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ABSTRAK 

Penelitian ini ingin melihat bagaimana pemilik informasi (owner) mengomunikasikan 

informasi privatnya—aborsi pra nikah—kepada penerima informasi (co-owner). Penelitian 

ini berfokus pada bagaimana pengungkapan dilakukan oleh owner kepada co-owner, batasan 

yang dibangun, hingga bagaimana hubungan antara owner dan co-owner pasca 

pengungkapan  menggunakan teori communication privacy management (CPM) yang 

dicetuskan oleh Sandra Petronio. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif 

dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil temuan 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa owner cenderung menyimpan informasi privatnya 

karena takut diketahui keluarganya sehingga lebih memilih untuk melakukan pengungkapan 

kepada teman dekatnya yang seluruhnya adalah perempuan. Owner menggunakan kriteria 

motivasional dan rasio keuntungan-kerugian dalam menentukan dasar aturan pengungkapan. 

Kedalaman informasi yang dibagikan juga bergantung kepada kedekatan hubungan owner 

dengan co-owner. Pada semua owner, peneliti melihat terjadinya gangguan batasan yaitu 

fuzzy boundary. Menurut wawancara, tidak ada perubahan yang terjadi pada hubungan owner 

dan co-owner karena para owner benar-benar tahu kepada siapa mereka melakukan 

pengungkapan.  

Kata kunci: communication privacy management, aborsi pra nikah, remaja, pengungkapan. 

 

ABSTRACT 

This study wants to see how the information owners communicate their private information 

— pre-marital abortion — to the co-owner. This study focuses on how the disclosure is made 

by the owner to the co-owner, the boundaries built, and how the relationship between the 

owner and co-owner after disclosure using the theory of communication privacy management 

(CPM) which was initiated by Sandra Petronio. This study is a descriptive qualitative 

research with in-depth interview data collecting techniques. The findings of this study 

indicate that the owners tend to keep their private information because they don’t want thwie 

families to know, so they prefer to disclose to their close friends which are females. The 

owner uses motivational criteria and profit-loss ratios in determining the basis for disclosure 

rules. The depth of information shared also depends on the proximity of the owner's 

relationship with the co-owner. For all owners, researchers see that there is a boundary 

disruption, fuzzy boundary. According to the interview, there were no changes that occurred 

in the relationship between the owner and co-owner because the owners really knew who 

they were disclosing. 

Keywords: communication privacy management, premarital abortion, adolescence, 

disclosure.
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PENDAHULUAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

bagaimana remaja yang melakukan aborsi pra 

nikah mengomunikasikan informasi privatnya, 

yang dalam konteks ini adalah aborsi pra nikah itu 

sendiri. Penelitian ini dilakukan berangkat dari 

kasus kehamilan pra nikah pada remaja yang 

berujung pada tindakan aborsi atau pengguguran 

kandungan yang terjaadi di masyarakat. Penelitian 

ini dirasa penting karena tidak  mudah bagi para 

remaja untuk membagikan informasi privatnya 

kepada pihak lain khususnya perihal tindakan 

aborsi, mengingat hal ini bersinggungan dengan 

hukum di Indonesia juga norma sosial pada 

masyarakat. Maka dari itu, terjadi ketegangan 

dialektika saat individu yang pernah melakukan 

aborsi pra nikah ingin melakukan pengungkapan 

kepada pihak lain. Tentu ada hal-hal yang menjadi 

dilema dan pertimbangan individu sebelum 

melakukan pengungkapan. Penelitian ini tidak 

hanya berfokus pada sisi pemilik informasi 

(owner) namun juga hubungan antara owner dan 

co-owner pasca pengungkapan tersebut. Petronio 

(2002) menggunakan istilah owner untu menyebut 

pemilik informasi privat, yang dalam konteks ini 

adalah remaja yang melakukan aborsi  pra nikah, 

dan co-owner untuk menyebut individu lain yang 

menerima informasi privat tersebut. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana 

remaja yang pernah melakukan aborsi pra nikah 

mengomunikasikan informasi privat tersebut 

dengan pihak lain. 

Sebagai individu, tentu ada hal-hal yang 

ingin dan tidak ingin kita bagikan kepada orang 

lain, misalnya informasi tentang diri kita. 

Informasi tentang diri sendiri dapat berupa 

identitas diri, pikiran, perasaan, penilaian terhadap 

keadaan sekitar, pengalaman masa lalu dan 

rencana masa depan yang sifatnya rahasia maupun 

yang tidak (Sari, Rejeki A dan Mujab M, 2006 : 

12). Sesuai dengan pernyataan DeVito (2013 : 

212), topik menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan individu pada pihak 

lain. Topik yang dimaksud adalah hal yang ingin 

diungkapkan. Misalnya saja, topik yang biasa 

seperti kegiatan sehari-hari, hobi atau informasi 

mendasar lainnya tentu bukan menjadi hal yang 

dirahasiakan dari publik. Sedangkan topik yang 

tergolong sensitif, seperti preferensi seksual, 

kejadian masa lalu, bahkan hal-hal yang dianggap 

aib akan cenderung dirahasiakan dan disimpan 

untuk diri sendiri.  

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada 

beberapa hal yang termasuk tabu untuk 

diperbincangkan atau dibagikan dengan orang 

lain, utamanya yang bersinggungan dengan 

norma-norma agama dan kesusilaan. Salah 

satunya adalah aborsi pra nikah. Anggapan negatif 

tentang perempuan yang hamil dan melakukan 

aborsi pra nikah hingga kini tidak dapat 

dilepaskan di masyarakat.  Hukuman sosial yang 

akan diterima oleh individu yang melakukan 

aborsi pra nikah membuat individu tersebut 

cenderung merahasiakan hal yang dialaminya dari 

lingkungan sekitar. Padahal, pengungkapan diri 

kepada orang lain dapat setidaknya membantu 

mengurangi beban psikis yang dihadapi owner. 

Petronio (2002 : 1) dalam penjelasannya mengenai 

pengungkapan individu, menyatakan bahwa 

pengungkapan diri dapat memberikan banyak 

manfaat pada individu yang melakukan 

pengungkapan tersebut.  

Dalam penelitian ini, remaja dipilih 

sebagai subjek penelitian karena peneliti melihat 

fenomena di masyarakat di mana dalam masa 

remaja yang sering disebut sebagai masa 

pencarian jati diri, tentu sangat rawan dengan 

perilaku menyimpang, atau perilaku beresiko.  

Perilaku menyimpang yang dilakukan remaja pun 

beragam, mulai dari merokok, penyalahgunaan 

narkoba dan obat-obatan terlarang, alkohol, 

kekerasan, hingga seks bebas dan kehamilan yang 

tidak diinginkan. Memasuki usia remaja, individu 

tentu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi 

khususnya pada aktivitas seksual. Gejolak 

hormonal yang dialami oleh para remaja awal 

memicu mereka untuk mengeksplorasi seksualitas 

hingga mengarah ke perilaku seks. Rice dalam 

Wardhani (2012) mengemukakan bahwa perilaku 

seks remaja secara umum bermula dari perilaku 

otoerotik (autoerotic behavior), di mana perilaku 

ini dimulai dari rasa ingin tahu dan menikmati 

pengalaman seks sendirian. Kemudian, mudahnya 

akses informasi mengenai seksualitas ini 

mendorong remaja untuk melakukan sexual 

intercourse atau hubungan seksual premarital. 

Perilaku seks pra nikah pada remaja memiliki 

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahunnya. 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 

(SDKI) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 

menyajikan peningkatan tingkat perilaku seks pra 

nikah. Pada tahun 2007 3,7% dari responden laki-

laki dan 1,3% dari responden perempuan berusia 

15-19 tahun sudah pernah melakukan hubungan 

seks. Sedangkan pada tahun 2012 terjadi 

peningkatan pada responden laki-laki yaitu 4,5% 

(Kemenkes, 2015 : 4). Kehamilan pra nikah yang 



dialami oleh remaja ini tentu dapat berakhir 

dengan pernikahan dini maupun aborsi. 

Aborsi menjadi wajar dilakukan pada 

perempuan yang sudah menikah, namun akan 

berbeda jika dilmakukan oleh remaja yang belum 

menikah, sedangkan, kasus aborsi pra nikah 

remaja sendiri telah menjadi fenomena di 

masyarakat. Dalam survei terkait insiden dan 

aspek sosial-psikologis dari aborsi di Indonesia 

(dilakukan di 10 kota dan 6 kabupaten di 

Indonesia), tercatat pada tahun 2000 saja, sudah 

terjadi sekitar dua juta kasus aborsi (Guttmatcher 

Institute, 2008 : 1). Dilansir dari 

news.okezone.com, sekitar 58% dari remaja yang 

hamil di luar nikah memutuskan untuk melakukan 

upaya aborsi. Hal ini disampaikan oleh Sri 

Purwatiningsih yang merupakan salah satu 

peneliti di Pusat Studi Kependudukan dan 

Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta.  

Selain berhadapan dengan resiko hukum, 

remaja yang diketahui lingkungannya melakukan 

aborsi akan menanggung hukuman sosial karena 

dianggap melakukan hal-hal tidak terpuji. Hal ini 

senada dengan pernyataan Romauli dalam Sari 

(2014) bahwa salah satu dampak dari remaja yang 

mengalami kehamilan di luar nikah adalah 

dicemooh, dikucilkan, bahkan lebih ekstrem lagi 

diusir dari masyarakat. Oleh karena itu, para 

remaja yang melakukan aborsi pra nikah 

cenderung merahasiakan dan mengelola informasi 

privat tersebut agar tidak diketahui orang lain. Di 

sinilah teori milik Sandra Petronio yaitu 

communication privacy management (CPM) dapat 

digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang 

berkaitan dengan self -disclosure. Teori ini 

berbicara tentang bagaimana individu membuka 

dirinya pada pihak lain, baik itu keluarga, teman, 

atau orang lain yang dirasa memiliki kredibilitas 

tertentu. Petronio (2002 : 11) menitik beratkan 

teori ini sebagai rule based theory, atau teori yang 

berbasis aturan. Dalam konteks ini, aturan yang 

dimaksud adalah indikator apa saja yang 

diperhatikan oleh owner dalam memilih co-owner 

atas informasi privatnya, dan bagaimana 

kesepakatan yang dibangun antara owner dan co-

owner atas informasi privat tersebut.  

Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah 

tentang bagaimana para owner mengomunikasikan 

informasi privatnya—aborsi pra nikah—kepada 

para co-owner yang telah dipilih. Menggunakan 

teori communication privacy management milik 

Sandra Petronio (2002), peneliti menggunakan 

lima asumsi dasar CPM untuk menganalisis 

temuan dan memadatkannya menjadi tiga poin 

yang mewakili lima asumsi dasar tersebut, yaitu 

pengungkapan owner kepada co-owner, batasan 

yang dibangun oleh owner dan hubungan antara 

owner dan co-owner pasca pengungkapan 

dilakukan.  

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif 

dipilih karena peneliti ingin menggambarkan dan 

mendeskripsikan bagaimana remaja perempuan 

yang pernah melakukan aborsi pra nikah 

membagikan informasi privatnya, bagaimana 

batasan yang dibangun serta bagaimana hubungan 

antara owner dan co-owner informasi pasca 

pengungkapan yang dilakukan. Teknik pemilihan 

informan adalah purposive sampling yang 

didasarkan pada beberapa kriteria sesuai dengan 

keperluan penelitian. Selain itu, informan 

tambahan yang dipilih oleh peneliti adalah para 

co-owner atau pihak lain yang menerima 

informasi dari owner untuk mendukung data yang 

diperoleh oleh peneliti. Untuk informan tambahan 

(co-owner), peneliti tidak membatasi dalam 

kriteria tertentu. 

Informan dalam penelitian ini adalah 

remaja perempuan berusia 10-24 tahun yang 

pernah melakukan aborsi dan menceritakannya 

kepada pihak lain. Informan utama (owner) 

berjumlah tiga orang, yaitu AP, DP dan NK. 

Sedangkan informan tambahan (co-owner) 

berjumlah lima orang, yaitu GS, MA, DS, SY, IT 

dan VK. 

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan 

data yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara 

mendalam (in-depth interview). Teknik ini dipilih 

karena peneliti ingin mengetahui secara 

menyeluruh tentang bagaimana para owner 

melakukan pengungkapan kepada co-owner, 

ketebalan batasan yang dibangun dan bagaimana 

hubungan  owner dan co-owner pasca 

pengungkapan. Hasil dari wawancara yang 

diperoleh kemudian akan dijadikan transkrip. 

Setelah itu, peneliti melakukan koding 

berdasarkan temuan-temuan yang didapat saat 

wawancara.  

 

LANDASAN TEORI 

Communication Privacy Management 

adalah teori yang digunakan oleh peneliti dalam 

melaksanakan penelitian ini. CPM sendiri 



merupakan teori yang dikembangkan oleh Sandra 

Petronio. Pada awal kemunculannya, teori ini 

dikenal dengan nama Communication Boundary 

Management yang kemudian oleh Petronio diganti 

penyebutannya agar lebih merefleksikan fokus 

dari teori tersebut. CPM menggunakan istilah 

„boundaries‟ untuk mengilustrasikan bahwa 

walaupun ada aliran informasi privat, namun 

kontrol tetap dipegang oleh owner atau pemilik 

informasi. Boundaries juga menegaskan bahwa 

ada batasan-batasan yang diberikan oleh owner 

kepada co-owner. Petronio juga menyebutkan 

lima asumsi dasar dari CPM, diantaranya private 

information, boundaries, control and ownership, 

rule-based management system dan management 

dialectics.  

 

Gambar 1. 

Model Asumsi Dasar Teori Communication Privacy 

Management 

Sumber: Petronio (2002 : 4) 

 

Private information merujuk pada hal-hal 

yang sangat privat dan mungkin dirahasiakan oleh 

seseorang dari lingkungan sekitarnya. Dalam 

penelitian ini, yang dimaksud dengan informasi 

privat atau private information adalah aborsi pra 

nikah yang dilakukan oleh remaja. Mereka 

tentunya memiliki tujuan sendiri terkait dengan 

pengungkapan informasi privatnya seperti yang 

telah dijelaskan oleh Petronio. Asumsi kedua dari 

teori ini adalah privacy boundaries. Teori CPM 

menggunakan terminologi „boundaries‟ untuk 

memberi batasan antara ruang publik dan pribadi. 

Personal boundaries adalah informasi individu 

yang disimpan tentang dan hanya untuk dirinya 

sendiri. Sedangkan collective boundaries adalah 

informasi privat yang dibagikan dengan batas 

sekelilingnya, yang mana informasi ini akan 

menjadi milik dari hubungan antar-individu 

tersebut.  

 

Gambar 2. 

Boundary Types: Personal and Collective 

Sumber: Petronio (2002 : 7) 

 

Ketika melakukan pengungkapan terkait aborsi 

yang dilakukannya kepada pihak lain, individu 

sebagai pemilik informasi tentu memiliki batasan 

seberapa dalam cerita atau informasi yang 

dibagikan kepada penerima. Tentu ada informasi 

yang ingin tetap disimpan sendiri atau dibagikan 

dengan orang lain.  

Asumsi selanjutnya adalah control and 

ownership. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan 

informasi (owner, co-owner). Karena individu 

merasa memiliki hak atas informasi privatnya, 

mereka cenderung selalu ingin memiliki kontrol 

atas informasi tersebut. Namun, ketika informasi 

telah dibagikan pada co-owner, maka kontrol 

tersebut bisa saja berasal dari owner maupun co-

owner. Tingkatan dari kontrol ini juga bervariasi 

dan sangat berkaitan dengan batasan yang telah 

dijelaskan sebelumnya.  Rule-based management 

system merupakan asumsi dari teori CPM yang 

keempat. Sistem manajemen ini adalah kerangka 

yang telah dibuat untuk memudahkan kita 

mempelajari mengenai keputusan yang dibuat 

individu mengenai informasi privatnya. Sistem ini 

memungkinkan pengaturan pada ranah personal 

dan kolektif serta terdiri atas tiga proses yaitu, 

privacy rule foundations, boundary coordination 

operation dan boundary turbulence.  

 

Gambar 3. 

Rule Management Process of CPM 
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Sumber: Petronio (2002 : 4) 

 

Asumsi terakhir adalah privacy 

management dialectics. Hal ini berfokus kepada 

ketegangan yang dialami individu atas dilema 

ingin mengungkapkan atau menutupi informasi 

privatnya dihadapan publik. Ketegangan ini pun 

dipengaruhi oleh berbagai hal misalnya, kepada 

siapa pengungkapan dilakukan, kapan 

pengungkapan dilakukan, mengapa pengungkapan 

dilakukan, dan banyak faktor lainnya. Dalam 

kasus ini, ketegangan dialektis pastinya terjadi 

ketika individu memutuskan untuk membicarakan 

masalah aborsinya kepada pihak lain, karena 

aborsi merupakan hal yang erat dikaitkan dengan 

hal-hal negatif. Maka dari itu, dilema saat 

pengungkapan pasti dialami oleh owner. 

 

PEMBAHASAN 

1. Hubungan Owner dengan Co-owner Pra 

Pengungkapan 

Tingkat kedekatan hubungan antara owner 

dan co-owner tentu mempengaruhi kedalaman 

informasi yang akan diberikan. Hubungan ini juga 

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan yang dilakukan oleh owner kepada 

co-owner. Pada penelitian ini, seluruh owner yang 

diwawancarai oleh peneliti menceritakan perihal 

aborsi yang dilakukannya kepada teman-teman 

dekatnya. Dari seluruh owner, tidak ada yang 

keluarganya mengetahui aborsi tersebut, dan 

memilih untuk menutupi rapat-rapat tindak aborsi 

yang pernah dilakukan. 

Owner AP (informan 1)  membagikan 

informasi privatnya kepada seorang teman yang 

juga satu kampus dan satu jurusan dengannya, 

yaitu GS. Co-owner dari informasi yang dimiliki 

AP hanya satu orang, yaitu GS, dan GS adalah 

seorang perempuan. Perkenalan mereka dimulai 

ketika awal masuk kuliah. Karena satu jurusan, 

AP dan GS sering bertemu dan mengobrol. Selain 

itu, banyak kegiatan yang dilakukan bersama, 

sehingga menambah kedekatan mereka.  

Sedangkan, pada owner DP (informan 2), 

ia mengaku membagikan informasi perihal aborsi 

yang dilakukannya kepada sembilan orang teman 

dekatnya. Namun, dalam penelitian ini, peneliti 

hanya mewawancarai tiga dari co-owner yang 

disebutkan oleh DP. Ketiga orang tersebut adalah 

teman kuliah DP yang sangat dekat dengannya. 

yaitu MA, DS dan SY, seluruhnya berjenis 

kelamin perempuan. Walaupun sama-sama 

menerima informasi perihal aborsi yang dilakukan 

DP, kedekatan DP dan para co-owner tentu 

berbeda. 

Pemilik informasi terakhir yang 

diwawancarai oleh peneliti adalah owner NK 

(informan 3). NK mengaku menceritakan perihal 

aborsi yang dilakukannya kepada dua orang teman 

yang dianggapnya seperti saudara, yaitu IT dan 

LR. Namun, dari kedua orang tersebut hanya satu 

yang berkenan untuk diwawancara yaitu IT. NK 

mengaku menganggap IT sudah seperti saudara 

karena intensitas bertemu mereka saat itu sangat 

sering, walaupun tidak satu sekolah. Sedangkan 

VK adalah salah satu co-owner yang mengetahui 

tentang aborsi yang dilakukan oleh NK melalui 

orang lain, yaitu pacar NK. VK dan pacar NK 

berteman dekat sejak duduk di bangku SMP. VK 

mengaku mengetahui seluruh cerita sejak 

kehamilan hingga aborsi tersebut selesai 

dilakukan. Pada awalnya, VK hanya 

mendengarkan cerita sahabatnya tentang NK.  

2. Pengungkapan Owner kepada Co-owner 

Melihat hasil wawancara dengan seluruh 

owner peneliti dapat melihat bahwa pada 

dasarnya, seluruh owner cukup terbuka dengan 

fenomena aborsi. Mereka tidak resisten terhadap 

aborsi itu sendiri, bahkan salah satu (yaitu owner 

DP) sangat mendukung apabila seorang 

perempuan akan melakukan aborsi yang didasari 

oleh ketidaksiapan perempuan tersebut dalam 

membesarkan anak. Menurutnya, hal tersebut baik 

untuk ibu dan anak utamanya dari sisi psikologis. 

Namun ada juga seorang informan yaitu owner 

AP yang memandang aborsi sebagai hal yang 

wajar untuk dilakukan dan menjadi pilihan 

seorang, namun tidak perlu menggembar-

gemborkan atau mempromosikan aborsi kepada 

orang lain. Sedangkan owner NK sebenarnya 

tidak ingin melakukan aborsi dan tidak 

sepenuhnya mendukung aborsi tersebut dilakukan, 

namun ia menoleransi jika aborsi tersebut 

memiliki alasan yang kuat. 

Dari wawancara yang telah dilakukan 

peneliti kepada seluruh owner, peneliti 

menyimpulkan bahwa alasan terbesar yang 

mendasari aborsi yang dilakukan adalah karena 

ketidaksiapan individu untuk menjaga kehamilan 

tersebut bahkan sampai melahirkan. Ada informan 

yang memang belum siap secara mental dan 

finansial, ada juga yang memang tidak ingin 

memiliki anak. Alasan lain yang mendorong 

individu untuk melakukan aborsi adalah cita-cita 

yang masih ingin dicapai, dan membesarkan anak 

tentu akan menjadi penunda bahkan penghambat 

individu meraih cita-cita atau goal yang telah ia 

rancang. Owner cenderung berpikir bahwa aborsi 



yang dilakukannya menjadi jalan keluar dari 

masalah yang sedang dihadapinya. 

Dari observasi dan wawancara mendalam 

(indepth interview) yang dilakukan oleh peneliti 

kepada responden (dalam hal ini owner), hal yang 

mendorong owner melakukan pengungkapan 

kepada co-owner adalah kondisi psikologis owner 

pada saat itu. Mereka yang mengalami kehamilan 

di luar nikah tentu merasa takut akan segala resiko 

yang dihadapi, apalagi sampai melakukan aborsi. 

Para owner merasa panik, takut, dan butuh 

dukungan secara emosional, sehingga 

pengungkapan menjadi pilihan yang diambil, 

meskipun mereka sadar tentu ada resiko lain yang 

harus dihadapi ketika melakukan pengungkapan 

diri terkait aborsi yang pernah dilakukan.  

Sebagaimana pendapat Rime dalam 

Gamayanti, Mahardianisa dan Syafei (2018 : 117) 

bahwa self disclosure atau pengungkapan diri 

adalah ketika seseorang (individu) 

mengungkapkan informasi pribadi miliknya pada 

orang lain dengan tujuan untuk mendapat bantuan 

serta dukungan atau untuk mencapai kontrol 

sosial. Begitu pula yang dikatakan oleh Petronio 

(2002 : 6), “Individuals may wish to relieve a 

burden, gain control, enjoy self-expression, or 

possibly develop intimacy, yet, the goal is not 

always intimacy”. Petronio menjelaskan bahwa 

pengungkapan diri atau private disclosure yang 

dilakukan karena owner berharap mengurangi 

beban yang dipikulnya dengan bercerita pada 

orang lain. Dalam penelitian ini, kondisi 

psikologis menjadi pendorong yang sangat kuat 

untuk para owner melakukan pengungkapan. Para 

owner cenderung sudah merasakan stress ketika 

mengetahui dirinya positif hamil, sehingga merasa 

terdesak untuk mencari solusi ditengah 

keadaannya yang belum siap untuk menikah.  

Ketika sedang dalam keadaan terdesak, 

individu cenderung mencari tempat untuk 

melampiaskan dan mengurangi beban yang 

sedang dipikulnya. Salah satu psikologis, Jourard 

(dalam Omarzu, 2000 : 176) menyatakan bahwa 

pengungkapan diri atau self-disclosure merupakan 

salah satu bentuk perilaku penyesuaian psikologis. 

Ia menambahkan bahwa individu yang cenderung 

susah melakukan pengungkapan lebih beresiko 

mengalami penyakit fisik maupun mental, 

“…individuals who tended to be nondisclosers 

also would be more likely to suffer from both 

mental and physical illnesses”. 

Selain karena terdesak situasi atau stress 

kedekatan owner dengan co-owner juga menjadi 

pendorong untuk melakukan pengungkapan. 

Individu cenderung lebih nyaman untuk 

mengungkapkan informasi privatnya di 

lingkungan yang dapat menerima informasi 

tersebut dengan baik. Ketika hubungan owner 

dengan co-owner sudah dekat, owner tentu 

memiliki bayangan atau gambaran tentang 

bagaimana co-owner akan merespon terhadap 

informasi yang akan dibagikan. Apalagi dalam 

konteks penelitian ini, informasi tersebut adalah 

aborsi pra nikah. Pengungkapan dapat menjadi 

boomerang bagi owner, sehingga para owner 

harus memilih co-owner yang tepat dan dapat 

dipercaya untuk menyimpan rahasia yang akan 

dibagikan. Hal ini disebut dasar aturan dengan 

kriteria motivasional dalam teori CPM yang 

dikemukakan oleh Petronio (2002 : 25), di mana 

owner melakukan pengungkapan didorong oleh 

keinginan tertentu, seperti keadaan psikologis 

owner pada waktu itu. Owner melakukan 

pengungkapan didorong oleh perasaan ingin 

mendapatkan dukungan emosional dari pihak lain 

serta panik dan bingung akan masalah yang 

sedang dihadapinya. 

Hal kedua yang menjadi pendorong 

pengungkapan owner kepada co-owner dalam 

penelitian ini adalah kedekatan. Kedekatan 

membuat individu yang ingin melakukan 

pengungkapan dapat menerka respon yang akan 

diberikan oleh co-owner. Veritasia (2015 : 279) 

mengutip pernyataan West & Turner, bahwa 

keterbukaan privat membutuhkan adanya 

penerimaan dan dukungan. Faktor kedekatan 

membuat owner merasa diterima dan mendapat 

dukungan dari co-owner sehingga owner lebih 

nyaman untuk melakukan pengungkapan. Petronio 

(2002 : 25) menyatakan bahwa hal tersebut 

termasuk dalam dasar aturan dengan kriteria 

kontekstual. Di mana suatu keadaan—yaitu 

kedekatan dengan co-owner—mendorong 

individu untuk melakukan pengungkapan atas 

informasi privat yang dimilikinya. 

Sebelum melakukan pengungkapan, owner 

mempertimbangkan rasio keuntungan dan 

kerugian dari melakukan pengungkapan kepada 

co-owner. Jika dirasa pengungkapan tersebut 

dapat memberi keuntungan, seperti rasa empati, 

dukungan secara emosional, dan solusi atas 

masalah yang sedang dihadapi, maka owner 

cenderung akan melakukan pengungkapan. 

Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan 

bahwa resiko penolakan atas informasi tersebut 

akan tetap ada, lalu mempengaruhi gangguan 

batasan untuk terjadi.  



Keunikan yang ditemukan oleh peneliti di 

dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh co-

owner yang menerima informasi langsung dari 

owner adalah perempuan. Sheldon (2013 : 91) 

mengutip dari beberapa penelitian sebelumnya 

menyimpulkan bahwa perempuan mendiskusikan 

topik-topik intim lebih sering daripada laki-laki. 

Pernyataan Sheldon didukung juga oleh Petronio 

(2002 : 24) bahwa kesamaan gender menjadi salah 

satu kriteria penyusunan dasar aturan ketika akan 

melakukan pengungkapan. Dengan artian, 

individu memiliki kecenderungan untuk 

melakukan pengungkapan kepada sesama gender. 

Begitu pula yang peneliti lihat dalam kasus para 

owner dalam penelitian ini. Walaupun ada satu co-

owner yang merupakan seorang laki-laki, yaitu 

VK, namun VK tidak mendapatkan informasi 

langsung dari owner. Peneliti melihat seluruh 

owner lebih nyaman untuk melakukan 

pengungkapan kepada teman dekatnya sesama 

perempuan karena kesamaan alat reproduksi 

mereka, apalagi aborsi sangat dekat dengan hal 

tersebut. Ketika melakukan pengungkapan kepada 

sesama perempuan, tentu akan lebih mudah untuk 

dimengerti karena mereka memiliki kesamaan alat 

reproduksi. 

 

3. Batasan yang Dibangun oleh Owner 

Pada owner AP, ia membangun batasan 

yang informasi yang sangat tebal dari 

keluarganya. Ia samasekali tidak ingin 

membagikan informasi tentang aborsi yang 

dilakukannya. AP juga cukup selektif dalam 

memilih orang untuk menceritakan rahasianya. 

Kriteria tersebut berdasarkan kedekatan dan 

kredibilitas orang yang diajaknya berbicara. 

Kepada co-owner GS, ia menceritakan aborsi 

kedua yang dilakukannya secara detail. Sementara 

yang pertama, ia sedikit menutupinya dengan 

mengatakan bahwa ia keguguran dan bukan 

dengan sengaja menggugurkan kandungannya. 

Pada peneliti, AP menceritakan dengan jujur 

bahwa ia pernah hamil dua kali, dan keduanya 

diaborsi. Pada owner DP, batasan yang dibangun 

lebih mudah ditembus. DP akan menceritakan 

tentang aborsi yang dilakukannya selama ia tahu 

bahwa individu atau lingkungan tersebut dapat 

menerima informasi dengan baik. Dengan kata 

lain, berpikiran terbuka, tidak kaget, ataupun 

menghakimi keputusannya untuk melakukan 

aborsi. Namun, DP mengatur batasan yang sangat 

rapat kepada keluarganya. Ia tahu bahwa 

keluarganya sangat konservatif untuk hal-hal 

tersebut sehingga ia berusaha menghilangkan 

seluruh jejak aborsi yang pernah dilakukannya.  

Kasus berbeda terjadi pada owner NK, ia 

sangat mempertimbangkan faktor kedekatan 

dalam melakukan pengungkapan. NK lebih 

nyaman untuk membuka batasannya dengan orang 

yang dianggapnya sudah dekat dengannya secara 

emosional. Terlihat dari perbedaan informasi yang 

diperoleh oleh peneliti dari NK dan IT. NK 

bercerita pada IT bahwa ia melakukan aborsi 

sebanyak tiga kali. Sedangkan, pada peneliti ia 

hanya mengaku melakukan aborsi sekali. Di sini 

terlihat bahwa batasan pribadi yang dibangun oleh 

NK hanya dapat ditembus oleh orang-orang yang 

dekat dengannya secara emosional. Sementara 

pada orang yang baru dikenalnya, NK cenderung 

menutupi atau merahasiakan informasi privat yang 

ia miliki. 

Seperti pernyataan Petronio (2002 : 99), 

“The boundary walls may be thick or thin, 

influencing the access to or protection of private 

information”. Dengan kata lain, ketebalan batasan 

ini mempengaruhi bagaimana cara owner untuk 

melindungi informasi privat yang dimilikinya. 

Semakin tebal batasan yang dibuat oleh owner, 

maka kontrol yang diberikan untuk melindungi 

informasi privat tersebut dari pihak lain juga 

semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya jika owner 

memiliki batasan yang mudah ditembus, proteksi 

yang diberikan untuk informasi privat tersebut 

juga cenderung lebih rendah. 

Kemungkinan kebocoran informasi pasti 

selalu ada, dan cara masing-masing owner 

menyikapi hal tersebut berbeda-beda. Owner AP 

memilih untuk mengakui adanya aborsi jika 

kebocoran informasi terjadi. Owner DP memilih 

untuk cenderung tidak mempermasalahkan 

kebocoran informasi asalkan tidak merugikannya. 

Ketika merasa posisinya terancam atau terdesak, 

DP akan melakukan counter back karena merasa 

tidak ada bukti bahwa ia pernah melakukan aborsi. 

DP merasa memiliki hak untuk tetap melindungi 

privasinya. Sedangkan owner NK berpendapat 

kebocoran informasi tidak mungkin terjadi karena 

ia merasa bercerita kepada orang yang tepat.  

Dari hasil wawancara peneliti pada seluruh 

informan, fuzzy boundary terjadi di semua owner 

dan co-owner. Kedua belah pihak tidak 

memberlakukan suatu aturan yang khusus dalam 

pengungkapan. Peneliti melihat, kepercayaan dan 

kedekatan dengan co-owner menjadi faktor utama 

tidak diberlakukannya sebuah aturan. Sehingga, 

menjadi tidak jelas siapa yang memiliki informasi 

dan siapa yang berhak untuk mengontrol 

informasi privat tersebut. karena memang dari 



awal tidak ada yang disepakati bersama, antara 

owner dan co-owner.  

Akibat dari fuzzy boundary ini adalah 

kebocoran informasi karena satu pihak 

menganggap bahwa ia memiliki hak juga untuk 

melakukan pengungkapan kepada orang lain. Hal 

ini terjadi kepada beberapa co-owner ketika 

menerima informasi dari owner. Beberapa co-

owner menceritakan hal ini kepada orang lain, 

namun menyamarkan nama owner. Hal tersebut 

peneliti asumsikan sebagai cara co-owner untuk 

tetap melindungi privasi owner.  

Hal ini sejalan dengan argumen Petronio (2002 : 

191) yang menegaskan bahwa “In our current 

world, the information explosion makes fuzzy 

boundary a common occurance”. Dengan kata 

lain, di era saat ini arus informasi mengalir dengan 

kencang dan mudah. Sehingga keadaan batasan 

privat yang kabur menjadi suatu hal yang sering 

terjadi. Bahkan keadaan ini seringkali 

dimanfaatkan oleh oknum yang merasa akan 

mendapatkan keuntungan dari pengungkapan 

informasi privat tersebut.  

 

4. Hubungan Owner dan Co-owner Pasca 

Pengungkapan 

Pengungkapan diri tidak hanya memiliki 

dampak positif, namun juga kemungkinan dampak 

negatif pasca pengungkapan dilakukan. Informasi 

tentang aborsi ini merupakan hal yang cukup 

sensitif di kalangan masyarakat Indonesia, 

sehingga dibutuhkan perhatian ekstra dalam 

memilih co-owner informasi dan konteks 

pengungkapan tersebut agar tidak terjadi 

gangguan batasan antara owner dan co-owner. 

Vogel dan Wester (2003 : 352) menyebutkan 

bahwa “…an example of anticipated risk is an 

individual’s perception of the consequences 

associated with self-disclosing to someone”. 

Vogel dan Wester menyajikan dua kondisi yaitu 

resiko dan keuntungan dari pengungkapan. Resiko 

pengungkapan menurut Vogel dan Wester disebut 

resiko terantisipasi yaitu persepsi individu 

terhadap resiko yang akan dihadapinya jika 

melakukan pengungkapan kepada orang lain. 

Karena tidak dapat dipungkiri bahwa resiko yang 

akan dihadapi lebih besar ketika informasi privat 

yang akan diungkapkan tidak sejalan dengan 

norma atau kebiasaan lingkungan sekitar.  

Pengungkapan terkait aborsi pra nikah 

yang dilakukan oleh owner tentu sangat beresiko 

mempengaruhi hubungan mereka dengan orang 

lain di kemudian hari, karena tidak semua orang 

memiliki nilai yang sama dalam melihat aborsi 

sebagai suatu tindakan yang dapat diterima di 

masyarakat. Maka dari itu, pengungkapan yang 

dilakukan oleh owner rentan mendapat reaksi 

negatif dari para co-owner. Para owner 

kebanyakan memilih untuk mengungkapkan 

aborsi yang dilakukannya pada teman dekat. 

Peneliti melihat bahwa teman dekat dipilih karena 

owner sudah mengenal kepribadian co-owner 

sehingga memiliki bayangan bagaimana respon 

co-owner terhadap pengungkapan dan owner 

dapat memperkirakan bagaimana hubungan 

mereka nanti pasca pengungkapan.  

Namun, dalam penelitian ini peneliti tidak 

melihat adanya perubahan hubungan antara owner 

dan co-owner pasca pengungkapan dilakukan. 

Penyebab hal tersebut adalah owner yang memilih 

co-owner dengan banyak pertimbangan dan 

memastikan bahwa co-owner tersebut dapat 

menerima informasi dengan baik. Sehingga pasca 

pengungkapan, hubungan owner dengan co-owner 

tetap baik-baik saja. Walaupun ada gangguan 

batasan yang terjadi, namun hal tersebut tidak 

berdampak pada hubungan mereka pasca 

pengungkapan dilakukan. 

 

5. Hubungan Owner dengan Caregiver 

Bagian ini merupakan temuan yang 

didapat peneliti pada saat wawancara. Tidak 

semua owner diasuh langsung oleh orang tuanya, 

sehingga hal tersebut mempengaruhi proses 

perkembangan dan pengambilan keputusan 

owner, termasuk berkaitan dengan aborsi pra 

nikah yang dilakukannya. 

Pada owner AP (informan 1),  orang 

tuanya bercerai sejak ia memasuki usia remaja, 

dan ia tinggal bersama ayahnya yang tidak 

menikah lagi. Karena ayahnya sangat sibuk 

bekerja, AP tinggal bersama kakek dan neneknya. 

Ketika bentuk keluarga berubah menjadi 

binuclear family, orang tua tunggal diharapkan 

mampu menggantikan peran orang tua satunya. 

Dalam hal ini, ayah AP seharusnya mampu 

memainkan dua peran sekaligus, untuk memenuhi 

kebutuhan dasar anak dan memenuhi kebutuhan 

anak akan pengasuhan dan dukungan emosional 

(providing with basic resource, nurturing and 

emotional support). Namun, karena berfokus pada 

pemenuhan kebutuhan secara material, ayah AP 

belum dapat menggantikan peran ibu untuk 

memenuhi kebutuhan emosional anak walaupun 



intensitas bertemu AP dan ayahnya dapat 

dikatakan cukup sering.  

Sedangkan, pada keluarga DP (informan 

2), orang tuanya bercerai sejak ia masih kecil 

kemudian DP tinggal bersama ibunya. Ibu DP 

menikah lagi dan DP tinggal bersama ayah juga 

saudara-saudara tirinya. Hal ini kemudian akan 

rentan menimbulkan konflik peran atau role 

conflict dalam keluarga, sebagaimana yang 

dinyatakan oleh Galvin dan Brommel (2012 : 

167), “Role conflict may occur when a divorced 

parents remarries, bringing a stepparent into the 

family system”. DP sendiri mengaku ketika masih 

usia dini, ia kerap bertengkar dengan saudara-

saudara tirinya. Ibu DP lumayan sibuk bekerja. 

Walaupun sebagai freelance consultant, namun 

ibunya cukup sering ke luar kota. Sehingga, ketika 

sedang banyak pekerjaan, DP jarang bertemu atau 

mengobrol dengan ibunya. Keadaan tersebut 

meninggalkan trauma dalam pikiran DP, ia 

sempat takut untuk berkomitmen untuk 

membangun keluarga. Di sini, dapat dilihat bahwa 

peran orang tua untuk membuat anak merasakan 

kekeluargaan dan manajemen keluarga belum 

terlaksana dengan maksimal.  

Pada keluarga NK (informan 3),  orang 

tuanya bercerai ketika NK masih duduk di bangku 

sekolah dasar, lalu tinggal bersama ibunya. 

Setelah ibunya memutuskan untuk menikah lagi, 

NK tinggal dengan ayah dan saudara tirinya. 

Beberapa tahun kemudian, ayah tiri NK 

meninggal dunia. Sejak itu, ibu NK harus 

memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan 

menjadi supervisor di sebuah café dan membuka 

bisnis kuliner kecil-kecilan. Keadaan keluarga 

yang beberapa kali berubah ini tentu memerlukan 

penyesuaian peran dari seluruh anggota keluarga. 

Ibu NK berfokus pada pemenuhan kebutuhan 

hidup sehari-hari, dan memang menurut NK, 

mereka tidak memiliki kedekatan emosional. 

Sehingga peran keluarga yaitu providing 

emotional support tidak dapat berjalan dengan 

maksimal. 

Peran dalam keluarga memiliki pengaruh 

yang cukup signifikan dalam perkembangan anak. 

Poire (2006 : 63) menyatakan bahwa salah satu 

peran dari keluarga adalah peran kontrol atau 

controlling roles. Peran untuk mengontrol 

anggota keluarga ini sangat penting dalam 

pencapaian tujuan keluarga. Jika peran kontrol ini 

tidak dapat dijalankan dengan baik oleh orang tua, 

maka pengawasan pada anak juga akan berkurang. 

Hal tersebut sangat berpengaruh pada pergaulan 

dan perilaku anak. Hoskins  mengutip hasil riset 

bahwa kontrol terhadap perilaku anak dapat 

melindungi anak dari perilaku yang menyimpang: 

“Research suggests that behavioral 

control can protect against problem 

behaviors. For example, higher levels 
of parental behavioral control is 

directly associated with less problem 

drinking in young adulthood among 
males, less adolescent truancy, less 

alcohol and marijuana use, and less 

frequent engagement in early sexual 

intercourse.” (Hoskins, 2014 : 510) 

Hoskins menambahkan lagi dengan spesifik, 

bahwa peran kontrol perilaku yang dijalankan 

oleh orang tua berbanding lurus dengan tingkat 

kenakalan pada remaja, seperti konsumsi alkohol 

dan narkotika maupun hubungan seksual yang 

terlalu dini.  

Dalam penelitian ini, peneliti melihat 

adanya peranan kontrol yang kurang dari orang 

tua para owner sehingga hal tersebut 

mempengaruhi pengabilan keputusan owner untuk 

melakukan aborsi. Kontrol yang kurang ini juga 

berkaitan dengan aturan yang diterapkan dalam 

keluarga. Turner dan West (2006 : 133) 

menyatakan bahwa peraturan dalam keluarga 

tidak menentukan perilaku atau kebiasaan dari 

anggota keluarga tersebut, namun 

„meresepkannya‟. Dengan kata lain, aturan 

menjadi dasar bagaimana tiap individu dalam 

keluarga menjalankan perannya masing-masing. 

Tiap individu dalam keluarga memiliki hak untuk 

menaati aturan tersebut atau tidak.  

 Peraturan (rules) yang ada dalam keluarga 

ini juga sangat mempengaruhi bagaimana individu 

bersosialisasi dan bergaul. Pada ketiga informan 

yang diwawancarai oleh peneliti, orang tua 

mereka rata-rata memiliki peraturan yang cukup 

tidak terlalu ketat, asalkan masih dalam batas-

batas yang ditoleransi oleh masing-masing 

keluarga.  

“Orang tua aku tuh masih konservatif 

kalau masalah gituan (hubungan 

seksual, kehamilan). Tapi kalau 
curhat masalah apa aja boleh, sampai 

sekarang malah gitu.” (owner AP) 



“Ya, karena meskipun orangnya 

termasuk yang, apa ya bisa dibilang, 
termasuk forward thinking tapi of 

course masih ada conservativenya.” 

(owner DP) 

“Nggak. Biasa aja. Lebih ke bebas 

bertanggung jawab.” (owner NK) 

Dilihat dari pernyataan para owner, peneliti 

menyimpulkan bahwa aturan tentang perilaku, 

atau peran kontrol yang dimainkan oleh para 

orang tua tidak terlalu rigid atau ketat. Tidak bisa 

dibilang terlalu cair (fluid) karena orang tua dan 

keluarga owner masih memiliki batasan-batasan 

dan standar tersendiri terkait hal-hal yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan. Peneliti menyimpulkan 

aturan yang diterapkan dalam keluarga owner 

cukup fleksibel cenderung cair, sehingga ketika 

peran kontrol berkurang maka akan sangat rentan 

terjadinya perilaku yang menyimpang.  

Perubahan bentuk keluarga tentu 

berpengaruh kepada perubahan aturan dalam 

keluarga tersebut. Poire (2006 : 145) menyatakan 

bahwa “To be sure, the step family configuration 

requires new rules and new roles”. Hal tersebut 

berarti dibutuhkannya penyesuaian terhadap 

aturan baru oleh seluruh anggota keluarga. Pada 

keluarga DP dan NK, keluarganya berubah bentuk 

dari nuclear menjadi step family. Tentu ada 

perubahan peraturan yang harus disesuaikan oleh 

mereka. Perubahan tersebut bisa jadi makin ketat 

atau semakin longgar. Begitu juga dengan 

keluarga AP, perubahan dari nuclear menjadi 

binuclear membuat AP harus menyesuaikan 

dirinya dengan aturan dan peran baru. 

Sebagaimana yang disimpulkan oleh Poire 

(2006 : 146) bahwa peran dan peraturan yang 

dilakukan atau diterapkan oleh sebuah keluarga 

bertujuan untuk mengarahkan perilaku setiap 

anggota keluaraga, yang mana peran dan 

peraturan tersebut dikembangkan melalui 

komunikasi antar anggota keluarga. Ketika salah 

satu peran atau aturan tidak dilaksanakan dengan 

baik—dalam kasus ini peran pengasuhan dan 

pengawasan orang tua, serta peraturan untuk 

perilaku anak—maka akan cenderung terjadi 

ketidakseimbangan dan mempengaruhi 

munculnya perilaku yang menyimpang. Seperti 

yang terjadi dalam penelitian ini, hasil dari 

ketidakseimbangan tersebut adalah perilaku seks 

pra nikah yang menyebabkan kehamilan hingga 

melakukan aborsi pra nikah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan rumusan masalah dan 

pembahasan pada penelitian ini, peneliti 

mendapatkan kesimpulan tentang bagaimana 

individu sebagai pemilik informasi (owner) 

tentang aborsi pra nikah mengelola informasi 

privatnya, yaitu para owner merasa harus 

merahasiakan informasi ini dari keluarga mereka. 

Keluarga yang dimaksud dalam konteks penelitian 

ini adalah orang tua, adik, kakak, kakek, nenek, 

serta kerabat-kerabat dekat lainnya. Para owner 

mengaku takut jika keluarga mereka mengetahui 

perihal aborsi yang telah dilakukannya, sehingga 

owner lebih nyaman untuk mengungkapkan 

informasi privat ini kepada teman-teman 

dekatnya. Owner lebih takut jika keluarga mereka 

mengetahui perihal aborsi ini daripada lingkungan 

pergaulan mereka yang mengetahui informasi 

tersebut. Para co-owner yang menerima informasi 

langsung dari owner seluruhnya adalah 

perempuan. Peneliti melihat adanya 

kecenderungan dari para owner untuk melakukan 

pengungkapan kepada sesama perempuan karena 

merasa memiliki kesamaan, utamanya pada organ 

reproduksi, sehingga owner merasa tidak 

canggung dalam mengungkapkan dan co-owner 

dapat lebih mengerti (relate) dengan informasi 

privat tersebut. 

Dalam menentukan dasar aturan 

pengungkapan, para owner menggunakan kriteria 

motivasional dan rasio keuntungan-kerugian 

pengungkapan. Motivasional yang dimaksud di 

sini adalah beberapa hal yang ingin dicapai oleh 

owner melalui pengungkapan tersebut, misalnya 

saja dukungan emosional dan mengurangi rasa 

panik ketika mengetahui dirinya positif hamil lalu 

akan melakukan aborsi. Sedangkan rasio 

keuntungan-kerugian berkaitan dengan 

pertimbangan owner mengenai seberapa individu 

lain ini akan menerima informasi privatnya 

dengan baik. Jika owner merasa individu ini 

memiliki pandangan yang cukup terbuka terhadap 

aborsi, maka owner lebih berani untuk melakukan 

pengungkapan. Kedekatan owner dengan co-

owner juga menjadi salah satu pendorong 

pengungkapan ini untuk akhirnya dilakukan.  

Batasan yang dibangun para owner 

bervariasi. Mereka jelas membangun batasan yang 

sangat tebal terhadap keluarga, namun sangat 



mudah ditembus oleh teman dekat mereka. 

Semakin batasan tersebut mudah ditembus, tentu 

semakin rendah kontrol yang diberikan terhadap 

informasi privat tersebut. Peneliti melihat adanya 

gangguan batasan yang terjadi, yaitu fuzzy 

boundary yang merupakan keadaan di mana tidak 

adanya aturan yang jelas mengenai kepemilikan 

informasi antara owner dan co-owner sehingga 

beberapa dari co-owner menceritakan informasi 

ini kepada orang-orang terdekatnya. 

Karena mengetahui betul kepada siapa ia 

melakukan pengungkapan, baik owner maupun 

co-owner tidak merasakan adanya perubahan 

terhadap hubungan mereka pasca pengungkapan 

tersebut dilakukan. Owner benar-benar memilih 

co-owner yang memiliki pandangan cukup 

terbuka terhadap aborsi sehingga tidak 

mempermasalahkan hal tersebut dalam konteks 

pertemanan.  

Temuan lain yang didapat oleh peneliti 

dari hasil wawancara kepada seluruh owner adalah 

mereka semua berasal dari keluarga yang orang 

tuanya bercerai. Hal ini menjadi konteks 

pendukung dalam penelitian ini namun tidak 

dijadikan sebagai temuan data utama. 
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