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V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada pembahasan, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. faktor penyebab terjadinya aborsi dikalangan remaja yang terdiri dari faktor 

internal dan eksternal.  

Faktor internal yaitu : 

1) Keimanan dan ketaatan agama yang masih kurang  

Faktor keimanan dan ketaatan agama merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap perilaku remaja. Remaja yang keimanan dan 

ketaatan yang baik akan dapat mengontrol sikap dan perilaku. 

2) Kejiwaan yang masih belum stabil  

Permasalahan yang timbul di kalangan remaja tidak bisa dipungkiri karena 

fakor kejiwaan yang masih belum stabil. Remaja memiliki emosianal yang 

tidak stabil cenderung tidak berpikir panjang dalam mengambil setiap 

keputusan yang akan dilakukan. 
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Faktor eksternal yaitu : 

1) Pengawasan dari orang tua yang lemah  

Pengawasan merupakan faktor yang sangat penting dalam mengendalikan 

perilaku remaja. Remaja yang dibiarkan tanpa adanya pengawasan akan 

cenderung bertindak dan berperilaku tidak baik dan dengan mudah sekali 

dapat terjerumus pada hal hal yang negatif.  

2) Pergaulan remaja 

Pergaulan remaja saat ini sudah sangat memperihatinkan, mengingat saat 

ini pergaulan remaja sudah sangat buruk banyak remaja yang terlibat 

pergaulan bebas, narkotika, seks bebas, hamil diluar nikah sampai 

melakukan aborsi.  

3) Kemajuan teknologi 

Kemajuan teknologi bisa menjadi faktor penyebab terjadinya aborsi. Saat 

ini banyak sekali berita tersebar di dunia maya, bahkan saat ini sangat 

banyak postingan blog atau website yang dapat memberitahu tempat yang 

bisa melakukan jasa aborsi. 

4) Modernisasi 

Modernisasi dapat mengarahkan remaja untuk bisa melakukan tindakan 

aborsi, karena modernisasi mengajarkan remaja untuk hidup dengan gaya 
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glamour dan bebas, modernisasi dapat mengesampingkan norma norma 

yang hidup dan diajarkan dari kecil. 

2. penanggulangan hukum dalam menanggulangi Aborsi dikalangan remaja 

dapat dilakuan secara sederhana dapatlah dibedakan : 

1. Upaya Represif  

Upaya represif dimaksudkan setelah terjadinya tindakan aborsi yang 

dilakukan oleh remaja, tindakan represif dimaksudkan agar memberikan 

efek jera terhadap remaja yang melakukan tindakan aborsi. Upaya ini 

sangat efektif dilakukan mengingat tindakan aborsi remaja harus 

dihentikan. 

2.  Upaya Preventif  

Upaya preventif dilakuan sebelum terjadinya tindakan aborsi yang 

dilakukan oleh remaja upaya tersebut seperti melakukan pembinaan 

tentang bahaya pergaulan bebas, seks bebas dan aborsi. Selain itu penting 

sekali menanamkan ajaran ajaran agama yang dapat membentengi perilaku 

remaja agar tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang agama 

seperti aborsi. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan 

sosialisasi kepada remaja tentang bahaya seks bebas dan mendorong 

remaja untuk memiliki banyak aktivitas. 

B. Saran  
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1 Para siswa harusnya mendapatkan perhatian lebih dari orang tua karena 

kita tau banyak siswa melakukan tindak pidana aborsi karna kurangnya 

perhatian dari orang tua. 

2 Para guru harusnya memberikan mata pelajaran yang sangat membimbing 

siswa dikarna agar siswa tahu arti penting dari tindak pidana itu sendiri 

3 Beberapa penanggulangan hukum terkait dengan aborsi di kalangan  Siswa 

Menengah Atas di Kota Bandar Lampung dapat di dukung dan diupayakan 

semaksimal mungkin oleh berbagai pihak hal ini ditujukan untuk 

menghindari remaja agar tidak melakukan aborsi 

 

 

 


