
RASA BERSALAH PADA PELACUR 
01 LOKALISASI TAMBAKASRI SURABAYA 

,YANG PERNAH MELAKUKAN ABORSI 

SKRIPSI 

OLEH: 

Retno Yulitarti 
7103000050 

8 ' · I 
i4~ Dl H 

N:>. BU1(U 

Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Widya Mandala 

Surabaya 
2005 



RASA BERSALAH PADA PELACUR 
DI LOKALISASI TAMBAK ASRI SUR~BAVA 

YANG PEKNAH MELAKUKAN ABORSI 

SKRIPSI 
Diajukan kepada 

Fakultas Psikologi UniYersitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
untuk memenuhi sebagian persyaratan 
memperoleh gelm Sa~jana Psikologi 

OLEH: 
RETriO VULITARTI 

7103000050 

FAKULTAS PSIKOLOGI 
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA 

SURABAVA 
2005 



SURAT PERNYATAAN 

Gersama ini. saYa 

Nama . RETNO YULIT ARTI 

N RP • 7103000050 

Menyatakan dengan sesungguhnya balnva hasil skripsi yang berjudul: 

RASA BERSALAH PADA PELACUR Dl LOKALISASI TAMBAK 

ASRI SURABAYA YANG PERNAH MELAKUKAN ABORSI. 

Benar-benar merupa!-an hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari ditemukan 

bukt1 balma skripsi tersebut ternyata merupakan hasil plagiat dan/atau hasil 

m~mipulasi data. maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan 

kelulusan dan/atau pencabutan gelas akademik yang telah diperoleh. serta 

mem ampa1bm permohonan maaf pad a pihak-pihak yang terkait. 

Demikian sural pernyataru1 ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh kesadarru1. 

II 

Surabaya, 2<J November 2005 

Yang membuat pernyataan, 

RETNO YULITA~JI 



HALAMAN PERSETUJUAN 

SKRIPSI 

RASABERSALAHPADAPELACUR 
Dl LOKALISASI T AMBAK ASRI SURABA YA 

YANG PERNAH MELAKUKAN ABORSI 

Oleh: 
RETNO YULITARTI 

7103000050 

Telah dibaca, disetujui dan diterima untuk diajukan ke tim penguji skripsi 

Pembimbing Utama : Dra. Psi. Lily Hendmtno 

Pembimbing Pendamping : Yessyca Diana Gabrielle, S. Psi 

Sumbaya, November 2005 

lll 



HALAMAN PENGESAHAN 

Dipertahankan di depan Dewan Penguji skripsi 
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

dan diterima untuk memenuhi sebagian dari persyaratan 
memperoleh gelar sarjana Psikologi. 

Pada tanggal 13 Desember 2005 

Dewan Penguji: p 1. Ketua : Y. Yettie Wandansari, M.Si ( 

~ 
2. Sekretaris: G. Edwi Nugrohadi, SS ( 

3. Anggota : Dra. Psi. Lily Hendratno ( Jl~~ 
4. Anggota : M. Andri Budiono, S.Psi ( ~ 

lV 

) 

) 

) 

) 



HALAMAN PERSEMBAHAN 

Kupersembaltka11 karya i11i u11tuk: 

Tuluw Yesus dau BuiUla Maria .~erta Malaikat peli1Ulu11gku, 

Ayalt, lbu, at~ikku Caltyo 

Almarlmm Bapak Sinum Sutljito 

Gamu Apritmtoro 



HALAMAN MOTTO 

,\erohkun segala kekhawatiranmu kepada-Nya 
sehah ia yang meme/ihara kamu . 

(/ Petrus5: 7) 

Kejayaan kit a yang lerbesar adalah bukan 
karena kita tidak pernah jaluh, lela pi 

bisi:rbangkit seliap kali kitajatuh 
(Margareth Fishback Powers) 

l)emberian anda yang paling berharga 
kepada orang lain adalah memberi 

teladan yang baik 
(Dr. Geoffrey Still) 



lJNG!(APAN TERIMA KASIH 

Puji S1 ·1kur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah 

membimbing penulis dari awal hingga akhir terselesainya skripsi ini. 

Penvusunru1 skripsi yang beljudul "'RASAt BERSALAH PADA 

PELACU R lll LOKALISASI TAMBAK A SRI SURABA YA YANG 

PERNAH MELAKUKAN ABORSI"' merupakan karya tulis serta basil belajar 

vang Ielah diperoleh penulis selruna kuliah di Fakultas Psikologi Universitas 

Kalolik Widya Mandala Surabaya. PenuJi·s juga berharap agar penelitian ini dapat 

memberi mas•.ikru1 bagi semua pihak yang ingin mengetahui tentang drunpak 

psikologis aborsi. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan dukungan 

dan berbagai pihak sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Maka. 

pad a kesempalan ini penulis ingin men~·ampaikan rasa lerima kasih kepada 

I. lbu Dra. Psi. Lilv Hendratno. selaku Dosen Pembimbing Ulama yru1g telah 

b~rsedi:1 meluangkru1 11 aklu unluk rnembimbing penulis dalarn rnenyelesaikru1 

skripsi ini. Terirna kasih atas pengarahan dan dukungan serta pengalaman 

'ang Ielah beliau berikan merupakan sesuatu yang san gat berharga bagi 

penulis. 

lbu Yessvca Diana Gabrielle, S. Psi, selaku Dosen Pernbimbing Pendamping 

dalam penelilian ini serta sebagai Dosen Wali. Beliau banyak memberikan 

Lmnbmgan. pengarahru1. moti 1 asi dan 11aktu yang berharga bagi penulis 

selama proses penyusunru1 skripsi ini. 

\II 



3. lbu Y Yettie Wandansari, M.Si, selaku Dekan Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah memberikan saran serta motivasi 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

-+ Bapak Jaka Santosa. S. Psi dan Bapak Dicky Susilo. S.Psi. selaku Do sen 

Fakultas Psikologi yang telah membantu, dan memotivasi kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini . 

.;;; Scgenap dosen dru1 Staf Tata Usaha Fakul:as Psikologi UniYersitas Katolik 

Widya Mandala Surabaya yang Ielah banyak memberikan bantuan dan 

motiYasi kepada penulis. 

(, Sub1ek M. T. P, yru1g telah berbagi pengalaman hidup bagi penyusunan skripsi 

ini. sehingga skripsi ini bisa menjadi s&ngat berarti bagi penulis dan pembaca 

~ ang tertaril' dengan tema ini. 

7 A' ah dan lbu serta adikku tercinta, terima kasih semua cinta. doa. perhatian, 

kesabaran. dan dukungru1 yru1g membuat penulis termotivasi menYelesaikan 

sknpsi 

11. Gama Apnrulloro terkasih. terima kasih ttlah membru1tu mempererat 

hubLmgan penulis dengan keluargr.. Terima kasih untuk semua cinta. 

perhatian. dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

lJ Staf Hotline bapak Joris Lato yang telah bru1yak membantu penulis sejak awal 

hingga sPI~sainya skripsi ini. 

Ill. Sahabat-sahabatku Yan;_ S{ska,. Irene, Sylvia D, Natalia, Yuni, Sr. Windhi, 

Hartono Peter. Rosa, Lita, Feni. Elizabeth, Ronny D, Lisa, semua teman

tem<m di Cantate Domino, juga teman-teman Choice Distrik Malang. dan 

VIII 



semua teman-teman yang tidak dapal penulis sebutkan satu persatu, terima 

kasi11 untuk semua dukung_an .sian kerelaan kalian menjadi sahabat dalam 

berbagi suka dan duka. 

I I. Segenap rekru1 dan semua pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak 

langsung dalam membantu_penuhs selruna ini. Penulis ingin mengucapkan 

t.cnrna kasih untuk semua perhatian dw1 bru1tuan dalrun men~·elesaikan tugas

tugas selama perkuliahru1 dan penyelesaian skripsi ini. 

BanYak kekurangan di ·ialam penulisan skripsi 1111, namun penulis 

berharap penelitian ini dapat membantu dan berguna bagi pembaca. Semoga 

rahmat d<Ul kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai hidup anda. Terima kasih. 

IX 

Suraba~a, Norember 2005 

Penulis 



ll~iaman Judul . 

Sr11a1 P.:rmalaan. 

llalaman l'crsetu.JUW1 

llalantan l'crscmbahan 

llalaman i\lotto 

Ungh.~pm1 Tenma ~asih 

Dartar lsi 

Dalbr Tabel 

Dartar Gambar 

Dartar Lampiran 

r\bstrah.si 

BABI PEI\iDAHULUAN 

I. I. Latar Belakang . 

1.2. Batasan Masalah 

1.3. Batasa11 Istilah 

DAFTAR lSI 

Halaman 

II 

Ill 

I I 

Ill 

XIII 

XII 

1.4. Rumusa11 Masalah . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 

1.5. Tujua11 Penelitia11 9 

!.(, Manfaat Penelitia11 10 

BAB II LANDASAN TEORI 

2. I. Abortus . 12 



2. I. I . Pengertian abortus 12 

2.1.2. Macam-macam abortus .. 12 

2.1.3. Jenis abortus provocatus 13 

2.1.4. Faktor-faktor pemebab abortus provocatus . 14 

2.1.:" Gambaran mengenai proseG aborsi . 16 

~ I J, Risiko aborsi . IX 

2 I 7 Perasa.1n setelah melakukan aborsi ... 20 

~ ~ l{asa ll<:rsalah .. 21 

2.2. l. Pengertian rasa bersalah .... 21 

~ ~ ., Jenis-jenis rasa bersalah . 24 

..., ! , 
-.- . ..J Pem ebab rasa bersalah 26 

2.2.4. Akibat rasa bersalal1 . 27 

2.3. Pelacur. 31 

2 .. 1. I Pengertian pelacur .. 31 

2.3.2.1\lacam-macam sebutan pelacuF .. 32 

2.3 3 Faktor-faktor pendorong timbulma pelacuran .. 33 

2.3.4. Bentuk-bentuk pelacuran 35 

2 . .) Rasa bersalah pada pelacur yang pernall melakukan aborsi .. 

BAB Ill METODE PENELITIAN 

3.1 i\letode \ang Digunaknn. 37 

3 .2. ldentifikasi Varia bel Penelitian 37 

Subjek Penelitian ........................................ . 38 

3.4. Metode Pengumpulan Data 39 

~:1 



i ~ \aliditas dan Reliabilitas. 

3S I \'aliditas. 

3 5.2 Reliabilitas .... 

3 (, Teknik Analisis Data . 

13AB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

-1. I Orientasi Kancah Penelitian. 

-1 :'. l'ersiapan l'enelitian . 

-1 _.; Pelaksanaan Penelitian . 

-1.-1 Hasil Peneliti:m ··'··· 

-l -1 I llasil Obsen asi . 

-1.-1 1.1. Subjek I 

-1.-1. I 2. Subjek li . 

-1.-1. U Subjek III . 

-1.-1.2. 1-lasi: W:m :mcara .... 

-1.-1.2.1. Subrek I ................... . 

-1.-1.2.2. Subjek II 

-1.-1.2.3. Subjek Ill 

BABV PENUTUP 

5. 1. Bahasru1 

5.2. Kelemahan Penelitian . 

5.3. Temuru1 Tambahan Dalam Penelitian ................................................. . 

5 .-1. Kesimpulru1 

5.5. Sarru1 

DAFT AR PUS TAKA ................. .. 

LAMPIRAN. 

Xll 

-1<) 

50 

5 I 

54 

55 

57 

5X 

5X 

5<) 

60 

Gl 

(,] 

72 

82 

102 

117 

117 

118 

124 

126 

129 



DAFTAR TABEL 

Tabel 4. I Jad11 a! pertemuan dengan subjek penelitian . 

Tabel 4.2 Hasil 1\U\\ancara masing-masing subjek penelitian .... 

XIII 

Halam:m 

57 

93 



DAFTAR GAMBAR 

Gambar 5.1. Dinamika Rasa Bersalah .......................................................... 116 

xiv 



DAFT AR LAMP IRAN 

Halaman 

Lampiran I Hasil Wawancara Subjek............................................................ 129 

Lamp iran II Peta Lokalisasi Tambak Asri Surabaya ..................................... 258 

Lampiran Ill Glosari ..................................................................................... 259 

Lampiran IV Surat Pernyataan ............... :······················································ 266 

XV 



Retno Yulitarti. (2005). "Rasa Bersalah P~tda Pelacur Di Tambak Asri Surabaya 
yang Pemah Melakukan A':>orsi". Skripsi Sarjana Strata 1. Surabaya. Fakultas 
Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 

ABSTRAKSI 

Pelacuran merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi dalam 
masyarakat. Diakui atau tidak, pelacuran sudah ada dan berkembang di Indonesia 
sejak masa kerajaan-kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan merupakan 
bagian pelengkap dari sistem feodal. Faktor yang menyebabkan mereka menjadi 
pelacur, misalnya tidak memiliki ketrampilan, tingkat pendidikan yang rendah, 
ditipu. dijual oleh orang lain, dan lain-lain. Salah satu risiko yang dialami pelacur 
adalah kehamilan. Adakalanya pelacur melakukan pencegahan kehamilan dengan 
menggunakan jamu tradisional maupun pil anti hamil, namun ada juga pelacur 
yang tidak melakukan pencegahan kehamilan sehingga setelah hamil mereka 
melakukan aborsi karena alasan takut ketahuan orang tua, ditinggalkan pasangan, 
dan lain-lain. Tindakan ini tentunya tidak hanya berisiko terhadap kesehatan dan 
keselamatan fisik, namun juga berdampak negatif secara psikologis salah satunya 
adalah timbulnya perasaan bersalah. 

Metode pengumpulan .. data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
wawancara dan observasi. Hal-hal yang digali melalui wawancara adalah Jatar 
belakang keluarga subjek, masa kecil dan masa remaja, Jatar belakang pemikahan 
(jika pemah menikah), pengalaman seks pertama dengan pasangan, pengalaman 
bekerja sebelum menjadi pelacur, pengalaman pertama menjadi pelacur, 
pengalaman menjadi pelacur, seksualitas dan kiwir-kiwir, aborsi, setelah aborsi, 
kebiasaan, harapan. Data yang -diperoleh dari wawancara dianalisis secara kasus 
per kasus. 

Subjek penelitian adalah tiga orang pelacur yang tinggal di Tambak Asri 
Surabaya, pemah melakukan aborsi satu kali atau Iebih dari satu kali. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap subjek 
mengalami rasa bersalah setelah melakukan aborsi karena subjek merasa telah 
melanggar norma yang berlaku dulam masyarakat, hukum dan agama. Saran yang 
diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu bagi peneliti lain yang ingin 
melakukan penelitian di lokalisasi, ada banyak hal yang menjadi temuan baru dan 
perlu diteliti seperti terjadi depresi setelah melakukan aborsi, tingginya tingkat 
kecemasan pada subjek M, masih melakukan tradisi yang berlaku dalam 
masyarakat misalnya selamatan. 

Kata kunci: 
Rasa bersalah, pelacur, dan aborsi. 
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