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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang paling

tinggi derajatnya, yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu

makhluk rohani sekaligus jasmani dan makhluk individu sekaligus

makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu, memiliki emosi yang

memerlukan perhatian, kasih sayang, harga diri, pengakuan dan

tanggapan emosional dari manusia lainnya dalam kebersamaan hidup.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan kebutuhan yang makin

maju dan sejahtera, tuntutan tersebut hanya dapat terpenuhi melalui

kerjasama dengan orang lain, baik langsung maupun tidak langsung.

Sudah menjadi kodrat Tuhan, bahwa manusia yang berlainan jenis

kelamin ini akan memiliki teman hidup untuk bersama menjalin cinta dan

kasih sayang dengan maksud untuk membentuk rumah tangga dan

memperoleh keturunan. Dinamakan dengan perkawinan.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubugan atau

kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka

amatlah tepat jika kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa

perkawinan adalah “akad yang sangat kuat (mitsaqon gholidan) dan untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah (Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam)”.
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Perkawinan merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk

segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi

maksiat dalam pengelihatan dan memelihara diri dari berbuat zina. Oleh

karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara

pembekalan untuk memasuki perkawinan belum siap maka dianjurkan

untuk berpuasa.

Indonesia merupakan desa heterogen dalam arti memiliki beragam

suku dan agama. Untuk peraturan yang dipakai dalam hal perkawinan

secara keseluruhan adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 di nyatakan

bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum

agamanya masing-masing. Sebagai mayoritas, untuk umat Islam hukum

perkawinan yang berlaku adalah Hukum Islam.  Sedangkan untuk umat

yang selain Islam dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUPerdata).

Hakikat pernikahan merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara

pria dan wanita didalam masyarakat dibawah suatu peraturan khusus atau

khas dan hal ini sangat diperhatikan oleh Agama, Negara maupun Adat

artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan

status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui

statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara

maupun adat dengan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya

sehingga pria itu bertindak sebagai suami dan wanita itu bertindak

sebagai istri.
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Dasar-dasar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II

dalam pasal 3 menjelaskan tentang tujuan perkawinan yaitu untuk

mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan

warahmah.

Dalam hal ini pastilah semua orang menginginkan keluarga yang

bahagia, karena kebahagiaan haruslah didasari oleh rasa cinta, sehingga

cinta akan mengalir dengan indah bersama kasih sayang yang kokoh,

hingga terwujudlah  keluarga yang harmonis.

Akan tetapi, salah satu yang menjadi permasalahan dalam

perkawinan saat ini adalah jumlah para pihak yang akan melangsungkan

perkawinan. Salah satu contoh dapat dilihat pada perkawinan yang kedua

oleh seorang oleh seorang pria mengawini seorang wanita lain sedangkan

dia masih mempunyai istri, hal ini disebut dengan poligami, yang secara

definisi yaitu “sebagai bentuk perkawinan dimana seorang pria

mempunyai beberapa orang istri dalam waktu yang sama”.

Berbicara tentang poligami berarti  pembicaraan yang tidak asing lagi

di telinga kita, karena poligami merupakan hal yang gencar dibicarakan

media, tidak hanya dimedia sosial, akan tetapi dimedia massa

elektronikpun itu, hingga tak jarang berbagai diskusi dan seminar-seminar

membahas tentang tindak poligami. Poligami memang dibolehkan dalam

Islam dengan syarat yang tidaklah mudah. Sebagaimana firman Allah

dalam surat  An – Nisa ayat 3 yang berbunyi:
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َالَث  ٰى َوثُ اِء َمْثنَ َن النَِّس ْم ِم اَب لَُك ا طَ اْنِكُحوا َم اَمٰى فَ ي اْلیَتَ طُوا فِ تُْم أَالَّ تُْقِس َوإِْن ِخْف

لَِك أَْدنَٰى أَالَّ تَُعولُواَۖوُربَاعَ  فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ۚ َذٰ

Artinya : “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu
mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut
tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja,
atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”1

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan adanya konteks poligami

dalam Islam yang saat ini juga banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat

Islam khususnya di Indonesia. Namun, dalam konteks ayat terakhir

terhadap keadilan menjadi suatu syarat mutlak bagi seorang pria yang

ingin berpoligami.

Poligami sebagai perkawinan yang memiliki istri lebih dari satu

tentunya akan melahirkan anak-anak yang dalam ikatan satu ayah dan

lebih dari satu ibu, ini menunjukan bahwa tidak terpusatnya perhatian

seorang ayah kepada anak-anaknya  dalam hal kasih sayang dan perhatian

terhadap kebutuhan sang anak, hingga terkadang timbulah perasaan

marah, kecewa dan cemburu yang menumpuk pada diri anak yang akan

menggangu emosi anak tersebut. Tidak hanya berdampak pada

psikologisnya saja, akan tetapi berdampaklah pada proses tumbuh

kembangnya anak tersebut.

4 Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Cv Penerbit J.
ART, 2005), h.77
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Dampak negatif yang disebabkan oleh poligami secara umum dapat

dibagi kedalam lima bagian yakni dampak psikologi terhadap istri,

konflik internal dalam keluarga, dampak psikologis bagi anak, kekerasan,

domestic, serta dampak social.

Berdasarkan hasil dari observasi awal di Desa Guali, Kecematan

Kusambi, Kabupaten Muna Barat menunjukkan bahwa poligami dapat

menyebabkan para istri mengalami kecemburuan, persaingan, dan

memungkinkan adanya distribusi kebutuhan emosional dan kebutuhan

rumah tangga yang tidak setara diantara para istri. Selain itu, pada

beberapa kasus poligami dengan pernikahan dibawah tangan atau

pernikahan yang tidak tercatat di KUA, istri kedua dan anak-anaknya

tidak memiliki hak apapun atas harta dan properti suami.

Tidak hanya berdampak pada istri saja melainkan poligami yang

merupakan perkawinan yang mempunyai istri lebih dari satu tersebut

dapat dikategorikan kedalam problematika rumah tangga dalam

kehidupan anak, yang mana perhatian seorang ayah tidak terealisasikan

kepada anak sehingga psikologis anak terkadang membuat anak merasa

dibeda-bedakan dengan saudara-saudaranya yang lain. Hal ini dapat

dilihat dari kurangnya kasih sayang seorang ayah kepada anaknya dan

terhambatnya pendidikan anak dikarenakan ekonomi yang kurang

memadai, sehingga anak merasa terkucilkan dengan anak-anak lainnya.
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Berdasarkan latar belakang dapat diatas dapat disajikan penelitian

yang berjudul: “Dampak Poligami Terhadap Psikologi Anak Ditinjau

Dari Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus Desa Guali, Kec. Kusambi, Kab.

Muna Barat)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu Dampak Poligami Terhadap Psikologi

Anak Ditinjau dari Maqashid Al-Syari’ah

C. Rumusan  Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan

pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagamana kondisi objektif keluarga yang berpoligami di Desa

Guali Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat?

2. Bagaimana dampak poligami terhadap psikologi anak yang

dilakukan pada masyarakat Desa Guali Kecamatan Kusambi

Kabupaten Muna Barat .?

3. Bagaimana tinjauan Maqashid Al-Syari’ah tentang dampak

poligami terhadap psikologi anak di masyarakat Desa Guali

Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat ?
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dampak Poligami terhadap psikologi anak

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Guali Kecamatan

Kusambi Kabupaten Muna Barat

b. Untuk mengetahui pandangan Maqasid Al-Syari’ah tentang

dampak Poligami terhadap psikologi anak di Desa Guali

Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan

bagi pihak yang melakukan tindak poligami yang kurang

mengetahui dampak psikologi pada anak dalam tinjauan

Maqasid Al-Syari’ah.

b. Diharapkan menjadi kontribusi ilmiah dalam perkembangan

ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi peneliti serta

khasanah ilmu-ilmu hukum utamanya dalam kaidah Maqasid

Al-Syari’ah sekaligus sumbangsih pemikiran terhadap

mahasiswa lain dan masyarakat yang memerlukannya.

c. Diharapkan agar dapat menjadi sumbangsih bagi para pihak

yang terkait dalam proses penyelesaian perkara Poligami dan

dampak psikologi anak.
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E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini.

Penulis perlu memberikan definisi operasional dari variabel penelitian

agar ruang lingkup penelitian ini bisa di ketahui dengan jelas. Yang

dimaksud dengan poligami dalam penelitian ini adalah seorang lelaki

yang beristri lebih dari satu.

Psikologi anak yang dimakudkan dalam penelitian ini adalah

hal-hal yang berkaitan dengan mental, jiwa, perilaku dan karakteristik

anak. Sedangan Maqashid Syari’ah adalah suatu konsep untuk

mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara’ yang tersurat dan

tersirat dalam Al-Qur’an dan Hadist) yang ditetapkan oleh Allah SWT

terhadap manusia. Sehingga dapat dirumuskan bahwa ada lima tujuan

hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan

harta.

Peneliti perlu menegaskan, bahwa dalam penelitian ini terkait

dengan Maqashid Syari’ah hanya pada tiga (3) aspek yaitu memelihara

agama, memelihara jiwa dan akal dan yang terakhir adalah

memelihara keturunan.


