
9

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian yang Relevan

Kajian relevan digunakan untuk mencegah terjadinya kesamaan penelitian

yang sudah ada dengan penelitiaan yang akan dilakukan dan sebagai bukti dengan

adanya nilai orisinalitas dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini,

peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang  sama dengan tema poligami

dan penelitian tersebut digunakan sebagai acuan perbandingan antara penelitian

yang peneliti teliti dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Karena fokus

dalam setiap penelitian ini berbeda-beda maka hasil yang ditemukan juga berbeda.

Adapun kajian yang relevan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andrian Kurniawan, Alumni Universitas

Yogyakarta 2013 dengan judul Dampak Psikologi Keluarga pada Pernukahan

Poligami di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta. Penelitan ini memfokuskan pada dampak psikologi keluarga pada

pernikahan poligami di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta, dampak apa sajakah yang dialami oleh keluarga tersebut

dan siapa saja yang merasakan dampak dari pernikahan poligami.

Dari penelitian yang relevan tersebut, penelitian sebelumnya sama-

sama membahas tentang poligami. Namun penelitian yang dilakukan oleh

saudara Andrian Kurniawan lebih terfokus kepada dampak psikologi keluarga

secara keseluruhan baik pada suami, istri-istrinya, serta anak-anaknya. Dan

dalam pernikahan poligami tersebut siapa saja yang sangat merasakan
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dampaknya apakah dari suami, istri-istri , maupun anak-anaknya serta dampak

apa sajakah yang ditimbulkan dari keluarga  pernikahan poligami tersebut?

Apakah istri pertama dan istri-istri yang lain saling akur, anak dari istri

pertama menyukai istri-istri ayahnya yang baru, apakah anak-anak istri

pertama dan anak-anak dari istri-istri yang lain saling akur, dan apakah anak-

anak istri-istri yang lain yang bukan dari suami menyukai ayah barunya,

sehingga yang membedakan dengan penelitian yang peneliti akan teliti ke

depan yaitu fokus pada dampak poligami terhadap psikologi anak ditinjau dari

Maqashid Al-Syari'ah.1

2. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Khasan Bukhori Alumni

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008 dengan judul

“pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Poligami pada Masyarakat

Kecamatan Suban Kecamatan Batang Jawa Tengah”. Penelitian ini

memfokuskan pada, bagaimana praktek Poligami yang dilakukan pada

Masyarakat Kecamatan Suban Kabupaten Batang Jawa Tengah. Dan

selanjutnya bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktek Poligami di

Masyarakat Kecamatan Suban Kab. Batang Jawa Tengah.2

Dari penelitian yang relevan tersebut, peneliti sebelumnya sama-sama

membahas mengenai pandangan Hukum Islam mengenai Poligami namun

penelitian yang dilakukan oleh saudara Muhammad Khasan Bukhori lebih

1 Andrian Kurniawan, Alumni Universitas Yogyakarta 2013 dengan judul Dampak
Psikologi Keluarga pada Pernukahan Poligami di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta.

2 Muhammad Khasan Bukhori, Alumni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2008 dengan judul pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Poligami pada
Masyarakat Kecamatan Suban Kecamatan Batang Jawa Tengah
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fokus kepada, bagaimana praktek Poligami yang dilakukan pada masyarakat

Kecamatan Suban Kabupaten Batang Jawa Tengah? sehingga yang

membedakan dengan penelitian yang peneliti akan teliti kedepan yaitu fokus

pada dampak poligami terhadap psikologi anak ditinjau dari Maqashid Al-

Syari’ah.

Dari ringkasan kajian relevan diatas, dapat memberikan gambaran bahwa

belum ada penelitian mengenai  “Dampak dari Poligami : Studi kasus dampak

poligami terhadap psikologi anak ditinjau dari Maqashid Al-Syari’ah di Desa

Guali Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat” yang pernah dilakukan

sebelumnya. Tentu saja, dalam hal ini peneliti mempunyai perbedaan pada kajian

relevan tersebut. Penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak poligami

terhadap psikologi anak ditinjau dari Maqashid Al-Syari’ah.

B. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Sebelum kita berbicara tentang prinsip-prinsip hukum Islam sebagai yang

menjadi pusat kajian kita harus memahami terlebih dahulu makna Islam (sebagai

agama) yang menjadi induk hukum Islam itu sendiri. Kata Islam terdapat dalam

Al-qur’an, kata benda yang berasal dari kata kerja salima, arti yang dikandung

kata Islam adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri) dan

kepatuhan dimana arti tersebut merupakan sarana untuk mencapai tujuan Islam itu

sendiri.3

3Tedi Priatna, Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam, Bandung: Pustaka Bani
Quraisy, 2004 .h.1
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Sedangkan arti Islam sebagai agama adalah Islam adalah agama yang telah

diutuskan oleh Allah kepada nabi Muhammad Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam

untuk membahagiakan dan menguntungkan manusia.4

Orang yang secara bebas memilih Islam untuk patuh atas kehendak Allah

Subhanahu Wa Ta’ala disebut Muslim, arti seorang muslim adalah orang yang

menggunakan akal dan kebebasannya menerima dan mematuhi kehendak atau

petunjuk Tuhan. Seorang muslim yang sudah baligh maka disebut mukallaf, yaitu

orang yang sudah dibebani kewajiban dalam artian menjalankan perintah Allah

dan meninggalkan larangannya.

Ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas manusia terdapat

dalam Syariah, sedangkan arti dari syariah sendiri dari segi harfiah adalah jalan

kesumber (mata) air yaitu jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim.

Sedangkan dari segi ilmu hukum adalah norma dasar yang ditetapkan Allah, yang

wajib diikuti oleh seorang muslim

Norma hukum dalam Islam terdiri dari dua kategori; pertama, norma-

norma hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya secara langsung dan

tegas. Norma-norma hukum jenis ini bersifat konstan dan tetap. Artinya, untuk

melaksanakan ketentuan hukum tersebut tidak membutuhkan penalaran atau

tafsiran (ijtihad) dan tetap berlaku secara universal pada setiap zaman dan tempat.

Norma-norma hukum semacam ini jumlahnya tidak banyak dan dalam diskursus

norma hukum (Islam), inilah yang disebut dengan syariat dalam arti yang

sesungguhnya.

4http://ind0kdr1teach.wordpress.com/2010/10/01/terjemah-bahasa-indonesia-kitab-
mabadiul-fiqhiyah/ (Diunduh pada 28/04/2017)
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Kedua, Norma-norma hukum yang ditetapkan Allah atau rasul-Nya berupa

pokok-pokok atau dasarnya saja. Dari norma-norma hukum yang pokok ini

kemudian lahir norma hukum lain melalui ijtihad para mujtahid dengan format

yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Norma-norma yang

terakhir inilah yang kemudian dinamai dengan fikih atau hukum Islam. Tentu saja

norma-norma ini tidak bersifat tetap, tetapi bisa saja berubah (diubah) sesuai

tuntutan ruang dan waktu. Cuma saja, dalam menetapkan format hukum baru

untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang, para mujtahid dan badan

legislasi Islam harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang

berlaku. Diantara beberapa prinsip hukum Islam yang patut disebutkan disini

adalah sebagai berikut:5

1. Tidak Memberatkan

Dalam mengadakan aturan-aturan untuk manusia, selalu diusahakan oleh

Tuhannya agar aturan-aturan tersebut mudah dilaksanakan dan tidak merepotkan,

meskipun hal ini berarti tidak harus menghapuskan aturan (perintah-perintah)

sama sekali, sebab dengan perintah-perintah itu dimaksudkan agar keruncingan

jiwa manusia terhadap perbuatan yang buruk dapat dibatasi. Jadi, dengan

menyedikitkan hukum Islam, ialah yang berlebihan-lebihan dan yang

menghabiskan kekuataan badan dalam melaksanakannya.6

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa ketentuan-ketentuan hukum dalam

Islam bukanlah sesuatu yang harus dilaksanakan secara kaku tanpa

5http://fuadiqudwah.blogspot.com/2010/04/prinsip-prinsip-hukum-islam.html (diunduh
pada 28/04/2017)

6http:// yasinadventure. blogspot.co.id /2013/07/ Prinsip-Prinsip-Syariat-
DalamIslam.html?m=1 (diunduh pada 30/06/2017)
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mempertimbangkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, dimana dalam

kondisi-kondisi tertentu, jika dipandang penerapan hukum yang ada akan

menimbulkan kesulitan yang luar biasa, maka diberikan jalan keluar berupa

keringanan atau toleransi.

Adanya rukhshah dalam sejumlah hukum yang ditetapkan Allah maupun

Rasul, oleh fuqahâ` dipertajam lagi dengan kesimpulan yang mereka rumuskan

dalam bentuk kaedah “kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dalam

penerapannya, kaidah ini dikembangkan lagi dengan beberapa kaidah cabang

untuk objek yang lebih spesifik.7

2. Berangsur-angsur Dalam Menentukan Sebuah Hukum

Hukum Islam dibentuk secara gradual atau tadrij dan didasarkan pada al-

Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur. Prinsip tadrij memberikan jalan

kepada kita untuk melakukan pembaruan karena hidup manusia mengalami

perubahan. Pembaruan yang dimaksud adalah memperbarui pemahaman

keagamaan secara sistematis sesuai dengan perkembangan manusia dalam

berbagai bidang, terutama teknologi. Akan tetapi,, prinsip ini sering dipraktikan

oleh umat Islam pada umumnya sebagai perubahan yang tidak terukur. Sesuai

dengan tuntutan modernitas, hendaklah setiap perubahan menggunakan tujuan dan

target sehingga berjalan secara sistemati.

3. Kemaslahatan Umat

Maslahat berasal dari kata as-sulh atau al-islah yang berarti damai dan

tenteram. Damai berorientasi pada fisik, sedangkan tentram berorientasi pada

7 http://fuadiqudwah.blogspot.com/2010/04/prinsip-prinsip-hukum-islam.html (diunduh
pada 28/04/2017)
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psikis. Adapun yang dimaskud maslahat secara terminologi adalah perolehan

manfaat dan penolakan terhadap kesulitan. Maslahat adalah dasar semua kaidah

yang dikembangkan dalam hukum Islam. Ia memiliki landasan yang kuat dalam

Al-Quran.

Tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan individu dan

masyarakat dalam dua bidang; dunia dan akhirat. Inilah dasar tegaknya semua

syariat Islam, tidak ada satu bidang keyakinan atau aktivitas insani atau sebuah

kejadian alam kecuali ada pembahasannya dalam syariat Islam, dikaji dengan

segala cara pandang yang luas dan mendalam.8

4. Menegakkan Keadilan

Keadilan memiliki beberapa arti. Secara bahasa, keadilan adalah

meletakkan sesuatu pada tempatnya (wadl’ al-syai’ fi mahallihi). Salah satu

keistimewaan syariat Islam adalah memiliki corak yang generalistik, datang untuk

semua manusia untuk  menyatukan urusan dalam ruang limgkup kebenaran dan

memadukan dalam kebaikan. Allah berfirman dalam Surah. An-Nahl: 90,

ْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَى َویَْنھَى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ  َ یَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ ْغِي یَِعظُُكْم إِنَّ هللاَّ

لََعلَُّكْم تََذكَُّرونَ 

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. 9

8 Rasyad Hasan Khil, Tarikh Tasyri’, Sejarah Legislasi Hukum Islam, Jakarta: Amzah,
2009, h. 22

9 Kementerian  Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Cv Penerbit J. ART,
2005), h.277
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C. Poligami  dan Keluarga

1. Poligami

a. Pengertian poligami

Poligami merupakan bahan pembicaraan yang menarik dan topik yang

kontroversial. Poligami memang termasuk ajaran agama Islam, agama yang

dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Kata Monogamy dapat

dipasangkan dengan poligami sebagai antonim, Monogamy adalah perkawinan

dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang

perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang

perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian, makna ini

mempunyai dua kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki menikah dengan

banyak laki-laki kemungkinan pertama disebut Poligini dan kemungkinan yang

kedua disebut Polyandry.

Secara etimologi, kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu polus yang

berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini

digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau

lebih dari seorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami yaitu seorang

laki-laki beristri lebih dari seorang dan poliandri adalah adat seorang perempuan

bersuami lebih dari seorang.10

Sedangkan poligami yang berasal dari bahasa inggris adalah Poligamy dan

disebut تعدد الزوجات dalam  bahasa  arab,  yang  berarti  beristri  lebih  dari seorang

wanita.  Begitu  pula  dengan  istilah  poliandri  berasal  dari  bahasa Inggris

10 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Pusat
Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta : Balai Pustaka, 2006, h.  904
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poliandry dan  disebut األزوج تعدد atau البعول تعدد dalam  bahasa  arab, yang berarti

bersuami lebih dari seorang pria. Maka poligami adalah seorang pria yang

memiliki istri lebih dari seorang wanita, sedangkan polyandry seorang wanita yang

bersuami lebih dari satu.11

Poligami atau memiliki lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah

baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala diantara berbagai

kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia. Namun, dalam Islam poligami

mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya

dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat

tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan

istri. Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An-

Nisa, sebagai dasar penetapan hukum poligami. Dengan kata lain, poligami ialah

mengamalkan beristri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat. Hal ini juga

disebutkan bahwa “beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan,

terbatas hanya sampai empat orang istri”.

b. Dasar Hukum

Dalam Islam, sebagaimana terdapat dalam firman Allah dan sabda Nabi

Muhammad Salallahu’alaihi Wasallam, Islam tidak melarang praktik poligami

namun juga tidak mewajibkannya. Dalam hal ini Islam memperbolehkan umatnya

untuk berpoligami, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat  3 :

فَإِْن َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسطُوا فِي اْلیَتَاَمٰى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثنَٰى َوثَُالَث َوُربَاَع ۖ

لَِك أَْدنَٰى أَالَّ  تَُعولُواِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ۚ َذٰ

11 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi “Hukum Islam” Masa
kini, Jakarta: Kalam Mulia, 2003, hlm. 59-60
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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”12

Tidak adanya larangan untuk melakukan poligami hanya saja harus tetap

berpedoman pada syarat dan ketentuan yang ada. Poligami bisa menjadi haram

ketika persyaratan adil tidak dapat dipenuhi. Dalam al Qur’an Larangan bagi para

suami untuk berpoligami yang tidak dapat bersikap adil, terdapat dalam QS. An -

Nisa ayat 129 :

                  
              

Artinya : “Dan kamu tidak akan berlaku adil diantara istri - istrimu walaupun
kamu sangat ingin berbuat demikian, karna itu janganlah kamu
cenderung (pada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain
terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan
memelihara diri (dari kecurangan) maka sesungguhnya Allah itu maha
penganpun lagi maha penyayang.”13

Jika peneliti melihat ayat diatas, maksud adil disini adalah adil dalam hal

kecenderungan hati. Sehingga ayat diatas hanya mempertegas bahwa adil yang

sebenarnya tidak akan terpenuhi, maka janganlah kamu berpoligami jika nantinya

kamu akan cenderung kepada salah satu istri saja.

Ketentuan tentang poligami diatas diperbolehkan dengan bersyarat. Ayat

ini secara lebih khusus juga merujuk pada keadilan yang harus dilakukan terhadap

anak-anak yatim. Sebagaimana dikatakan Yusuf Ali, bahwa poligami memang

12 Kementerian  Agama RI, h 99
13 Kementerian  Agama RI, h. 99
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merupakan peristiwa yang sudah terjadi sejak dulu, tetapi prinsip - prinsipnya tetap

berlaku terus. Dalam Islam memerintahkan untuk kawinilah anak yatim bila

engkau yakin bahwa dengan cara itu engkau dapat melindungi kepentingan dan

hartanya secara adil terhadap mereka dan terhadap anak-anak yatim itu.

Beristri lebih dari satu perempuan membuatnya sangat penting bagi si suami

agar berlaku seadil mungkin, sebagai yang dimungkinkan orang terhadap setiap

istrinya itu. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan

suatu keluarga yang sejahtera dimana suami dan istri atau istri-istrinya, serta anak-

anaknya hidup dalam kedamaian, kasih sayang keharmonisan sebagaimana yang

dimaksud dalam perintah Al-Qur’an (Q.S Ar-Rum :21):

لَِك أَْزَواًجا لِتَْسُكنُواَوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكمْ  ةً َوَرْحَمةً ۚإِنَّ فِي َذٰ إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ

لِقَْوٍم یَتَفَكَُّروَنَآلیَاتٍ 

Artinya : “Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia (Allah) telah
menicptakan untukmu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang dan kedamaian.“
(QS. Ar-Rum :21).14

Dengan demikian maka lelaki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu dari

anak-anak mereka hidup bersama membentuk suatu keluarga yang utuh. Setiap

orang memiliki perangai yang berbeda, namun bila keramahan, kasih sayang, dan

kedamaian dapat diciptakan dalam keluarga, maka seseorang harus membatasi

dirinya sendiri dengan apa yang dapat dikelolanya secara mudah yaitu seorang

istri.

14 Kementerian  Agama RI, h.  406
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Bila lelaki itu merasa bahwa dia tak dapat bekerja tanpa adanya istri kedua

untuk memenuhi hajat syahwatnya yang sangat kuat serta dia memiliki harta yang

cukup untuk membiayanya, maka sebaiknya dia mengambil istri yang lain. Ada

beberapa daerah tertentu di dunia ini dimana kaum lelakinya secara fisik sangat

kuat dan tak dapat dipuaskan hanya dengan seorang istri. Dalam hal demikian,

maka poligami inilah jawabannya.

Islam melarang poligami tak terbatas yang dipraktekkan oleh orang-orang

jahilliyah Arab maupun bukan Arab. Sudah merupakan kebiasaan para pemimpin

dan kepala suku untuk memelihara harem/gundik yang banyak. Bahkan beberapa

pengusaha muslim telah menjadi korban dan melakukan poligami yang tak

terbatas pada masa-masa kemudian dari sejarah Islam. Apapun yang mereka

lakukan, yang jelas poligami semacam itu tidak diperkenankan dalam Islam.

Sebenarnya hanya Poligami Terbatas yang Dibolehkan dalam al Qur’an.

Beberapa ulama Zhahiri mengatakan bahwa kata-kata al-Quran matsna berarti

“dua, dua”, “tiga, tiga”, dan “ruba”, atau “empat-empat”, sehingga dengan

demikian jumlah yang diizinkan mengembung menjadi delapan belas. Adapula

yang berpikiran salah bahwa “Matsa wa tsulatsa wa ruba” dijumlahkan menjadi

Sembilan belas, sehingga Islam mengizinkan poligami sampai Sembilan orang

istri.

Begitu seorang Muslim menikahi lebih dari seorang istri, maka dia

bekewajiban untuk memperlakukan mereka secara sama dalam hal makan,

kediaman, pakaian, dan bahkan hubungan seksual sejauh yang memungkinkan.

Bila seorang agak ragu untuk dapat memberikan perlakukan yang sama dalam
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memenuhi hak mereka, maka dia tak boleh beristri lebih dari seorang. Kalau dia

merasa hanya mampu memenuhi kewajibannya terhadap seorang istri, dia pun tak

diperkanankan menikahi yang kedua.

c. Syarat Adil dalam Melakukan Poligami

Berkenaan dengan soal keadilan dalam melakukan poligami yang dijadikan

syarat sebagaimana yang terkandung dalam surat An-Nisa’ ayat 3. Para Ulama

Mazhab mengaitkannya dengan surat An-Nisa’ ayat 129 yang berbunyi:

وا بَْیَن النَِّساِء َولَْو َحَرْصتُْم فَال تَِمیلُوا ُكلَّ اْلَمْیِل فَتََذُروھَا َكاْلُمَعلَّقَِة َوإِْن َولَْن تَْستَِطیُعوا أَْن تَْعِدلُ 

َ َكاَن َغفُوًرا َرِحیًما تُْصلُِحوا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ هللاَّ

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri,
walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah
kamu terlalu cenderung , sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-
katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri ,
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(An-Nisa’(4): 129)15

Menurut Imam Syafi’I, As-Sarakhsi dan Al-Kasani serta beberapa Ulama

lain, keadilan yang dimaksud disini berhubungan dengan keadilan batiniah (hati)

yang tidak mungkin hati akan berbuat adil. Sehingga persyaratan berlaku adil

apabila seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu (poligami) adalah adil

secara lahir atau fisik, yaitu dalam perbuatan dan perkataan.

15Kementerian  Agama RI, h . 99
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Alasan lain yang digunakan Ulama Klasik dan pertengahan untuk membela

keberadaan poligami adalah di dasarkan pada lanjutan surat An-Nisa(4): 129 yang

berbunyi:

فال تمیلوا كل المیل فتذروھا كالمعلقة

Artinyaya : “Karena itu, janganlah kalian terlalu menyayangi salah satu istri,
sementara istri lainnya kalian biarkan terkatung-katung”.16

Ayat ini menegaskan bahwa sepanjang tidak terlalu condong kepada salah

satu diantara istri yang mengakibatkan terabaikannya (terkatung-katung) hak-hak

istri yang lain, berarti sudah termasuk kelompok yang sudah berbuat adil, sebagai

syarat yang dikehendaki Al-Quran untuk poligami. Dengan argumen-argumen

tersebut para Ulama Klasik berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dengan

syarat harus berbuat adil (adil secara fisik atau dzahiriyah) sebagaimana tersebut

diatas.

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan

yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang

sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Imam Syafi’i dan Ulama-ulama

Syafi’iyyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya

menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh

ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan

rasionalisasi terhadap praktek poligami.17

16Kementerian  Agama RI, h. 99
17 Hk Suyarto, Makna Keadilan dalam Poligami, diposkan pada tanggal 26 Mei 2008 dari

http://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-
hukum-Islam-aspek-sosiologis-yuridis/
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Muhamad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan Al-Qur’an

adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang

semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat Al-Qur’an mengatakan

dalam Surat An-Nisa’ ayat 3: “Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku

adil, maka kawinilah satu isrti saja”. Muhammad Abduh menjelaskan, apabila

seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur

rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut.

Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya

kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.

Mayoritas Ulama Fiqh menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu

yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa

mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara istri-istri

yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai

manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan

kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang

suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang

semacam ini merupakan sesuatu yang diluar batas kontrol manusia.

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam

perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat

poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal

ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga

yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal

yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadisuatu
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yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah Subhanahu wa ta’ala

menjanjikan dalam surat al-Baqarah ayat 286:

ال یُكلُف هللاُ نفًسا إال ُوْسَعھَا

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”18

Konsep keadilan merupakan landasan dalam melakukan pernikahan baik itu

monogami dan poligami. Keadilan itu bukan dalam perspektif perempuan saja,

tapi perempuan harus mampu berlaku adil terhadap suami yang mampu dan ingin

berpoligami dengan syarat mampu berlaku adil dan tidak melakukan aniaya

terhadap istri dan dirinya sendiri.19

Jadi menurut peneliti, dalam hal syarat keadilan melakukan poligami yang

syarat dengan masalah terkait dengan boleh atau tidaknya (dilarang) karena hal-

hal tertentu ataupun pemahaman-pemahaman lainnya. Adil memang menjadi

syarat mutlak. Sehingga menurut peneliti jika terlepas dari apakah ia syarat

hukum ataukah syarat Agama karena disinilah yang menjadi kesepakatan bersama

para Ulama, yang menjadi perbedaan hanya konsep yang dibangun oleh masing-

masing mereka dalam memahami ayatnya. Disiniah peneliti dapat mengatakan

bahwa poligami bisa menjadi solusi dalam keadaan tertentu dimana keadaan yang

hanya bukan dharury. Karena secara teoritis ayat yang menjadi landasan

berpoligami tidak bisa kita pahami demikian. Sebab pembahasan mengenai

poligami dalam pandangan Al-Qur’an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal

18 Kementerian  Agama RI, h. 25
19 Ismail Azwardi,Poligami dalam Perspektif Tafsir dan Asbabun Nuzul, diposkan pada

tanggal 18 Agustus 2009 dari http://kumpulan-makalah-dlords.blogspot.com/2009/08/poligami-
dalam-perspektif-tafsir.html.
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atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum

dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, serta melihat pula sisi pemilihan aneka

alternatif yang terbaik. Bukankah hal yang wajar bagi suatu perundangan, apalagi

agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat untuk

mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika,

walaupun kejadiannya baru merupakan kemungkinan.

Sejak masa Rasulullah Shalallahu’alaihi Wasallam, Sahabat, Tabi`in,

periode Ijtihad dan setelahnya sebagian besar kaum Muslimin memahami dua ayat

Akhkam itu sebagai berikut:

1. Perintah Allah Subhanahu Wa Ta’ala, “maka kawinilah wanita-wanita

(lain) yang kamu senangi”, dipahami sebagai perintah ibahah (boleh),

bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk

bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu). Demikianlah

kesepakatan pendapat mayoritas pendapat mujtahid dalam berbagai

kurun waktu yang berbeda.

2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang

bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah “maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat”. Menurut

alqurtuki, pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat

dengan pijakan nash diatas, adalah pendapat yang muncul karena yang

bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-qur`an dan retorika

bahasa arab.
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3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah,

“kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah)

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.“ (QS. An-Nisa`: 3).20

seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka

merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Walaupun dia

menikah maka akad tetap sah, tetapi dia berdosa terhadap tindakannya

itu.

4. Juga sebagaimana termaktub dalam ayat yang berbunyi, “dan kamu

sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun

kamu sangat ingin berbuat demikian”. adil dalam cinta diantara istri-istri

adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada diluar batas

kemampuan manusia. Namun, suami seyogyanya tidak berlaku dzolim

terhadap istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap istrinya.

5. Sebagian ulama` penganut madzhab syafi`i mensyaratkan mampu

memberi nafkah bagi orang ayaang akan berpoligami. Persyaratan ini

berdasarkan pemahaman imam syafi`I terhadap teks al`qur`an, “yang

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. Yang

artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Didalam kitab

“akhkam al-qur`an”, Imam Baihaqi juga mendasarkan keputusannya

terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman

madzhab syafi`i jaminan yang mensyaratkan kemampuan memberi

nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyanah (agama)

20 Kementerian  Agama RI, h. 77
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maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu

member nafkah bukan syarat putusan hukum.21

Ada lagi yang menyebutkan bahwa poligami itu mubah (dibolehkan) selama

seorang mu`min tidak akan khawatir akan aniaya. Dilarang poligami untuk

menyelamatkan dirinya dari dosa. Dan terang pula bahwa boleh berpoligami itu

tidak bergantung kepada sesuatu selain aniaya (tidak jujur), jadi tidak

bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur

dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.22

Dengan demikian peneliti memaparkan yaitu seorang suami hendaklah

berlaku adil sebagai berikut:

a) Berlaku adil terhadap diri sendiri

Seorang suami yang berpoligami haruslah mampu dari segi lahir dan batin

bukannya seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran

untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa

orang istri. Apabila dia tetap berpoligami, ini bererti dia telah menganiayai dirinya

sendiri. Sikap yang demikian adalah tidak adil.

b) Adil diantara para istri

Adil diantara istri-istri ini hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah dalam

QS.An-Nisa: 3.

فَإِْن َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسطُوا فِي اْلیَتَاَمٰى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثنَٰى َوثَُالَث َوُربَاَع ۖ

لَِك أَْدنَٰى أَالَّ تَُعولُوا ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ۚ َذٰ

21 Fada Abdul Razak Al-Qoshir, Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam dan Budaya
Barat, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004) h. 42-45

22Ibid. h 200
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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”23

c) Adil memberi nafkah

Dalam hal suami memberikan nafkah, hendaklah suami tidak mengurangi

nafkah dari salah seorang istrinya. Memeberikan nafkah lebih kepada seorang istri

dari yang lain diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Prinsip adil ini tidak

ada perbedaan diantara para istri. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai

seorang istri.

d) Adil dalam menyediakan tempat tinggal

Para ulama sepakat mengatakan bahwa suami bertanggung jawab

menyediakan tempat tinggal yang tersendiri untuk tiap-tiap istri dan anak-anaknya

sesuai dengan kemampuan suami. Ini semua dilakukan semata-mata untuk

menjaga kesejahteraan mereka.

e) Adil dalam giliran

Istri berhak mendapatkan giliran suaminya di rumahnya sama lamanya dengan

waktu menginap di rumah istri-istri yang lain. Sekurang-kurangnya suami harus

menginap di rumah seorang istri satu malam suntuk tidak boleh kurang. Begitu

juga dengan istri-istri yang lain. Walaupun ada istri yang sedang haidh, nifas,

ataupun sakit, suami wajib adil dalam soal ini. Karena, tujuan pernikahan dalam

Islam bukanlah semata-mata untuk memenuhi nafsu, tapi bertujuan untuk

23 Kementerian  Agama RI, h. 77
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menyempurnakan kasih sayang dan kerukunan antara suami dan istri. Hal ini

diterangkan dalam firman Allah, QS. Ar-Ruum: 21

لَِك أَْزَواًجا لِتَْسُكنُواَوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكمْ  ةً َوَرْحَمةً ۚإِنَّ فِي َذٰ إِلَْیھَا َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ

لِقَْوٍم یَتَفَكَُّروَنَآلیَاتٍ 

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”24

Andaikan suami tidak bisa bersikap adil, maka Ia akan berdosa dan akan

mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala pada hari kiamat dengan

tanda-tanda pinggangnya miring. Hal ini disaksikan oleh seluruh umat manusia

sejak Nabi Adam sampai ke anak cucunya. Allah berfirman dalam QS. Az-

Zalzalah:7-8.

ٍة َخْیًرا یََرهُ یَْعَمْل مِ فََمنْ  ا یََرهُ  َوَمنْ ْثقَاَل َذرَّ ٍة َشّرً یَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ

Artinya : (7)“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya”
(8)“barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”.25

f) Anak-anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan,

pemeliharaan serta kasih sayang yang adil dari seorang ayah.

g) Tidak menimbulkan mudharat bagi istri maupun anak.

Suami harus yakin bahwa pernikahannya yang baru tidak akan merugikan

kehidupan istri serta anak-anaknya. Karena, diperbolehkan poligami dalam Islam

adalah untuk menjaga kepentingan semua pihak. Jika kepentingan ini tidak dapat

24 Kementerian  Agama RI, h. 406
25 Kementerian  Agama RI, h. 599
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dijaga dengan baik, maka seseorang yang berpoligami pada saat itu adalah

berdosa.

h) Mampu menafkahi (nafkah lahir),

Rasulullah menyuruh setiap kaum laki-laki supaya menikah, tetapi dengan

syarat sanggup mengeluarkan nafkah kepada istrinya. Andaikan mereka tidak

berkemampuan, maka tidak disarankan menikah walaupun dia seorang yang sehat

lahir serta batinnya. Oleh karena itu, untuk menahan nafsunya, dianjurkan agar

berpuasa. Jadi, kalau seorang istri saja sudah kepayahan untuk memberi nafkah,

sudah tentulah Islam melarang orang yang demikian itu berpoligami. Memberi

nafkah kepada istri adalah wajib berlakunya suatu pernikahan, ketika suami telah

memiliki istri secara mutlak. Begitu juga si istri wajib mematuhi serta

memberikan semuannya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan dari kemampuan zahir atau lahir ialah :

1. Mampu memberi nafkah asas seperti pakaian dan makan minum

2. Mampu menyediakan tempat tinggal yang wajar

3. Mampu menyediakan kemudahan asas yang wajar seperti pendidikan, dsb.

4. Sehat tubuh badannya dan tidak berpenyakit yang bisa menyebabkan Ia gagal

dalam memenuhi tuntutan zahir yang lain.

5. Mempunyai kemampuan dalam hubungan suami istri.
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2. Keluarga Harmonis

Keluarga adalah beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat

di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Salvicion dan

Celis didalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung

karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya

dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya

masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.26

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah,

warohmah. Sakinah mempunyai arti tentram, tenang, mawaddah yaitu cinta,

sedangkan warahmah adalah kasih sayang. Ketentraman didapatkan apabila segala

masalah yang muncul dalam keluarga diatasi dengan kepala dingin dan dengan

hati, serta memiliki persepsi yang sama tentang tujuan keluarga. Yang terpenting

yaitu melakukan komunikasi, menjaga kejujuran, membangun toleransi dan

berusaha saling memberi dan bebagi. Selain itu mencintai suami atau istri dengan

segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing pasangan suami

istri tersebut. Mawaddah adalah cinta yang nampak jelas terlihat dari perilaku

serupa dengan tampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat kepada

seseorang. Dalam kehidupan kasih sayang merupakan hal yang sangat penting,

kasih sayang adalah pupuk dalam rangka menyuburkan hubungan berkeluarga.

Suami istri sama-sama memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah

tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah yang menjadi sendi dasar dari

susunan masyarakat.

26Baron, R. A dan Donn Byrne. Psikologi Sosial. (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 7
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Berkaitan dengan keluarga poligami. Tidak dapat dipungkiri pasti ada

konflik dalam keluarga, akan timbulnya rasa persaingan untuk merebut perhatian

sang suami atau ayah. Dikarenakan biasanya suami lebih memperhatikan istri

mudah dan anaknya. Akan tetapi,, hal ini bisa diatasi, apabila sang suami

memberikan perhatian yang sama kepada masing-masing istri dan anak-anaknya

serta suami juga membuktikan dengan sikap bukan hanya dengan ucapan belaka

bahwa tidak ada diskriminasi dalam memberikan perhatian dan kasih sayang.

Oleh karena itu, relasi dalam keluarga harus dibangun sejak awal, untuk

menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah terutama dalam

keluarga poligami.

Secara psikologis, semua istri pasti mengalami rasa sakit hati jika melihat

suaminya yang dicintainya berhubungan dengan wanita lain. Menurut Ulfa

Azizah:

“setidaknya ada dua faktor psikologi: pertama, didorong oleh rasa cinta

setia istri yang dalam kepada suaminya. Pada umumnya istri mempercayai dan

mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta

terhadap laki-laki lain, istri terhadap suaminya berlaku sama pada dirinya. Oleh

karena itu, istri tidak dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada

perempuan lain. Bahkan, kalau mungkin, sampai mati pun dia tidak rela jika

suaminya menikah lagi. Faktor kedua, istri merasa inferior seolah- olah suaminya

berbuat demikian lantaran dia tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya.



33

Perasaan inferior itu semakin lama semakin mengikat menjadi problem psikologi,

terutama kalau mendapat tekanan keluarga.”27

Menurut peneliti, rasa cemburu dan sakit hati yang menghampiri seorang

istri pastilah merekat dalam hati, jika mereka mendapati suaminya menjalin

hubungan dengan wanita lain. Akan tetapi,, bagi istri yang mencintai suaminya

karena Allah Subhana Wata’ala dan mengharapkan ridho-Nya serta syurga-Nya

pastilah ia akan bersabar layaknya Aisyah ra. Maka istri tersebut pasti akan ikhlas

menerima keputusan suaminya untuk poligami karena itu merupakan prilaku dari

Rasulullah salallahu ‘alaihi wassallah.

Menurut Gunarsa keharmonisan keluarga merupakan keadaan keluarga yang

utuh dan bahagia, yang didalamnya terdapat suatu ikatan kekeluargaan dan

memberikan rasa aman tentram bagi setiap anggotanya. Basri mengatakan bahwa

setiap orang tua bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar

senantiasa tercipta dan terpelihara suatu hubungan antara orang tua dengan anak

yang baik, efektif dan menambah kebaikan dan keharmonisan hidup dalam

keluarga, sebab telah menjadi bahan kesadaran para orang tua bahwa hanya

dengan hubungan yang baik dapat menciptakan keluarga yang harmonis.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan poligami banyak menimbulkan

reaksi pada pihak lain, terutama dari keluarga dan masyarakat sekitar. Apabila

sejak awal jika  pelaku poligami menabur sebuah kebaikan, memiliki sikap

tanggung jawab dan mampu berbuat adil kepada keluarganya, maka efek yang

akan muncul juga bersifat kebaikan. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, maka

27 Abu Fikri, Poligami yang Tak Melukai Hati (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007), h.8-9
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poligami akan melahirkan persoalan dan permasalahan yang mengecam keutuhan

bangunan mahliga rumah tangga yang telah dibangunnya. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan poligami dapat memberikan implikasi yang

positif dan dapat memberikan implikasi negatif bagi rumah tangga.28

D. Dampak Poligami terhadap Psikologi Anak

Persiapan psikis sangat penting, terutama jika didalam pernikahan suami

sebelumnya terdapat anak-anak. Anak-anak dapat merasakan setelah pernikahan

kedua terjadi, apakah ibunya dapat dengan besar hati menerima orang baru masuk

ke dalam kehidupan mereka. Jangan sampai keputusan yang diambil menyimpan

bara dalam sekam, ujungnya yang terjadi adalah ketidakbahagiaan bagi istri dan

korban utama yang paling menderita adalah anak. Seorang ibu merupakan

pengembang utama bagi pendidikan anak. Bagaimana mungkin seorang ibu yang

tidak bahagia (unhappy mother) bisa memberikan kebahagiaan bagi anak-

anaknya. Yang akhirnya hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi keutuhan

perkembangan jiwa anak.29

Sebagian anak yang terkena gangguan psikologi, mereka lebih memaksakan

sikap yang kuat melalui pengalaman. Ketika sikap dipaksakan oleh pengalaman

maka bukan hanya oleh apa yang dia dengar lebih memiliki daya dorong, tetapi

lebih cenderung memunculkan tindakan nyata.30

Dalam kehidupan rumah tangga, banyak hal yang akan memberikan dampak

negatif terhadap kehidupan keluarga, keluarga yang anggotanya mengalami

28 Andrian Kurniawan, Alumni Universitas Yogyakarta 2013 dengan judul Dampak
Psikologi Kehidupan Keluarga pada Pernikahan Poligami di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. h. 32

29 Dedi Kusmayadi, “Memilih Poligami Mempertimbangkan Anak”. ( Fajar, 2002), h. 4.
30David G. Myers, Psikologi Sosial. (Jakarta: Salemba Humanika). 2008, h. 171
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konflik intra pribadi akan sulit untuk berkembang menjadi suatu keluarga yang

harmonis dan bahagia. Dimana anggota keluarga yang berada dalam situasi

konflik, akan berkembang menjadi pribadi yang mendapat gangguan psikologis

sehingga berpengaruh pada perilakunya. Dalam keadaan lebih buruk, keadaan

konflik dapat mengakibatkan kehancuran keluarga.31

Alangkah bahagia dan indahnya apabila semua orang tua bisa mendidik

anaknya dengan baik serta membentuknya menjadi pribadi yang shaleh, tentunya

pertama kali yang mesti mereka terapkan adalah memperbaiki perilakunya sendiri

dalam keluarganya. Jadi, jika seorang ayah tidak dapat menjamin akan dapat

berlaku adil maka ia harus mengubur niatnya untuk berpoligami dan mulai

memikirkan cara untuk memperbaiki keadaan keluarga dan perkembangan

psikologi anak yang tak berdosa yang bisa menjadi korban dari kerusakan atau

penyelewengan moral akibat tatanan keluarga yang tak utuh. Dimana keadaan

keluarga sangat mempengaruhi perjalanan hidup dan masa depan anak karena

lingkungan keluarga merupakan arena dimana anak-anak mendapatkan pendidikan

pertama, baik rohani maupun jasmani.32

Dari uraian yang peneliti kemukakan diatas maka dapatlah disimpulkan

bahwa sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk membimbing dan mendidik

anak-anaknya, karena anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan

pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri

anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya.

31 Agus Sujanto, Psikologi Umum, (Jakarta: PT. Bumi Aksara) 2008, h. 7
32 Siti Sundari, Kesehatan Mental dalam Kehidupan Cet.I (Jakarta: PT. Mahasatya),  h. 8
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Kalau hal ini diasumsikan ke dalam keluarga yang berpoligami, maka sudah

dapat dibayangkan bagaimana hubungan antara anak dengan ayahnya. Seorang

ayah yang berpoligami berarti ia harus menghadapi lebih dari satu keluarga yang

harus diurus dan dipimpinnya. Dengan memimpin dua rumah tangga atau lebih,

berarti ayah tidak selamanya berada dan menetap pada satu rumah tangga istrinya.

Akan tetapi, senantiasa berpindah-pindah dari rumah istri yang satu ke rumah istri

yang lain dan seterusnya.

Dengan keadaan seperti demikian itu, maka kesempatan seorang ayah untuk

bertemu dengan dan bergaul dengan anak-anaknya sangatlah terbatas. Hal itu

berarti terbatas pula waktu untuk bertemu dan bergaul dengan anak-anaknya

secara kontinyu, kondisi rumah tangga dalam bentuk demikianlah yang

menyebabkan banyak diantara anak-anak yang berpoligami itu terlantar

pendidikannya. Dan selanjutnya mempengaruhi perkembangannya, misalnya anak

menjadi pemalas dan kehilangan semangat dan kemampuan belajarnya. Disamping

itu, tidak jarang menimbulkan terjadinya kenakalan-kenakalan dan traumatik bagi

anak hingga berkeluarga.

Terjadinya tindakan-tindakan atau kasus-kasus tersebut merupakan akibat

negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal-hal sebagai

berikut33:

1. Anak Merasa Kurang Disayang.

Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan

perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, dalam arti mereka tidak

33http://abdulsofyan.blogspot.co.id/ 2010 /12 / poligami – dan – pengaruhnya - terhadap-
anak.html?m=1



37

mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang

orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena

ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah

dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang

mendapatkan kasih sayang seorang ayah.

Kurangnya kasih sayang ayah kepada anaknya, berarti anak akan menderita

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

dan control dari ayah kepada anak-anaknya maka akan menyebabkan anak tumbuh

dan berkembang dengan bebas. Dalam kebebasan ini anak tidak jarang mengalami

kemorosotan moral, karena dalam pergaulannya dengan orang lain yang

terpengaruh kepada hal-hal yang kurang wajar.

2. Tertanamnya Kebencian Pada Diri Anak.

Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula

orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi,, perubahan sifat tersebut mulai muncul

ketika anak merasa dirinya dan ibunya”dinodai” kecintaan kepada ayahnya yang

berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami dibolehkan

(sebagaimana dalam QS. An-Nisa :3) tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut

karena sangat menyakitkan. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya

tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya.

Kekecewaan seorang anak karena merasa dikhianati akan cintanya dengan

ibunya oleh sang ayah, akan menyebabkan anak tidak simpati dan tidak

menghormati ayah kandungnya. Sebagaimana kasus yang terjadi di Jakarta Timur,

seorang anak dari keluarga poligami (Upik) yang memukul ayahnya sendiri hingga
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tak sadarkan diri, karena kebenciaan yang memuncak kapada ayahnya.

Persoalannya bermula ketika sang ayah, pak Burhan 3 bulan tak pernah pulang dan

tidak juga memberikan nafkah. Ia selalu berada di rumah istri mudanya yang

berjarak 3 kilometer dari rumah istri tua. Sehingga setibanya di rumah, Upik yang

sudah memendam kemarahan selama 3 bulan ini karena melihat ibu dan

keluarganya ditelantarkan, maka dilampiaskannya dengan memukul ayahnya

hingga pingsan.34

Menurut peneliti, perlakuan Upik memukul ayahnya merupakan hal yang

salah, sebab dengan berbuat demikian bukan menghilangkan masalah tapi justru

menambah masalah baru. sehingga harus diakui bahwa poligami mempunyai efek

yang dapat merubah seseorang dari sikap baik sampai kepada bersikap yang tidak

baik. Olehnya itu, sebaiknya ada komunikasi terlebih dahulu mungkin sang ayah

sakit atau ada halangan lain.

3. Tumbuhnya Ketidakpercayaan pada Diri anak.

Persoalan yang kemudian muncul sebagai dampak dari poligami adalah

adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak dan istri. Apalagi bila poligami

tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada, tentu ibarat

memendam bom waktu, suatu saat lebih dahsyat reaksi yang ada.

Sesungguhnya poligami bukan sesuatu yang harus dirahasiakan, tapi sesuatu

yang harus dirahasiakan, tapi sesuatu yang sejatinya harus didiskusikan, jadi

jangan ada dusta diantara suami istri. Karena apabila seorang suami ingin

melakukan poligami karena ada sesuatu dari perkawinannya, misalnya; Karena

34Anshorie Fahmie, Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah? ( Cet. I; Bandung: Pustaka IIman,
2007), h. 132.
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istri tidak mampu melahirkan, istri nusyuz, istri sakit dan sebagainya. Tetapi jika

hanya alasan seks semata, lebih jelasnya karena maniak seks, sedangkan seks

terhadap istri yang ada tidak ada masalah, tentu masuk kelompok orang-orang

yang mengikuti hawa nafsu belaka. Atas tekad dan keinginan tersebut tidak bisa

sembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, meski mungkin

dihadapan manusia berteriak dalih menolong dan sebagainya. Allah Subhanahu

Wa Ta’ala., berfirman dalam Q.S. Al-Ankabut (29) : 52:

ِ بَْینِي َوبَْینَُكْم َشِھیًدا یَعْ  َّ َماَواِت َواْألَْرِض َوالَِّذیَن آَمنُوا بِاْلبَاِطِل َوَكفَُروا قُْل َكفَى بِا لَُم َما فِي السَّ

ِ أُْولَئَِك ھُُم اْلَخاِسُروَن َّ بِا

Terjemahnya : Katakanlah: cukupkanlah Allah menjadi saksi antaraku dan
antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan
orang-orang yang percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada
Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi.35

4. Timbulnya Traumatik Bagi Anak.

Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidak

harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan, walaupun tidak

sampai cerai. Tapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi

agak trauma terhadap perkawinan dengan pria.

Sebagaimana yang terjadi dalam keluarga sebut saja namanya Irfan, ia

mendapat jodoh seorang wanita yang ayahnya penganut poligami, yang

hubungannya sangat tidak baik antara keluarga istri tua dan muda, bahkan

akhirnya sangat tidak baik juga terhadap istri yang tua. Yang dominan sebabnya

karena kekecewaan dan ketidakpercayaan. Istri Irfan, zulaikha adalah anak dari

istri pertama. Trauma seorang anak sangat dirasakan hingga anak berumah tangga.

35 Kementerian  Agama RI, h. 402
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Irfan merasa istrinya mempunyai sifat yang emosi. Setiap bicara nadanya tidak

sekali menunjukkan kelembutan. Terutama apabila ada persoalan kecil saja, ia

seperti kelihatan ngotot dan curiganya terlalu besar, bukan sekadar hal wanita,

sering kali juga masalah keluarga menjadi sangat sensitif.

E. Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap Dampak Poligami pada Psikologi

Anak.

Istilah al-Maqasid adalah bentuk jamak dari kata bahasa Arab maqsid,

yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Istilah

ini dapat disamakan dengan istilah ends dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa

Yunani, finalite dalam bahasa Perancis atau zweck dalam bahasa Jerman. Adapun

dalam ilmu syariat, al-maqasid dapat menunjukkan beberapa makna seperti al-

hadaf (tujuan), al-garad (sasaran), al-matlub (hal yang diminati), ataupun al-

gayah (tujuan akhir) dari hukum Islam.

Maqashid Syariah secara istilah merupakan tujuan-tujuan syariat Islam

yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam asy-Syathibi mengungkapkan

tentang syari’ah dan fungsinya bagi manusia bahwa syari’at itu ditetapkan

bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemashlahatan manusia di dunia dan di

akhirat. Sedangkan menurut An-Nabhani, maqashid syariah adalah adanya rahmat

(maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan alasan dari penetapan

syari’at.

Kesimpulannya adalah bahwa Maqashid Syariah merupakan 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, adapun
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tujuan akhir hukum tersebut adalah untuk mencapai mashlahah atau kebaikan dan

kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan muamalah) maupun di akhirat

(dengan aqidah dan ibadah).

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia,

baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya

untuk kehidupan dunia saja, melainkan untuk kehidupan yang kekal di akhirat

kelak, sehingga dapat dirumuskan bahwa ada lima tujuan hukum Islam, yakni:

a. Memelihara Agama (Hifdz Ad-Din)

Islam menjaga dan melindungi  hak serta kebebasan yang pertama adalah

berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan

mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau

mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk

masuk Islam.36 Seperti firmannya dalam (QS. Al-Baqarah: 256)

                
            

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya
telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang
sesat. Barang siapa ingkar terhadap Thaghut dan beriman kepada
Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat
kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha
Mengetahui” (QS. AlBaqarah: 256).37

Ayat ini mengabarkan bahwa tidak boleh ada paksaan dan tindakan

kekerasan untuk masuk ke dalam agama. Iman itu tunduk dan khudhu’ (patuh),

36 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, terj. Khimawati, (Jakarta:
AMZAH, 2010), h. 1

37 Kementerian  Agama RI, h.402
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untuk mencapai hasl itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan atau tekanan tetapi

harus dengan alasan atau penjelasan yang menguatkan (meyakinkan). Barang siapa

yang beriman diantara mereka maka Allah Penolong yang mengeluarkannya dari

gelapnya kekufuran kepada cahaya keimanan dan barang siapa yang kufur atau

ingkar setelah adanya Nabi Muhammad Salallahu ‘Alaihi Wasallam, maka setan-

lah yang menyesatkannya38. Firman Allah (QS. Al-Baqarah: 108)

                  
        

Artinya: “Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti
Bani Israil meminta kepada Musa pada dahulu? Dan barang siapa yang
menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat
dari jalan yang lurus” (QS. Al-Baqarah: 108) 39

b. Memelihara Jiwa (Hifdz An-Nafs)

Menjaga jiwa juga termasuk dharuriyatul-khamsi, dan agama tidak akan

bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakkannya. Apabila hendak

menegakkan agama, artinya harus menjaga jiwa-jiwa yang akan menegakkan

agama ini. Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku

pembunuhan diancam dengan hukuman qishas (pembalasan yang seimbang) atau

diyat (dend jiwa), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum

melakukan pembunuhan untuk berfikir terlebih dahulu, karena apabila yang

dibunuh mati, maka si pembunuh akan dihukum mati, atau jika orang yang

38 Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, op. cit, hlm. 285
39 Kementerian  Agama RI, h.17
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dibunuh tidak mati atau hanya cedera maka si pelaku juga akan cedera,40 seperti

firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah:178-179) yang berbunyi:

                  
                   
            
            

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu
(melaksanakan)   qisas berkenaan orang yang dibunuh. Orang
merdeka dengan orang merdeka, hamba  sahaya dengan hamba
sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa
memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya
dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik
(pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari
Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan
mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan)
kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu
bertakwa”. (QS. Al-Baqarah:178-179).41

c. Memelihara Akal (Hifdz Al’Aql)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah dan media

kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, manusia dapat

memahami perintah yang disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran,

dengan akal pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan

dengannya manusia menjadi sempurna dan mulia berbeda dengan makhluk

lainnya. Allah SWT berfirman (QS. Al-Isra’:70) yang berbunyi:

40 Zaini Dahlan dan Amir Syaifuddin dkk, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Direktorat
Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, hlm. 56

41 Kementerian  Agama RI, h.27
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Artinya: “Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami
angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari
yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk
yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna” (QS. Al-Isra’:
70).42

Tanpa adanya akal, manusia tidak mendapatkan pemuliaan yang bisa

mengangkatnya menuju barisan malaikat yang berada di alam yang luhur.

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma’rifat kepada Allah.

Dengan akalnya, dia menyembah dan mentaati-Nya, menetapkan kesempurnaan

dan keagungan untuk-Nya. Maka dari itu ada dua hal yang membedakan

manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia

dalam bentuk yang paling baik. Akan tetapi, bentuk yang indah tidak ada

gunanya apabila tidak ada yang kedua, yaitu akal. Jadi, akal merupakan hal yang

paling penting dalam pandangan Islam. Oleh  karena itu, Allah SWT selalu

memuji orang-orang yang berakal. Karena fungsinya yang penting, Allah

melarang supaya tidak merusak akal yaitu Firman Allah SWT (QS. Al-

Baqarah:219) :

               
                 
         

42 Kementerian  Agama RI, h.289
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Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih
besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa
yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari
keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah: 219).43

d. Memelihara Keturunan (Hifdz An-Nasl)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya

pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh

dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa

yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan dianggap sah dan percampuran dua

orang manusia yang berlainan jenis tidak dianggap sebagai zina dan anak-

anak yang lahir dari hubungan suatu perkawinan dianggap sah dan menjadi

keturunan sah dari ayahnya. Allah sangat melarang zina dan perbuatan-perbuatan

yang membawa kepada zina karena merusak keturunan atau membunuh nasab.

Sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al-Isra’: 32) :

           
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu

perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra’:
32).44

Pengharaman zina tentu mempunyai makna yang sangat luas. Zina

diharamkan  karena Islam menghendaki kemaslahatan  bagi umatnya. Jika zina

dilegalkan, bagaimana hancurnya umat ini. Akan ada banyak bayi yang tidak

mempunyai ayah, aborsi pun akan menjamur. Tentu masalah tersebut tidak akan

43 Kementerian  Agama RI, h.34
44 Kementerian  Agama RI, h.285
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muncul apabila ada aturannya. Dengan diharamkannya zina maka nasab

terselamatkan, serta banyak kemaslahatan yang terjadi pada umat manusia.

Untuk itu Islam memberi hukuman yang berat bagi pelaku zina, Firman Allah

SWT (QS. An- Nur: 2) :

                
              

  
Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah

tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera, dan janganlah belas
kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)
agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir
akhirat nanti, dan hendaklah (pelaksanaa) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (QS.
An-Nur: 2).45

e. Memelihara Harta (Hifdz Al-Maal)

Pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah SWT. Namun

Islam juga mengakui hak pribadi seseorang, karena manusia memiliki sifat

tamak terhadap harta benda, sehingga ingin mengusahakannya dengan jalan

apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu

dengan yang lain. Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai

mu’amalat, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya, serta

melarang penipuan dan riba.

45 Kementerian  Agama RI, h. 350
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Memelihara  harta  bisa dilakukan dengan mencegah perbuatan yang

menodai  harta,  seperti  pencurian dan ghasab,  mengatur  sistem mua’malat

atas dasar keadilan dan kerelaan, dan berusaha mengembangkan harta kekayaan

dan menyerahkannya ke tangan yang mampu menjaga dengan baik. Mencegah

agar tidak dimakan diantara sesama manusia dengan cara yang batil, tidak

dengan cara yang dihalalkan oleh Allah SWT. Firman Allah (QS. Al-Maidah:

38) yang berbunyi:

                  


Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka
kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana.”  (QS. Al- Maidah: 38).46

Berdasarkan uraian diatas peneliti menerangkan bahwa dalam

pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta seorang wanita karena takut

wanita tersebut terjerumus pada kekufuran dan terbebas dari perbuatan zina maka

tidak mengapa ia merealisasikan niat tersebut dengan syarat harus Adil dan

sebelumnya harus mendiskusikan hal tersebut kepada istrinya. Jika tidak, maka

akan dikhawatirkan muncul pertengkaran didalam rumah tangga yang

mengakibatkan mudhorotnya lebih besar. Apabila mudhorotnya lebih besar dari

pada kemaslahatannya maka tidak diperbenarkan ia untuk melakukan poligami.

46 Kementerian  Agama RI, h.144



48

Adapun dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat

dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujun pokok

pembinanaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan manusia. Tuntutan

kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingat-tingkat. Secara berurutan,

peringkat kehidupan itu adalah primer (dharuri), sekunder (hijiyat) dan tertier

(takhsiiyat).

Menurut uraian diatas peneliti menghubungkan dengan poligmi maka

kebutuhan tersebut bisa dikatakan kebutuhan primer (dharuri) apabila tidak

sempurnanya kehidupan manusia atau kelengkapan hidup manusia seperti agama,

jiwa, akal, harta dan keturunan. Contohnya jika seorang suami menginginkan

seorang anak akan tetapi, istri tersebut tidak bisa mengandung dikarenakan

mandul, maka tidak mengapa jika seorang suami berpoligami untuk mendapatkan

keturunan.

Peneliti menghubungkan lagi antara poligami dengan kebutuhan sekunder

(hijiyat) dan tertier (takhsiiyat). Kebutuhan sekunder (hijiyat) yaitu apabila suatu

yang dibutuhkan bagi kehidupa manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri.

Contohnya apabila seorang istri tidak menjalankan kewajibannya, misalnya istri

tidak patuh, tidak melayani suami dengan baik dan lain sejenisnya, maka tidak

mengapa jika suami itu berpoligami agar suami tersebut dapat merasakan

kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga.

Sedangkan hubungan antara poligami dan kebutuhan tertier (takhsiiyat)

yaitu suatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Jika seorang

suami sudah merasa mapan dalam menjalani hidup dan berhasil mendidik isrti
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beserta anaknya dengan baik sehingga membuahkan istri dan anak yang soleh dan

soleha maka tidak mengapa ia melakukan poligami untuk memperindah

kehidupan rumah tangganya.

Dengan uraian peneliti yang disampaikan diatas bukan berarti seorang

suami se-enaknya saja melakukan poligami akan tetapi, harus memenuhi syarat

yang muthak yaitu adil dalam berumah tangga. Jika tidak maka haram bagi suami

melakukan tindak poligami tersebut. Seorang suami tidak boleh egois dalam

mengambil keputusan ketika berniat melaksanakan poligami disaat istrinya tidak

mau dipoligami karena dikhawatirkan mudhorot yang lebih besar terjadi dari pada

maslahatnya dan seorang muslim harus lebih mengutakan terlaksananya

kemaslahatan  dari pada mudharot.

Tinjauan Maqashid Syari’ah terhadap dampak poligami pada psikologi

anak dapat tercermin dari peran orang tua dalam mendidik anak. jika orang tua,

khususnya ibu dapat membimbing anaknya dengan benar dan menanamkan

prilaku baik pada anak ketika mendapat ayahnya melakukan poligami maka

psikologi anak mungkin tidak terganggu misalnya yang lagi viral saat ini, ketika

sedang berada di sekolah dan teman-temannya mengganggu anak tersebut dengan

mengatakam “ iiii….bapakmu ada dua istrinya”, dengan didikan orang tua yang

baik maka spontan anak itu akan menjawab “saya bagus punya dua ibu,

sedangkan kalian Cuma satu” itulah jawaban yang tidak disangka-sangka terlontar

pada anak yang duduk dibangku SD. Akan tetapi, jika seorang ibu tidak menerima

suami melakukan poligami dan selalu terjadi pertengkaran dirumah maka

dikhawatirkan psikologi anak akan terganggu dengan sendirinya hingga
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tertanamlah kebencian anak pada ayahnya dan akan berdampak pada mental anak.

sehingga didalam Maqashid Syari’ah haruslah melihat kemaslahatannya. Jika

kemaslahatan lebih banyak maka tidak mengapa suami melakukan poligami akan

tetapi, jika kemudhoratan yang lebih maka maka tidak dibenarkan suami

melakukan poligami.


