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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu, maka peneliti dapat

merumuskan beberapa kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang

dibahas dalam hasil ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi objektif keluarga yang berpoligami di Desa Guali Kecamatan

Kusambi Kabupaten Muna Barat dimana dalam penelitian ini, jumlah

keluarga poligami yang diteliti secara keseluruhan berjumlah enam (6) kepala

keluarga dari tujuh (7) kepala keluarga. Setiap kepala keluarga tersebut

memiliki seorang istri yang di poligami dengan status janda. Para istri rata-rata

tinggal di rumah yang terpisah dengan jarak yang tidak berjauhan. Rata-rata

dari setiap istri yang di poligami memiliki seorang anak berjumlah dua (2).

Hubungan antara setiap istri-istri mereka selalu dalam hubungan yang

renggang, terlebih pada istri yang terakhir selalu menjadi pelampisan

kemarahan. Keadaan anak-anak untuk keluarga yang berpoligami secara

keseluruhan memiliki hubungan yang renggang dengan bapak mereka bahkan

hubungan anak-anak dari setiap istri mereka kurang begitu baik.

2. Dampak poligami terhadap psikologi anak di Desa Guali, Kecamatan

Kusambi, secara umum pada setiap kepala keluarga yang melakukan poligami

menimbulkan dampak negatif, antara lain adalah terjadinya perselisihan antara

suami dan istri-istrinya dengan sanak famili dari kedua belah pihak, yang

berakhir dengan perceraian, kesengsaraan dari istri-istri yang dimadu dan
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terjadinya dampak pada psikologis anak seperti kurangnya dan hilangnya

kasih sayang, timbul dan tertanamnya rasa benci pada diri anak, timbulnya

rasa ketidak percayaan diri pada anak dan adanya rasa trauma pada diri anak

serta seringnya terjadi keretakan dalam hubungan rumah kekeluargaan.

3. Ditinjau dari Maqashid Syari’ah, praktek poligami di Desa Guali umumnya

belum sesuai yang diinginkan oleh syari’at Islam, dengan adanya salah satu

poligami yang didahului dengan coitus (kehamilan) diluar perkawinan, suami

tidak mampu menciptakan keadilan diantara istri-istrinya, kebanyakan

poligami yang terjadi karena nafsu seksual semata dengan tidak

mempertimbangkan segi-segi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan anak-

anak dan istrinya dan terjadinya dampak-dampak pada psikologis anak. Dalam

tinjauan Maqashid Syari’ah belum sesuai karena dalam kasus poligami ini

tidak terpenuhnya unsur yaitu tentang memelihara keturunan dan memelihara

jiwa yang menyebabkan terganggunya kesehatan psikis yaitu stress dan

depresi serta berdampak pada kesehatan fisik dan mental pada anak.

B. Saran-saran

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan pada topik kesimpulan tersebut

diatas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk setiap keluarga yang berpoligami, agar kiranya selalu memperhatikan

kondisi keluarganya dengan selalu berusaha menenangkan para istri-istrinya.

2. Bagi suami sebelum melakukan poligami haruslah lebih memerhatikan

dampak-dampak yang akan terjadi pada keluarganya seperti dampak pada

istri dan juga pada anak-anaknya, karena jika tidak mampu berlaku adil maka
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cukup baginya satu orang istri saja, untuk menghindari kemudhorotan yang

lebih banyak dari pada kemaslahatan,

3. Diharapkan kepada setiap masyarakat yang berpoligami, khususnya pihak

istri-istri yang pertama, agar dalam menyelesaikan perkara poligami

senantiasa melalui proses hukum yang berlaku dan tidak dengan jalan main

hakim sendiri. Melalui proeses hukum tersebut tentunya diharapkan kepada

pemerintah untuk melakukan penyuluhan terkait poligami dalam berbagai

perspektif terutuma terkait dengan syari’at Islam dalam melakukan poligami.


