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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Para teoritikus bersepakat bahwa keluarga merupakan unit terkecil dari 

sebuah masyarakat. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan antara seorang 

laki-laki dan perempuan, dan memiliki keturunan. Sebuah perkawinan, 

bagaimanapun harmonisnya, pasti pernah mengalami suatu permasalahan. 

Permasalahan itu sendiri diklasifikasikan menjadi dua yaitu, permasalahan yang 

relatif ringan dan relatif berat. Permasalahan yang relatif ringan biasanya tidak 

sampai menimbulkan konflik panjang dan dampak yang luas. Sedangkan 

permasalahan yang relatif berat biasanya sampai mengganggu keharmonisan 

dalam keluarga. Masalah perkawinan yang relatif berat akan berdampak pada 

anak-anak bahkan menyebabkan disfungsi keluarga.  

Salah satu permasalahan dalam keluarga yang mungkin tergolong berat 

yaitu poligami. Pada umumnya, sebuah keluarga terbentuk dari perkawinan 

monogami, yaitu antara seorang pria (suami) dan seorang wanita (istri). Namun 

dalam beberapa fenomena, keluarga terbentuk dari perkawinan poligami, yaitu 

seorang pria (suami) memiliki beberapa istri dalam waktu yang sama. 

Dalam konteks Indonesia, konsep perkawinan poligami masih menjadi 

suatu hal yang kontroversial. Dalam fenomena sosial dapat dirasakan adanya 

gejolak yang timbul dalam masyarakat terhadap realita yang muncul dan 

munculnya pro dan kontra terhadap tindakan poligami. Sebagian masyarakat 

memandang poligami sebagai hal yang sah-sah saja, dan mereka cenderung 

menggunakan perspektif agama atau interpretasi dari ajaran tertentu. Namun 

sebagian masyarakat yang lain, terutama kalangan feminisme, menganggap bahwa 

poligami adalah bentuk penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan. 

Sebagian golongan yang kontra, (kebanyakan dari kaum perempuan) yang tak rela 
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dimadu atau ada yang sangat membenci poligami (Wikipedia Indonesia, 

Ensiklopedia Bebas Berbahasa Indonesia : 2005).  

Poligami sebenarnya sudah dipraktikan oleh umat manusia sejak dulu. 

Akan tetapi fakta dari beberapa budaya dengan tegas menolak praktik poligami 

dengan berbagai alasan. Beberapa budaya yang ada di Indonesia juga memandang 

poligami sebagai suatu praktik yang sah tetapi dianggap tabu. Sehingga tidak 

jarang praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Citra 

laki-laki yang melakukan poligami maupun perempuan yang bersedia menikah 

dengan laki-laki yang sudah berkeluarga cenderung negatif di mata masyarakat. 

Apalagi ketika mereka banyak menyaksikan kondisi keluarga yang pada 

umumnya menghadapi konflik, baik antara satu anggota keluarga itu sendiri, 

antara dua keluarga maupun antara keluarga besar masing-masing. 

Data yang diperoleh dari penelitian Al-Krenawi tentang dampak 

poligami terhadap istri dan anak-anak di suku Badui menemukan bahwa para isrti 

atau ibu tersebut mengalami gejala-gejala somatik, problem ekonomi, relasi yang 

kurang harmonis dengan suami dan adanya rasa kecemburuan antara istri-istri 

suaminya. Pada istri akan merasa terkhianati dan sakit hati, sehingga berdampak 

pada hubungan interaksi dengan suaminya. Dampak lain pada istri adalah 

menurunya self-esteem dan adanya gejala-gejala psikomatis (Al-Krenawi, 1997).  

Sementara fakta yang disajikan LBH-APIK terkait dengan praktik 

poligami menunjukkan bahwa dari 58 kasus poligami yang didampingi LBH-

APIK selama kurun 2001 sampai juli 2003 memperlihatkan bentuk-bentuk 

kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak  mereka, mulai dari tekanan psikis, 

penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman dan teror serta 

pengabaian hak seksual istri. Selain itu, banyak poligami dilakukan tanpa alasan 

yang jelas (35 kasus) (Marsuq, 2009). 

Dari hasil penelitian Al-Hamid (2003), penelitian pada kasus keluarga 

poligami mengenai persepsi tentang poligami ini, suami pada awalnya menentang 

poligami karena menurutnya poligami merugikan kaum perempuan. Namun 
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akhirnya melakukan poligami karena poligami dapat menghindarkan  

perselingkuhan dan perzinahan serta memperluas tali silaturakhim. Namun 

menurutnya poligami juga memberikan dampak negatif, yaitu saling cemburu 

antara istri pertama dan istri kedua. Dan masyarakat masih memandang poligami 

sebagai hal yang kurang baik terlebih di kalangan perempuan karena merugikan 

kaum perempuan. Sementara itu, istri pertama memberikan penuturan yang 

berbeda dari suaminya bahwa poligami merupakan simbol ketidak setiaan suami. 

Karena suami tidak dapat berlaku adil. Menurutnya, poligami juga tidak memiliki 

dampak positif yang nampak justru hanya dampak negatifnya. Misalnya dalam 

kehidupannya, perhatian suami mulai berkurang terhadap istri pertama dan anak-

anak serta tidak dapat berbuat adil. Begitu juga dari penuturan kasus poligami 

pada keluarga yang lain, positifnya memang dapat menghindarkan perzinahan. 

Namun lebih banyak negatifnya. Menurut suami yang berpoligami, poligami 

dapat memicu pertengkaran dengan istri pertama dan anak-anaknya.  

Dari fakta tersebut dapat di ketahui bahwa mereka memandang poligami 

merupakan konflik internal di dalam keluarga baik sesama istri maupun konflik 

antara istri dan anak maupun sebaliknya dan tidak sedikit kaum perempuan yang 

merasakan sakitnya perasaan mereka jika suami menambah istri, karena pada 

hakikatnya perempuan tidak bersedia untuk di madu.  

Begitu juga hasil penelitian dari Zahrial (2007) mengenai penyesuaian 

diri antara istri yang dipoligami dengan istri pertama yang tinggal serumah. 

Penerimaan istri pertama ketika mengetahui bahwa suaminya menikah lagi 

subyek berusaha menolak. Namun, karena ibu subyek tidak bekerja dan tidak 

memiliki penghasilan tetap, maka subyek masih tergantung secara ekonomi pada 

suaminya sehingga subyek bersikap pasrah untuk menyetujui perkawinan 

suaminya dan tinggal bersama istri kedua. Begitu pula sebaliknya, istri kedua 

tidak mengetahui bahwa suaminya telah memiliki istri sebelumnya, sehingga 

ketika mengetahui hal tersebut subyek sangat kaget, marah, malu, merasa bersalah 

karena telah menjadi orang ketiga yang merusak hubungan orang lain. Subyek 

yang tidak berdaya karena ia mengetahui status suaminya ketika ia sedang 
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mengandung. Subyek berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan 

suaminya dengan alasan karena subyek takut anaknya nanti tidak lahir tanpa 

seorang ayah dan faktor ekonomi keluarga yang cukup membuat subyek 

menerima keinginan suami untuk tinggal bersama dengannya dan istri pertama. 

Penelitian dari Abror (2004) mengenai dampak poligami bagi keluarga di 

suku sasak, menunjukkan bahwa dampak poligami bagi istri dan anak-anak adalah 

terjadinya permusuhan, pemberian nafkah sehari-hari dan biaya pendidikan anak 

semakin berkurang, terjadinya kekerasan fisik, tekanan psikis, dan suami 

mengajak pisah ranjang. Bahkan tidak jarang setelah menikah suami 

menelantarkan istri lainnya dan anak-anaknya. Akibatnya istri yang tidak 

memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari. 

Poligami juga menimbulkan efek yang lebih parah bagi istri dan anak-anaknya 

adalah merasa sakit hati, merasa terhina, kecewa, jengkel dan rasa perhatian dan 

kasih sayang yang semakin berkurang. 

Dari penelitian di atas membuktikan bahwa poligami memberikan 

dampak yang cukup signifikan bagi para istri dan juga anak-anak mereka. 

Poligami menimbulkan dampak-dampak tertentu baik dampak secara ekonomi, 

secara psikis maupun secara fisik 

Al-Krenawi (1997) menemukan bahwa anak yang memiliki ayah yang 

berpoligami akan cenderung mengalami problem tingkah laku serta prestasi 

akademik yang lebih rendah dibandingkan dengan anak dari keluarga monogami. 

Al-Krenawi juga menemukan bahwa anak dan istri pertama pada keluarga 

poligami terlihat memiliki berbagai macam problem tingkah laku dan mengalami 

disfungsi keluarga. 

Realita ini dialami oleh Mujib berusia 27 th ( dalam Detik News, Sabtu 

09 Desember 2006).  Bapaknya menikah lagi ketika dia masih kecil. "Saya tahu 

bapak kawin lagi saat kelas 1 SD," ungkap Mujib di Yayasan Jurnal Perempuan, 

Jalan Tebet Barat 8, Jakarta Selatan, Sabtu (9/12/2006). Mujib yang bersaudara 11 

orang ini mengaku masih trauma dan marah terhadap bapaknya. "Bahkan saudara-
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saudara saya sampai sekarang sulit menyampaikan ucapan maaf lahir batin saat 

Lebaran," ungkap dia. Saat itu, imbuh dia, kondisinya sangat tidak mengenakkan, 

karena ayahnya seorang tokoh agama di NTB. "Beberapa kali ibu ingin cerai, tapi 

tidak pernah dikabulkan karena bapak saya tokoh agama. Entah inspirasi dari 

mana, ibu saya memutuskan pindah agama kalau tidak bisa bercerai," ujar dia. 

Karena posisi ayahnya yang cukup terpandang itu, beberapa tokoh agama di 

daerah tersebut merespons dan merapatkannya. Akhirnya orangtuanya bercerai 

dan dia tinggal dengan ibunya. 

Sementara Nurrohmah dari Pusat Pendidikan dan Informasi Iklan Hak-

Hak Perempuan menuturkan, berdasarkan penelitiannya untuk tesis, poligami 

dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak. "Bahkan ada salah satu anak yang 

memilih tidak menikah karena trauma terhadap kehidupan keluarganya," kata dia. 

Dalam penelitiannya, Lely mengambil beberapa sampel di Jawa Barat dan di 

pengadilan agama. Dari situ diketahui, suami-suami yang memilih berpoligami 

biasanya melakukan hal itu tanpa izin, dan strategi mereka biasanya berbohong 

kepada istri pertamanya.,. (Detik News, Sabtu 09 Desember 2006). 

Fenomena tersebut sering terjadi pada keluarga poligami. Anak akan 

mengalami trauma untuk menikah dan marah terhadap figur ayah. Anak-anak 

yang hidup dalam lingkungan keluarga seperti ini sering mengalami lebih banyak 

konflik di dalam pernikahan orang tua mereka, kekerasan keluarga, dan 

gangguan-gangguan keluarga lain.  

Kasus poligami akan cenderung membawa dampak atau trauma pada 

setiap tingkat usia anak meski dengan kadar yang berbeda (Al-Krenawi, 1997) 

termasuk anak usia dewasa awal yang mana pada usia ini anak mulai mencari 

pasangan hidup. Menurut freud, masa dewasa awal adalah masa berjuang untuk 

mandiri secara fisik dan psikis dari orang tuanya, menemukan pasangan, membina 

rumah tangga, dan mempunyai tempat tinggal. Kesulitan utama yang dihadapi 

pemuda adalah bagaimana melupakan hidup dengan kesadaran yang sempit pada 

masa anak. Orang dewasa yang memakai  nilai-nilai semasa anak-anak akan 
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menghadapi kelumpuhan pribadi pada separuh kehidupannya yang akan datang, 

mengalami hambatan usaha mencapai realisasi diri, tidak mampu menciptakan 

tujuan baru, dan tidak bisa mencari makna baru kehidupan. (Alwisol, 2004). 

Pada keadaan krisis seperti ini, tentunya anak dewasa awal ini akan 

mengalami pertentangan antara need & press dalam dirinya. Menurut Murray, 

need atau kebutuhan merupakan akibat atau hasil akhir tingkah laku, pola atau 

cara khusus tingkah laku yang bersangkutan, perhatian dan respon selektif 

terhadap kelompok obyek stimulus tertentu, ungkapan emosi atau perasaan 

tertentu dan ungkapan kepuasan apabila akibat tertentu dicapai atau kekecewaan 

apabila akibat itu tidak tercapai. Sedangkan press atau tekanan adalah suatu atau 

atribut dari suatu obyek lingkungan atau orang yang memudahkan atau 

menghalangi usaha individu untuk mencapai tujuan tertentu (Hall dan Linzey, 

1993). Hal ini akan menimbulkan konflik pada diri individu itu sendiri dan hal ini 

akan menimbulkan konflik juga terhadap keluarganya baik konflik dengan 

keluarga besarnya maupun keluarga tirinya. Anak yang hidup dalam keluarga 

poligami akan merasa terekan. Mereka mengalami kekecewaan, marah dan krisis 

kepercayaan kepada ayahnya. Hal inipun, secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi perkembangan psikologis anak, termasuk pada anak yang sudah 

mencapai usia dewasa awal, dimana pada usia tersebut seseorang sudah dituntut 

untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya sendiri dan mengambil 

keputusannya sendiri. Hal ini tentunya akan menimbulkan konflik tersendiri pada 

diri anak termasuk dalam persepsi untuk menjalin suatu hubungan, karena pada 

usia dewasa awal merupakan proses pencarian pasangan hidup. Pada dasarnya 

dewasa awal membutuhkan dan menginginkan adanya pasangan dalam hidupnya, 

namun di lain pihak mereka memiliki persepsi mengenai pernikahan seperti dalam 

keluarganya dan adanya perasaan  tertekan, frustasi, serta trauma sehingga hal 

inipun akan menghambat hubungan interpersonalnya termasuk terhadap lawan 

jenis. 

Atas dasar fenomena inilah, peneliti ingin mengangkat tema tentang 

gambaran konflik pada dewasa awal anak dari keluarga poligami. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan  masalah dari penelitian ini adalah: Bagaimanakah gambaran 

konflik pada dewasa awal anak dari keluarga poligami ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui gambaran konflik pada dewasa awal anak dari 

keluarga poligami. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini di harapkan akan di dapatkan beberapa 

manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan 

tentang kajian psikologi klinis dan psikologi sosial termasuk yang berhubungan 

dengan konflik, khususnya dalam kaitannya dengan perilaku poligami. 

b. Manfaat Praktis 

1. Peneliti berharap informasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk kegiatan konseling ataupun kegiatan intervensi 

psikologis lainnya termasuk pada lembaga-lembaga psikologi, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Lembaga Agama. 

2. Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat khususnya kaum laki-

laki, sebagai bahan pertimbangan ketika mengambil keputusan untuk 

berpoligami, di mana selama ini anak cenderung tidak banyak menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut. 

 


