
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia hidup dapat dipastikan melakukan interaksi dengan manusia 

lainnya. Interaksi dilakukan oleh manusia sebagai suatu kebutuhan dan harus 

terpenuhi. Kebutuhan interaksi dilakukan oleh individu karena setiap individu 

memiliki kekurangan dan membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Dorongan 

untuk dapat berhubungan dengan orang lain sebagai alasan individu untuk bertindak 

dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Hubungan antara individu satu dengan 

individu lainnya disebut interaksi sosial.   

Murdiyatmoko dan Handayani (2004) menyatakan bahwa interaksi sosial 

adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan suatu proses pengaruh 

mempengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya 

memungkinkan pembentukan struktur sosial. Interaksi positif hanya mungkin terjadi 

apabila terdapat suasana saling mempercayai, menghargai, dan saling mendukung. 

Interaksi sosial dapat berlangsung karena hubungan tersusun dalam bentuk tindakan 

berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.  

Gerungan (2004) membagi interaksi sosial dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

(1) Interaksi antara individu dan individu. Dalam hubungan ini bisa terjadi interaksi 

positif ataupun negatif. Interaksi positif, jika hubungan yang terjadi saling 

menguntungkan, sedangkan interaksi negatif, jika hubungan timbal balik merugikan 

satu pihak atau keduanya (bermusuhan). (2) Interaksi antara individu dan kelompok. 

Interaksi ini dapat berlangsung secara positif maupun negatif. Bentuk interaksi 
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sosial individu dan kelompok bermacam-macam sesuai situasi dan kondisi. (3) 

Interaksi sosial antara kelompok dan kelompok. Interaksi sosial kelompok dan 

kelompok terjadi sebagai satu kesatuan bukan kehendak pribadi. Misalnya, kerja 

sama antara dua perusahaan untuk membicarakan suatu proyek. 

Jenis interaksi sosial antara individu satu dengan individu lain dapat terjadi 

dalam keluarga, seperti interaksi antara orang tua dengan anak, anak dengan anak, 

atau anak dengan anggota dalam keluarga yang tinggal satu rumah. Keluarga 

merupakan kesatuan yang terkecil di dalam masyarakat, akan tetapi  

menepati kedudukan yang primer dan fundamental. Oleh sebab itu, keluarga  

mempunyai peranan yang besar dan vital dalam mempengaruhi kehidupan para 

anggota keluarga. 

Interaksi yang terjadi dalam keluarga dapat terealisasi makna kebersamaan, 

solidaritas, cinta kasih, pengertian, rasa hormat menghormati dan rasa memiliki. 

Interaksi sosial pada keluarga turut menentukan pola tingkah lakunya terhadap orang 

lain dalam pergaulan diluar keluarganya. Apabila interaksi sosial di dalam keluarga 

karena beberapa sebab tidak lancar kemungkinan besar interaksi sosial para 

anggotanya juga akan berlangsung kurang harmonis.  

Interaksi sosial yang kurang harmonis sering terjadi dalam kehidupan 

berkeluarga. Sadarjoen (2007) menyatakan bahwa ketidakharmonisan dalam 

keluarga karena anggota keluarga kurang melakukan komunikasi. Seperti pasangan 

suami isteri yang tidak mampu berbicara dengan baik dalam menyelesaikan tentang 

problem-problem yang dihadapi secara bersama. Dijelaskan oleh Bisono (2010) 

keluarga yang suaminya melakukan poligami dapat mengganggu interaksi sosial 

keluarga. Meskipun suami melakukan poligami seijin isteri dan isteri dapat 
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menerima poligami suami, tidak dapat dihindari adanya kemungkinan tekanan batin 

pada isteri sehingga terjadi perubahan sikap dan perilaku isteri saat berkomunikasi 

dengan suami. Isteri lebih banyak bersikap menarik diri dan tidak terbuka dengan 

suami, komunikasi berjalan tidak lancar, dan interaksi sosial dalam keluarga berjalan 

tidak harmonis.        

Keharmonisan keluarga yang terjalin karena interaksi sosial dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi menurut Lunandi (2002) 

yaitu faktor psikologi, yaitu segala sesuatu yang ada di benak komunikator dan 

komunikan, termasuk sikap dan situasi kejiwaan komunikator.  Hal ini akan 

menggiring komunikasi yang terjadi menjadi formal, tidak formal, tegang, atau 

bersahabat. Kondisi psikologi para anggota keluarga tergantung dari pimpinan 

keluarga yaitu suami atau ayah.  

Menurut Ridwan (2009) bahwa suami mempunyai tanggung jawab dalam 

menjaga kenyamanan rumah tangga, termasuk suami yang melakukan poligami.  

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

Pandangan tentang poligami tidak hanya terjadi pada kalangan intelek atau tokoh 

agama saja, tetapi hampir menyeluruh menjadi perbincangan semua kalangan. Ada 

masyarakat yang mendukung dan hampir menyebutnya wajib, ada juga masyarakat 

yang menolak keras. 

Bagi suami yang melakukan poligami sangat penting menjaga kenyamanan 

keluarga, mengingat di dalam keluarga ada dua atau lebih isteri-isteri yang 

dipoligami. Khususnya sesama isteri dapat mempengaruhi dalam menjalankan 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kelanggengan dan kebahagiaan. 

Kenyamanan dan kebahagiaan dalam keluarga dapat tercapai saat anggota (termasuk 
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isteri-isteri yang dipoligami) mampu berkomunikasi dengan baik sehingga interaksi 

sosial yang terjadi dalam keluarga pun berjalan harmonis.  

Menurut Abdillah (2007) kedudukan poligami dalam Islam bukanlah 

keharusan yang diperintahkan oleh syariat, tetapi sekedar pembolehan bagi siapa 

saja yang menghendakinya, dengan mengacu pada rambu-rambu, batasan dan 

syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Islam memberikan batasan yang sangat 

jelas dan syarat-syarat yang ketat demi terciptanya kemaslahatan dan menghindari 

terjadinya tindakkan kezaliman. Batasan yang paling utama adalah jumlah isteri 

yang dinikahi tidak lebih dari empat orang, dan suami harus benar-benar berlaku 

adil terhadap mereka. Tidak melebihkan yang satu dari yang lainnya, terutama 

dalam hal pemberian nafkah, tempat tinggal, maupun jadwal bermalam. 

Syarat yang ditetapkan oleh Islam untuk melakukan poligami adalah 

kepercayaan seorang muslim kepada dirinya bahwa individu tersebut mampu 

berlaku adil antara isteri-isterinya, baik dalam hal makanan dan minuman, pakaian 

dan tempat tinggal, serta nafkah. Karena itu, orang yang tidak yakin dirinya mampu 

melaksanakan hak-hak para isterinya dengan adil, maka diharamkan untuk menikah 

dengan lebih dari satu orang isteri. 

Jufri (2006) menjelaskan bahwa pandangan dari sisi psikologi, menilai 

bahwa hidup berpoligami adalah suatu pilihan. Psikologi tidak memandang poligami 

itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, tetapi sangat terkait erat dengan 

persoalan motivasi, persepsi, sikap dan perilaku. Poligami selanjutnya bisa dipilih 

atas dorongan tidak terpenuhinya kebutuhan cinta, ingin dihargai dan diperhatikan, 

namun banyak juga orang yang memilih poligami karena mengikuti Sunnah dan 

Ibadah. Agar kehidupan poligami dapat langgeng maka komunikasi yang baik, 
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santai, dan tidak terlalu kaku atau tegang diperlukan dalam hubungan interaksi sosial 

terhadap para isteri. 

Isteri yang dipoligami biasanya hidup bersama dalam satu rumah, atau 

terpisah di mana tiap isteri menempati rumah tersendiri. Fenomena yang menarik 

dari adanya poligami adalah terdapat beberapa keluarga yang memilih untuk 

menempatkan isteri-isterinya dalam satu rumah yang sama. Kenyataan ini akan 

menjadi tantangan tersendiri bagi isteri karena harus bisa menerima kenyataan selain 

suaminya menikah lagi tetapi juga menempatkan isteri yang lainnya dalam satu 

rumah dengan dirinya. Contohnya ada sebuah keluarga poligami dari kawasan Bukit 

Sentul, Bogor. Dari 400-an kepala keluarga (KK) yang tinggal di Cluster Victoria, 

terdapat 9 diantarannya hidup berpoligami namun ada 2 KK yang isteri-isterinya 

tinggal serumah. Salah satu dari mereka adalah keluarga intelektual yang menjalani 

kehidupan berpoligami dan memiliki 4 orang isteri. Isteri pertamanya bergelar 

doktor lulusan Prancis. Keluarga poligami yang lain menceritakan, telah menjalani 

hidup berpoligami dengan dua isterinya dalam satu rumah sejak dua tahun terakhir. 

Rumahnya mempunyai tiga kamar. Dua kamar untuk dua isteri, satu kamar lagi 

khusus untuk anak-anak. Dari kedua isterinya itu, memiliki lima anak, empat anak 

dari isteri pertama, dan satu anak dari isteri kedua. Kehidupan rumah tangganya 

dijalani dengan penuh kerukunan (Susanti, dkk., 2009). 

Peristiwa suami yang melakukan poligami dalam satu rumah juga terjadi 

pada keluarga Simalungan di Sumatra Selatan. Simalungan melakukan poligami 

dengan tiga isteri yang tinggal dalam satu rumah. Simalungan menyatakan bahwa 

ketiga isteri dan anak-anaknya hidup rukun dalam satu rumah. Kerukunan dalam 

rumah tangganya dapat terjadi karena Simalungan memberikan pengertian-
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pengertian yang sama dan berusaha bersikap adil kepada para isteri dan anak-

anaknya. Simalungan menekankan kepada semua anggota keluarga untuk menjaga 

hubungan antar anggota keluarga dengan sikap peduli sesama anggota keluarga. 

Awalnya Simalungan kesulitan dalam membina hubungan antar isteri satu dengan 

lainnya, karena perjuangan Simalungan untuk menyatukan para isteri untuk hidup 

rukun akhirnya tujuan tersebut tercapai. Simalungan dengan tiga isteri dan anak-

anaknya hidup rukun dalam satu rumah (Prasetyo, 2008).        

Fenomena lainnya terjadi di negara Afrika, seorang suami melakukan 

poligami dengan jumlah isteri sembilan orang dan 25 anak tinggal dalam satu 

rumah. Suami dengan sembilan isteri ini tinggal dalam satu rumah besar dengan tiap 

ruangan untuk isteri dan anak-anaknya. Interaksi sosial yang terjadi dalam keluarga 

tersebut berjalan baik. Hal ini dapat diketahui melalui sikap antara anggota satu 

dengan lainnya saling membantu dan mendukung. Seperti dalam memenuhi rumah 

tangga, anak yang sudah bekerja ikut membantu kebutuhan keluarga lainnya, 

termasuk anggota keluarga dari isteri yang berbeda (Perdana, 2008).      

Beberapa fenomena tersebut membuktikan bahwa interaksi sosial dalam 

keluarga yang suaminya melakukan poligami penting guna membina hubungan yang 

harmonis dalam keluarga. Dijelaskan oleh Sobur (2003)  bahwa berlangsungnya 

proses interaksi sosial didasarkan pada berbagai faktor, yaitu faktor imitasi, faktor 

sugesti,  faktor identifikasi, faktor simpati,  faktor psikologi, faktor sosial, dan faktor 

budaya.  

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa poligami yang 

dilakukan oleh suami terhadap isteri dapat menimbulkan interaksi sosial keluarga 

kurang harmonis. Di sisi lain, ada beberapa orang yang melakukan poligami dapat 
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membina hubungan antara isteri satu dengan isteri lainnya yang tinggal dalam satu 

rumah secara baik sehingga interaksi sosial berjalan harmonis. Adanya berbagai 

fenomena di atas interaksi sosial pada isteri menjadi sangat penting dan berbagai 

masalah yang ditimbulkan oleh poligami yang di hadapi oleh seorang isteri, serta 

masih sedikitnya penelitian yang dilakukan mengenai interaksi pada isteri pertama 

dan isteri kedua dalam satu rumah, menggugah penulis untuk melakukan penelitian 

ini.  

Penelitian ini difokuskan pada pasangan poligami yang isterinya tinggal satu 

rumah dengan permasalahannya, yaitu bagaimanakah interaksi sosial pada isteri 

pertama dan kedua yang dipoligami dalam satu rumah dan faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi interaksi pada isteri yang dipoligami dapat berlangsung lama. Atas 

dasar permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih judul:  “Interaksi 

Sosial antara Isteri Pertama dengan Isteri Kedua dalam Satu Rumah pada Keluarga 

Poligami”.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi antara isteri 

pertama dengan isteri kedua dalam keluarga poligami yang berada dalam satu 

rumah. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Secara teoretis, penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan dalam bidang 

psikologi sosial dan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan permasalahan poligami seperti yang diungkap dalam penelitian ini. 
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Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan 

pemahaman mengenai interaksi pada istri dalam keluarga poligami dan diharapakan 

hasil penelitian ini akan mampu memberikan kontribusi untuk para istri yang 

dipoligami agar mampu menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan dapat 

meningkatkan kualitas hubungan dalam rumah tangga serta berguna bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 


