIEW 

Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari analisa 

hasil interview dengan Krisan adalah sebagai berikut : 

1. Pada dasarnya Krisan tidak setuju dengan tindakan aborsi 

yang dipandangnya pertama-tama sebagai tindakan yang 

bertentangan dengan kodrat relasi antara ibu-anak. 

2. Menurut Krisan, eksistensi relasi ibu-anak menempati posisi 

yang penting di dalam kehidupan si anak. Begitu pentingnya, 
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hingga Krisan memandang kepastian akan tidak adanya relasi 

tersebut bila anak dilahirkan, dapat menjadi alasan untuk 

dilakukannya aborsi. 

3. Jadi, sekalipun tidak ada permasalahan dalam hal pengertian 

aborsi dan janin, pandangan etis Krisan tentang aborsi 

merupakan pandangan yang inkonsisten. Pada waktu dia 

ditanya secara langsung bagaimana pendapatnya secara 

pribadi tentang aborsi, Krisan langsung menolak. Demikian 

juga pada waktu dia ditanya tentang kemungkinan legalisasi 

aborsi dan dibukanya klinik aborsi di Indonesia. Tapi pada 

waktu dia dihadapkan pada kasus, pendapat ini menjadi 

berubah. Pada 2 kasus pertama, Krisan setuju dengan 

tindakan aborsi yang dilakukan, sedangkan pada kasus 3, dia 

tidak setuju. 

4. Terjadinya inkonsistensi itu disebabkan karena alasan utama 

yang mendasari penolakan dan penerimaan Krisan pada 

tindakan aborsi, yaitu alasan yang lebih bersifat afektif (ada 

atau tidak adanya relasi ibu-anak).  Dan alasan ini dilatar 

belakangi oleh pengalamannya sendiri dalam hidup dan 

interaksi dengan keluarga, serta pengalamannya secara tidak 

langsung dengan beberapa tindakan aborsi. 

5. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Krisan, baik 

alasan untuk menolak aborsi maupun alasan untuk menerima 

aborsi, terlihat bahwa dalam pengambilan keputusan untuk 

menolak atau setuju dengan aborsi, Krisan tidak 

memutuskannya berdasarkan imperatif kategoris kehendak 

bebas dan pandangan etisnya masih merupakan maksim 

subyektif. 

6. Krisan mengakui dan menyetujui bahwa di masyarakat luas 

jaman sekarang, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi 

banyak orang untuk melakukan atau menolak aborsi, yaitu 

agama, keluarga, ekonomi dan pandangan sosial. Tapi dari 
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antara 4 faktor tersebut, menurut Krisan, faktor terkuat 

adalah pandangan sosial. 

7. Sekalipun secara sekilas terlihat sepertinya Krisan 

memperhatikan masa depan janin yaitu keharusan akan 

adanya relasi ibu-anak sebagai sarana mutlak untuk hidup 

janin, tetapi Krisan tidak mempertimbangkan hidup janinnya 

sebagai hal yang mutlak sudah ada terlebih dahulu, padahal 

Krisan memiliki pengertian bahwa sejak awal prosesnya, 

janin itu sudah bernyawa. Karena hidup itu sudah ada lebih 

dahulu, maka hidup itu memiliki nilai jauh lebih 

fundamental dari pada sarana itu. Bila sarana relasi ibu-anak 

ini memang tidak ada, masih bisa dicari sarana lain sehingga 

hidup janin itu dapat terus berjalan. 

8. Bila dilihat pada alasan penolakan Krisan akan aborsi bila 

kasus 3 (gadis SMA kelas 3 hamil karena pergaulan bebas dan 

terancam dikeluarkan dari sekolah sehingga ayahnya 

memaksa dia untuk melakukan aborsi) terjadi pada dirinya, 

sepertinya menunjukkan bahwa berdasarkan teori jenjang-

jenjang pemahaman moral Lawrence Kohlberg, Krisan berada 

di tahap 1  yaitu tahap prakonvensional, jenjang 1. 

Kesimpulan ini berdasarkan ungkapan Krisan yang takut dan 

ngeri setelah melihat akibat aborsi yang berkepanjangan pada 

teman kuliahnya. Tetapi bila dilihat kembali secara lebih 

mendalam, akan ditemukan tanda-tanda bahwa sebenarnya 

Krisan sebenarnya berada di tahap 2 yaitu tahap 

konvensional, jenjang 3. Menurut  teori Kohlberg, seseorang 

hanya dapat mengerti pemikiran sampai 1 jenjang di atasnya. 

Jadi berdasarkan teori itu, tidak mungkin bila Krisan berada 

di jenjang 1 tapi bisa berpikir seperti orang yang berada di 

jenjang 3. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, Krisan 

berada di jenjang 3 dengan ciri-ciri sebagai berikut : 
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a. Orang yang berada di jenjang 3 melihat moralitas sebagai 

hal yang sederhana : seharusnya orang hidup menurut 

harapan keluarga dan masyarakat serta bertingkah laku 

secara baik. Bertingkah laku baik artinya adalah memiliki 

motivasi yang baik, mengasihi sesama, empati, percaya 

dan perhatian pada orang lain. Bila teori di atas 

diterapkan pada kasus Krisan maka akan terlihat bahwa 

kesederhanaan prinsip moral Krisan terlihat dengan jelas 

dalam alasan-alasannya dalam menolak aborsi atau 

menerima tindakan aborsi dalam kasus 1 dan 2, yaitu 

kenyataan dan pandangan yang memang sudah ada dan 

dipercaya di dalam masyarakat. 

b. Beberapa pandangan dan keyakinan Krisan yang 

sebenarnya juga merupakan kenyataan yang diterima dan 

dipercaya secara umum  dalam masyarakat : 

- Relasi ibu-anak sebagai hal yang penting bagi hidup si 

anak. 

- Kenyataan umum yang juga dijadikan alasan 

penolakan aborsi, yaitu bahwa memang banyak 

pasangan yang ingin memiliki anak, tapi tidak bisa, 

juga kenyataan  bahwa tiap anak memiliki rejekinya 

sendiri-sendiri.  

9. Berdasarkan analisa di atas, maka hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pembinaan menuju moral otonom yang 

ideal sesuai dengan kebutuhan Krisan adalah : 

a. Krisan sudah memandang janin sebagai yang memiliki 

nyawa sehingga tidak boleh diaborsi. Tapi dalam 

penyelesaian kasus 1 dan 2, Krisan setuju dengan aborsi. 

Hal ini disebabkan karena Krisan belum memfokuskan 

prinsipnya pada janin sebagai individu sehingga harus 

diperlakukan sebagai subyek yang memiliki nilai jauh 

lebih penting dan fundamental dari pada sarana 
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pertumbuhannya. Seandainya subyek yang harus 

bertumbuh itu tidak ada, maka dengan sendirinya sarana 

itu tidak ada karena tidak diperlukan. 

b. Media pengajaran yang sesuai untuk Krisan adalah 

melalui berbagai program televisi.  

 

 

  


