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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia  sebagai makhluk hidup  mempunyai kebutuhan-kebutuhan 

seperti makhluk hidup yang lain, baik kebutuhan-kebutuhan untuk 

melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan-kebutuhan 

yang lain. Kebutuhan manusia tidak terbilang banyaknya, Menurut Gerungan 

(dalam Walgito, 2004:16)) adanya tiga macam kelompok kebutuhan manusia itu, 

yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan segi  biologis, sosiologis dan 

theologis. Hal ini didasarkan atas pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk 

biologis, sosial dan religi. Disamping itu  Maslow (dalam Walgito, 2004:16-17) 

mengemukakan bahwa adanya beberapa kebutuhan yang ada pada manusia yang 

sifatnya hirarkhis. Sesuatu kebutuhan  akan timbul bila kebutuhan yang lebih 

rendah telah terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan yang ada pada manusia itu adalah 

the physiological needs, the safety needs, the belongingness and love needs, the 

esteem needs, dan the needs for self-actualization, pada dasarnya kebutuhan-

kebutuhan diatas menghendaki adanya pemenuhan, karena itu manusia berbuat 

ataupun bertingkah laku akan dikaitkan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya, dan dengan menikah sebagian besar kebutuhan-kebutuhan tersebut 

dapat terpenuhi.  

Perkawinan merupakan salah satu aktivitas individu. Aktivitas individu 

umumnya akan terkait pada suatu tujuan yang ingin di capai oleh individu yang 

bersangkutan, demikian pula dalam hal perkawinan. Karena perkawinan 

merupakan suatu aktivitas dari suatu pasangan, maka sudah selayaknya 

merekapun juga mempunyai tujuan tertentu. (Walgito, 2004:13). 

Menurut Undang-Undang perkawinan, yang di kenal dengan Undang-

Undang No.1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan  perkawinan adalah ikatan lahir 

batin antara seoarang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa., dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan  tersebut  
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di atas dengan jelas disebutkan bahwa  tujuan dari perkawinan adalah  untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan  

Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam islam salah satu tujuan dari 

perkawinan adalah untuk  membangun keluarga bahagia, sakinah, mawadah wa 

rahmah sebagaimana prinsip membangun keluarga dalam islam . Abdullah 

menyebutkan mawaddah dipahami sebagai to love  each other, Rahmah dipahami 

sebagai relieve from suffering through symphaty to show human understanding 

from one another, love and respect one another dan sakinah dipahami to be or 

become trainquil, peaceful, God inspired peace of mind . (Mufidah , 2008:48-49) 

Dengan demikian tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun 

keluarga yang  bahagi. Keluarga adalah  sebuah institusi yang terbentuk karena 

ikatan perkawinan. Didalamnya hidup bersama pasangan suami-istri secara sah 

karena pernikahan, mereka hidup bersama dengan suatu tekad dan cita-cita untuk 

membentuk keluarga bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Ketika sebuah 

keluarga terbentuk, komunitas baru karena hubungan darah pun terbentuk pula, 

didalamnya ada suami, istri dan anak sebagai penghuninya. Saling berhubungan, 

saling berinteraksi diantara mereka melahirkan dinamika kelompok karena 

berbagai kepentingan, yang terkadang bisa memicu konflik dalam keluarga. 

(Djamarah, 2004:16-17). 

Menjelang akhir tahun 2006 pemberitaan poligami menduduki raking 

tertinggi di semua stasiun televisi swasta dan media cetak. Ustad kondang K.H. 

Abdullah Gymnastiar atau yang akrab disapa Aa Gym telah memukul genderang 

masalah poligami sebagai sebuah fenomena perkawinan masa kini. Tentu saja hal 

itu  membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan staf kementerian merasa 

kewalahan, hingga akhirnya Presiden SBY mengeluarkan statement akan merevisi 

kembali isi UU No.1 tahun 1975 dan PP No.10 tahun 1990 menjadi peraturan 

perkawinan yang baru, yang didalamnya memuat sanksi bagi pelaku poligami dan 

aparat Kantor Pengadilan Agama yang memberikan izin poligami bagi suami atau 

laki-laki yang melanggar peraturan persyaratan poligami. Gerak cepat Presiden 

SBY menanggapi keresahan warga dilandasi kekhawatirannya terhadap para 

pegawai negeri sipil PNS, pejabat negara, kalangan ABRI dan masyarakat akan 
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mengikuti jejak ustad Aa Gym sebagai pelaku poligami yang merupakan da’i 

panutan masyarakat indonesia. Ketakutan akan “demam poligami” tidak hanya 

membuat resah Presiden SBY tetapi juga masyarakat. Berbagai komentar pun 

bermunculan, ada yang bersikap pro, ada pula yang kontra menanggapi 

perkawinan poligami seperti yang dilakukan oleh Aa’Gym, yang dianggap 

masyarakat sebagai tokoh panutan  malah menyimpang dari arus perkawinan yang 

diakui di negara kita yaitu perkawinan monogami. ( Setiati, 2007:13-14). 

 Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang di kutip oleh Masyfuk 

Zuhdi, sebagai berikut : Islam memandang poligami lebih banyak membawa 

resiko/ madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya  

(human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak –

watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam 

kehidupan keluarga yang poligamis (Ghozali, 2008: 130-131). 

Sedangkan dalam konteks perkawinan yang berkesetaraan dan berkeadilan 

gender yang mengacu pada empat indikator, yaitu suami  istri sama-sama 

memiliki akses dalam kehidupan rumah tangga, menerima wewenang dan 

tanggung jawab yang sama termaksuk dalam pengambilan keputusan, serta sama-

sama mendapatkan manfaat dalam kehidupan rumah tangga, perkawinan poligami 

sulit rasanya untuk mewujudkan indikator kesetaraan gender karena kondisi awal 

dalam membangun rumah tangga posisi suami istri tidak sama sehingga 

berpengaruh dalam ekses, pembagian peran dan tanggungjawab, khususnya 

pengambilan keputusan serta penerima manfaat dalam aktifitas rumah tangga 

tersebut. Ketidaksetaraan ini melahirkan diskriminasi gender yang pada umumnya 

menimpa pada istri dan sebagian dari suami (Mufidah Ch, 2008:238).  

Dari 42.769 angka perceraian yang tercatat Bimas Islam sepanjang tahun 

2004, sebanyak 813 kali perceraian disebabkan oleh poligami. Jumlah perceraian 

akibat poligami terus meningkat dua tahun berikutnya.  

 

Tahun Angka Perceraian Akibat Poligami 

2004 42.769 813 
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2005 55.509 879 

2006 Tidak ada data 983 

 Sumber: Bimasislam.net, 24 Agustus 2007 

Pada 2006 terdapat hampir 1.000 kasus perceraian karena suami menikahi 

wanita lain. Pernikahan poligami juga meningkat. Yayasan Lembaga Bantuan 

Hukum Perempuan Indonesia untuk Keadilan menerima 87 laporan poligami pada 

tahun 2008, meningkat dari 16 pada tahun 2007. Direktur Jenderal Bimas Islam 

Departemen Agama Nasaruddin Umar: “Terjadi banyak peningkatan perceraian 

yang signifikan karena wanita-wanita telah menolak poligami pada beberapa 

tahun terakhir.” (Error! Hyperlink reference not valid.diakses 25 mei 2010 ) dan  

dari total kasus 15.771 perceraian di Indonesia sepanjang 2007, poligami memicu 

937 kasus perceraian. Angka ini merupakan angka terakhir yang berhasil 

dihimpun oleh Pengadilan agama diseluruh Indonesia. 

(http://www.detiknews.com/read/2010/02/22/102434/1304065/10/selingkuh-

penyebab-10-ribu-kasus-perceraian-poligami-hanya-937-kasus) diakses 27 mei 

2010) 

 Kementerian Agama RI menyebutkan, angka perceraian di Indonesia 

menunjukkan tren peningkatan. Data terakhir mencatat terjadinya 250 ribu kasus 

perceraian di Indonesia pada tahun 2009. Angka ini setara dengan 10% dari 

jumlah pernikahan di tahun 2009 sebanyak 2,5 juta. Jumlah perceraian tersebut 

naik 50 ribu kasus dibanding tahun 2008 yang mencapai 200 ribu perceraian. 

(http://www.esqmagazine.com/nasional/2010/02/27/1587/angka-perceraian-2009-

meningkat.html diakses 28 mei 2010), dengan demikian dalam  lima tahun 

terakhir kasus perceraian meningkat lebih dari 40 persen, di mana pada lima tahun 

lalu angka perceraian masih di bawah 100 ribu, tetapi kini mencapai sekitar 200 

ribu, dimana hampir 70 persen justru istri yang menceraikan suami (gugat cerai) 

dan hanya 30 persen suami yang menceraikan, perceraian terjadi karena 13 

kriteria, antara lain, ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, poligami, 

masalah ekonomi, nikah di bawah tangan, salah satu pasangan menjadi TKI atau 

jarak usia yang terlalu jauh . 
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(http://www.berita8.com/news.php?tgl=2009-08-15&cat=2&id=14139 diakses 

29 mei 2010). 

Poligami memiliki dampak yang cukup signifikan bagi keluarga, terutama 

anak dan istri. Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, berarti anak akan 

menderita karena kebutuhan bathinnya yang tidak terpenuhi. Selain itu, kurangnya 

perhatian dan kontrol dari ayah kepada anak-anaknya maka akan menyebabkan 

anak tumbuh dan berkembang dengan bebas. Dalam kebebasan ini anak tidak 

jarang mengalami kemrosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang 

lain yang terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar. 

Margaret Mead, seorang antropolog terkenal mengatakan bahwa cara-cara 

pengasuhan yang hanya mengandalkan ibu sebagai satu-satunya tokoh, akan 

menimbulkan banyak masalah pada anak. Karena hal tersebut akan menyebabkan 

kesulitan bagi anak untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dan orang-orang di sekelilingnya. 

Selain itu poligami juga memberikan dampak yang cukup signifikan 

terhadap istri pertama, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan LBH Apik 

Jakarta tahun 2003-2005, poligami mengakibatkan dampak sebagai berikut: 

NO JENIS DAMPAK JUMLAH 

1 Tidak memberi nafkah 37 

2 Tekanan psikis 21 

3 Penganiayaan fisik 7 

4 Diceraikan suami 6 

5 Ditelantarkan suami 23 

6 Pisah ranjang 11 

7 Mendapat terror dari istri kedua 2 

Jumlah 107 

 

 Dengan demikian berdasarkan tabel diatas dapat di ketahui bahwa poligami 

memberikan dampak yang negatif terhadap istri pertama, akan tetapi organisasi 

wanita Nasional Utah (NOWU) berpendapat bahwa poligami mampu memberikan 

solusi bagi permasalahan para ibu yang bekerja, dimana poligami merupakan ide 
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yang cukup baik bagi para wanita karir. Mereka dapat mengembangkan karir dan 

dan sekaligus memiliki orang dirumah yang dapat mereka percaya untuk merawat 

anak-anaknya, tentu hal ini akan menyelesaikan permasalahan yang biasanya 

muncul dalam keluarga. Namun mungkin poligami dapat bermanfaat bagi 

sebagian orang dan mungkin ini dapat menjadikan pengasuhan anak-anak menjadi 

lebih mudah bagi mereka yang berusaha menyiasati karir dan tanggung jawab 

sebagai ibu rumah tangga. ( Thalib, 2004: 66-67). 

Dengan demikian jika mengacu pada tujuan perkawinan yaitu untuk 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa, maka praktik poligami akan diragukan dapat 

mencapai tujuan tersebut.  

Komunikasi adalah suatu kegiatan yang pasti terjadi dalam kehidupan 

keluarga, tanpa komunikasi, kerawanan hubungan antara anggota keluargapun 

sulit untuk dihindari, oleh karena itu komunikasi yang harmonis perlu dibangun 

karena dengan komunikasi yang harmonis akan menciptakan keluarga yang 

sejahtera, sekaligus sebagai upaya untuk membentuk anak yang cerdas, hal ini 

dikarenakan pola komunikasi yang baik akan menciptakan pola asuh yang baik.  

Pola komunikasi keluarga merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan 

diantara anggota keluarga dalam menyampaikan pesan kepada anggota keluarga 

yang lain,  dalam kajian  komunikasi keluarga, apabila kita mengacu pada hakekat 

dasar komunikasi yaitu kegiatan yang melibatkan komponen komunikator, pesan, 

saluran dan komunikan, maka komunikasi keluarga adalah komunikasi dengan 

komponen-komponennya yang terjadi didalam keluarga, dengan demikian 

komunikasi keluarga adalah komunikasi yang terjadi diantara orang tua dengan 

anak-anaknya dan suami dengan istri, dalam berbagai hal sebagai sarana bertukar 

pikiran, mensosialisasikan nilai-nilai kepribadian orang tua kepada anaknya, dan 

penyampaian segala persoalan atau keluh kesah dari anak kepada kedua orang 

tuanya. Jadi hakekat komunikasi keluarga dilaksanakan sebagai upaya untuk 

menciptakan keluarga yang saling mengenal dan saling memahami sesama 

anggota keluarga sehingga dari situ dapat tercipta suasana yang harmonis dalam 

keluarga tersebut. ( Komala, dkk, 2005: 11).  
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Berdasarkan beberapa fenomena dan permasalahan yang telah dipaparkan 

tersebut diatas. Hal tersebut menarik peneliti untuk mengungkap lebih jauh lagi 

tentang  komunikasi interpersonal pada keluarga poligami. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana komunikasi 

interpersonal pada keluarga poligami?”.  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komunikasi 

interpersonal pada keluarga poligami. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

1) Sebagai referensi bagi perkembangan ilmu psikologi perkembangan 

terutama psikologi keluarga dan perkawinan. 

2) Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang  mempunyai 

keterkaitan dengan masalah dalam penelitian ini 

2. Praktis 

1) Untuk memberikan masukan kepada keluarga poligami agar menjaga 

efektivitas komunikasi interpersonal yang baik sehingga hubungan 

keluarga akan harmonis . 

2) Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh 

institusi-institusi terkait dalam melihat realita  komunikasi 

interpersonal pada keluarga poligami. 

 

 

 

 


