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ABSTRACT :
The existence of the phenomenon in society, where a husband has more wives than one
person in a marriage bond. Many women in general, there is a rejection of men who do
polygamy, polygamy is contrary there are many examples of behavior which is supported
by his wife. Couples polygamy all wives live in one house, usually the wife each have
separate rooms. Self-acceptance on the first wife, second, third and so on will be different.
In general, the first wife of self-acceptance is more difficult than the other wives because it
is not easy to ignore the feelings of first wives or at least he used to accompany her
husband when happy and sad in marriage, and provide a healthy and intelligent offspring.
In addition, this study also aimed to determine why the first wife accept polygamy and live
with a young wife to her husband. While the approach used in this study is a qualitative
approach in the form of case studies with a research subject of the first wife of polygamy
by the husband and live with a young wife to her husband. In this study, researchers used a
method of free guided interviews, supported by direct observation methods. Based on the
results obtained can be concluded that in general the subject is good enough selfacceptance. The characteristics of self-acceptance are present in the subject of research
results is a realistic expectation, has the standard itself, aware of shortcomings and
strengths, can survive the failure and pain and able to overcome his emotional state. The
reason the subject can receive the presence of other wives lived in one house is because
the subject felt sympathy with the young wife of her husband's condition because they
have no living relatives and live lonely. The results of this study indicate that the factors
which play an important role in self-acceptance that existed at the subject itself is the
understanding of self, community members a fun attitude, no severe emotional
disturbance, identification with others who have good self-adjustment, there a broad
perspective of self, ways to teach the days of good small, stable and self-concept.
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ABSTRAK
Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerimaan
diri pada istri pertama dalam keluarga poligami yang tinggal dalam satu rumah dan
mengetahui faktor-faktor yang berperan penting dalam penerimaan diri pada istri
pertama dalam keluarga poligami yang tinggal dalam satu rumah. Selain itu, penelitian
ini juga ditujukan untuk mengetahui alasan istri pertama menerima dipoligami dan
tinggal satu rumah dengan istri muda suaminya. Sedangkan pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang berbentuk studi kasus instrinsik
dengan subjek penelitian seorang istri pertama yang dipoligami oleh suaminya dan
tinggal satu rumah dengan istri muda suaminya. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan metode wawancara bebas terpimpin yang didukung oleh metode observasi
langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa secara
umum penerimaan diri subjek cukup baik. Adapun karakteristik penerimaan diri yang ada
pada diri subjek dari hasil penelitian adalah harapan yang realistis, memiliki standar diri,
menyadari kekurangan dan kelebihannya, dapat bertahan dalam kegagalan dan
kepedihan serta mampu mengatasi keadaan emosionalnya. Sedangkan alasan subjek
untuk menerima poligami adalah untuk melatih kesabaran, ikhlas berbagi kebahagiaan
dengan wanita lain, memasrahkan hati semata-mata karena tuhan, suami memiliki
kemampuan dari sisi materi dan suami mampu bersikap adil. Adapun alasan subjek dapat
menerima kehadiran istri muda suaminya tinggal dalam satu rumah adalah karena
subjek merasa simpati dengan keadaan istri muda suaminya karena sudah tidak memiliki
sanak saudara dan hidup sebatangkara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktorfaktor yang berperan penting dalam penerimaan diri yang ada pada diri subjek adalah
pemahaman tentang diri sendiri, sikap anggota masyarakat yang menyenangkan, tidak
ada gangguan emosional yang berat, identifikasi dengan orang lain yang memiliki
penyesuaian diri yang baik, adanya perspektif diri yang luas, pola asuh dimasa kecil yang
baik, dan konsep diri yang stabil.
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Poligami adalah fenomena kehidupan
yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami
sering terdengar namun tidak banyak
masyarakat yang dapat menerima keadaan
ini. Kata poligami sendiri berasal dari
yunani “polygamie”, yaitu poly berarti
banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti
dari poligami adalah laki-laki yang beristri
lebih dari satu orang wanita dalam satu
ikatan perkawinan. Seperti seorang suami
mungkin mempunyai dua istri atau lebih
pada saat yang sama (Abdullah, 2004).
Sangat banyak wanita yang menolak
terjadinya poligami dalam keluarganya
dengan berbagai alasan yang diyakininya.
Namun terdapat pula beberapa wanita yang
menerima
konsep
poligami
dalam
keluarganya. Terdapat beberapa contoh
perilaku poligami yang didukung oleh istri,
seperti memilihkan calon istri atau bahkan
istri pertama yang meminangkan wanita
lain untuk suaminya. Hal ini biasanya
disebabkan karena kefahaman mereka
terhadap bahaya bertambahnya jumlah
wanita yang menua, tapi belum menikah,
serta dampak negatif yang ditimbulkannya
terhadap kehidupan masyarakat atau rasa
tanggung jawab wanita, cintanya terhadap
saudari-saudarinya dari kalangan perawan
tua dan janda bahkan meningkatnya taraf
ekonomi suami di antara perkara yang
membuatnya tenang (http://www.mailarchive.com/jamaah@arroyyan.com/msg
01479. html).
Dalam aplikasinya, poligami sangat
membutuhkan penerimaan diri seseorang
terutama wanita yang suaminya menikah
lagi atau berada di posisi sebagai istri dari
laki-laki yang sudah menikah. Penerimaan
diri pada istri pertama, kedua, ketiga dan
seterusnya akan berbeda. Pada istri pertama
tentu saja akan lebih sulit dari pada istriistri lainnya.
Menurut Allport (dalam Hjelle dkk.,
1992), penerimaan diri adalah toleransi

individu atas peristiwa-peristiwa yang
membuat frustrasi atau menyakitkan sejalan
dengan menyadari kekuatan-kekuatan
pribadinya. Allport mengkaitkan definisi
ini dengan emotional security sebagai salah
satu dari beberapa bagian positif kesehatan
mental, dimana penerimaan diri merupakan
bagian lain dari kepribadian yang matang.
Hal ini terjadi ketika individu menerima
diri sebagai seorang manusia, dan ini
membuatnya mampu mengatasi keadaan
emosionalnya sendiri tanpa mengganggu
orang lain. Istri yang memiliki penerimaan
diri yang baik akan lebih mampu menekan
dan menyesuaikan kondisi emosionalnya
dengan realitas yang dihadapinya. Hal ini
diperkuat oleh pendapat Hurlock (1974)
bahwa semakin baik seorang individu
dapat menerima dirinya, maka semakin
baik penyesuaian diri dan penyesuaian
sosialnya. Penyesuaian diri yang positif
adalah adanya keyakinan pada diri sendiri
dan adanya harga diri sehingga timbul
kemampuan menerima dan mengolah kritik
demi perkembangan dirinya. Penerimaan
diri yang disertai dengan adanya rasa aman
untuk
mengembangkan
diri
ini
memungkinkan seseorang untuk menilai
dirinya secara lebih realistis sehingga dapat
menggunakan potensinya secara efektif.
Selain itu ia juga merasa puas dengan
menjadi dirinya sendiri, tanpa ada
keinginan untuk menjadi orang lain.
Fenomena yang menarik dari adanya
poligami adalah terdapat beberapa keluarga
yang memilih untuk menempatkan istriistrinya dalam satu rumah yang sama.
Kenyataan ini akan menjadi tantangan
tersendiri bagi istri yang dipoligami karena
harus bisa menerima kenyataan selain
suaminya menikah lagi tetapi juga
menempatkan istri 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 diantaranya
hidup berpoligami namun ada 2 KK

yang istri-istrinya tinggal serumah.
Salah satu dari mereka adalah keluarga
intelektual yang menjalani kehidupan
berpoligami dan memiliki 4 orang istri.
Istri pertamanya bergelar doktor
lulusan Perancis. Keluarga poligami yang
lain menceritakan, telah menjalani hidup
berpoligami dengan dua istrinya dalam
satu rumah sejak dua tahun terakhir.
Rumahnya mempunyai tiga kamar. Dua
kamar untuk dua istri, satu kamar lagi
khusus untuk anak-anak. Dari kedua
istrinya itu, memiliki lima anak, empat
anak dari istri pertama, dan satu anak
dari istri kedua. Kehidupan rumah
tangganya dijalani dengan penuh
kerukunan(http://www.kompas.com/ver
1/Hiburan/0612/11/083536.htm).
Dengan adanya berbagai fenomena di
atas penerimaan diri pada istri menjadi
sangat penting dan berbagai masalah yang
ditimbulkan oleh poligami yang dihadapi
oleh seorang istri, serta masih sedikitnya
penelitian yang dilakukan mengenai
penerimaan diri pada istri pertama dalam
keluarga poligami yang tinggal dalam satu
rumah,
menggugah
penulis
untuk
melakukan penelitian ini. Bahwa masalah
penerimaan diri ini sangat penting untuk
dibahas karena dapat membantu istri yang
dipoligami untuk dapat menerima realitas
yang dihadapinya serta dapat menyesuaikan
diri dengan realitas tersebut. Peneliti
memfokuskan penelitian ini kepada
bagaimana penerimaan diri seorang istri
terutama pada istri pertama dalam keluarga
poligami yang tinggal dalam satu rumah.
B. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan permasalah yang telah
dikemukakan di atas, maka penulis
merumuskan pertanyaan dari penelitian ini
adalah :
1. Mengapa seorang istri bersedia
dipoligami dan tinggal satu rumah
dengan istri muda suaminya?
2. Bagaimana penerimaan diri pada istri
pertama dalam keluarga poligami yang
tinggal dalam satu rumah?

3. Faktor-faktor apa saja yang berperan
penting dalam penerimaan diri pada
istri pertama dalam keluarga poligami
yang tinggal dalam satu rumah?
C. Tujuan Penelitian
Penulis melakukan penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui alasan seorang
istri bersedia dipoligami dan tinggal satu
rumah dengan istri muda suaminya dan
menjelaskan
bagaimana
gambaran
penerimaan diri pada istri pertama dalam
keluarga poligami yang tinggal dalam satu
rumah. Selain itu peneliti ini juga bertujuan
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja
yang berperan penting dalam penerimaan
diri istri tersebut.
.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil penelitian ini
dapat memberikan masukkan yang
bermanfaat bagi perkembangan ilmu
psikologi, khususnya psikologi sosial
dengan memberikan gambaran yang
berhubungan dengan penerimaan diri
pada istri pertama dalam keluarga
poligami yang tinggal dalam satu
rumah.
2. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil penelitian ini
dapat menjadi bahan informasi,
memberikan wawasan dan pemahaman
yang menyeluruh bagi masyarakat guna
memahami tentang penerimaan diri
pada istri dalam keluarga poligami.
Hasil penelitian ini juga diharapkan
cukup
relevan
untuk
menjadi
pertimbangan bagi kaum lelaki yang
akan melakukan poligami, juga para
istri yang dipoligami agar mampu
menciptakan suasana keluarga yang
harmonis dan dapat meningkatkan
kualitas hubungan dalam rumah tangga,
serta mengurangi efek-efek negatif dari
poligami dengan cara memperhatikan
ketentuan-ketentuan poligami yang
berlaku.

atau perasaan bersalah terhadap kodrat
dirinya.

TINJAUAN PUSTAKA
A. Penerimaan Diri
1. Pengertian Penerimaan Diri
Ada
beberapa
tokoh
yang
mendefinisikan mengenai penerimaan
diri, salah satunya menurut Allport
(dalam Hjelle, dkk., 1992), penerimaan
diri adalah toleransi individu atas
peristiwa-peristiwa yang membuat
frustrasi atau menyakitkan sejalan
dengan menyadari kekuatan-kekuatan
pribadinya.
Allport
mengkaitkan
definisi ini dengan emotional security
sebagai salah satu dari beberapa bagian
positif kesehatan mental, dimana
penerimaan diri merupakan bagian lain
dari kepribadian yang matang. Hal ini
terjadi ketika individu menerima diri
sebagai seorang manusia, dan ini
membuatnya
mampu
mengatasi
keadaan emosionalnya sendiri tanpa
mengganggu orang lain.
Maslow (dalam Hjelle, dkk., 1992)
menjelaskan menempatkan penerimaan
akan diri, penerimaan akan orang lain
dan alam pada urutan kedua dalam
daftar karakteristik orang yang dirinya
teraktualisasi, atau disebut dengan self
actualizing person. Individu yang sehat
akan menunjukan rasa hormat terhadap
dirinya dan orang lain, menerima
dirinya
dengan
keterbatasan,
kelemahan, kerapuhannya individu ini
bebas dari rasa bersalah, malu, dan
rendah diri, juga dari kecemasan akan
penilaian orang lain terhadap dirinya.
Jadi, dari penjelasan beberapa ahli
di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
penerimaan diri merupakan suatu
keadaan dimana seorang individu
memiliki penilaian positif terhadap
dirinya,
serta
mengakui
segala
kelebihan maupun segala keterbatasan
yang ada di dalam dirinya tanpa malu

2. Faktor-faktor
Yang
Berperan
Penting Dalam Penerimaan Diri
Hurlock
(1974)
menjelaskan
tentang faktor-faktor yang berperan
dalam penerimaan diri yang positif,
yaitu sebagai berikut:
a. Adanya pemahaman tentang diri
sendiri.
b. Adanya harapan yang realistik.
c. Tidak adanya hambatan di dalam
lingkungan.
d. Sikap-sikap anggota masyarakat
yang menyenangkan.
e. Tidak adanya gangguan emosional
yang berat.
f. Pengaruh
keberhasilan
yang
dialami, baik secara kualitatif
maupun kuantitatif.
g. Identifikasi dengan orang lain yang
memiliki penyesuaian diri yang
baik.
h. Adanya perspektif diri yang luas.
i. Pola asuh di masa kecil yang baik.
j. Konsep diri yang stabil.
Dari penjelasan diatas, dapat
disimpulkan bahwa penerimaan diri
adalah individu yang memiliki konsep
diri yang stabil sehingga mampu
memahami diri sendiri dan memiliki
keyakinan diri yang baik disertai rasa
aman untuk mengembangkan diri. Hal
ini
mendorong
individu
untuk
menentukan harapan yang realistis dan
puas dengan diri sendiri. Penerimaan
diri yang positif juga dipengaruhi oleh
pola asuh yang demokratis yang
cenderung berkembang sebagai pribadi
yang menghargai diri sendiri dan tidak
adanya
tidak
adanya
gangguan
emosional yang berat, keberhasilan
yang pernah dialami, memperhatikan
pandangan orang lain tentang dirinya,
pengidentifikasian diri dengan orang
yang baik dalam penyesuaian diri,
diberikan kesempatan serta dihargai
oleh lingkungan.

3. Karakteristik Penerimaan Diri
Beberapa tokoh mengungkapkan
tentang karakteristik penerimaan diri.
Salah satunya adalah Jersild (1978)
memberikan perbedaan karakteristik
individu yang menerima keadaan
dirinya
atau
yang
telah
mengembangkan sikap penerimaan
terhadap keadaan dirinya, dengan
memiliki harapan yang realistis
terhadap keadaannya dan menghargai
diri sendiri, yakin akan standar-standar
dan pengakuan terhadap dirinya tanpa
terpaku pada pendapat orang lain dan
memiliki perhitungan akan keterbatasan
dirinya dan tidak melihat pada dirinya
sendiri secara irrasional. Orang yang
menerima dirinya menyadari asset diri
yang dimilikinya, dan merasa bebas
untuk menarik atau melakukan
keinginannya. Mereka juga menyadari
kekurangan tanpa menyalahkan diri
sendiri.
Sedangkan
Hjelle
(1992)
mengemukakan bahwa seseorang yang
memiliki penerimaan diri mempunyai
karakteristik bahwa individu tersebut
memiliki gambaran positif terhadap
dirinya dan dapat bertahan dalam
kegagalan atau kepedihan serta dapat
mengatasi
keadaan
emosionalnya
seperti depresi, marah dan rasa
bersalah.
Dari penjelasan tokoh diatas, dapat
disimpulkan
bahwa
karakteristik
penerimaan diri adalah memiliki
harapan yang realistis, menghargai diri
sendiri, tidak terpaku pada pendapat
orang
lain,
bebas
melakukan
keinginannya, menyadari kekurangan
tanpa menyalahkan diri sendiri,
memiliki gambaran positif terhadap
dirinya dan mampu bertahan dalam
kegagalan serta dapat mengatasi
keadaan emosionalnya seperti depresi,
marah dan rasa bersalah.
4. Dampak Dari Adanya Penerimaan
Diri

Hurlock (1974) menjelaskan bahwa
semakin
baik
seseorang
dapat
menerima dirinya, maka akan semakin
baik pula penyesuaian diri dan
sosialnya. Kemudian Hurlock (1974)
membagi dampak dari penerimaan diri
dalam 2 kategori yaitu:
a. Dalam penyesuaian diri.
Salah satu karakteristik dari orang
yang memiliki penyesuaian diri
yang baik adalah lebih mengenali
kelebihan dan kekurangannya,
biasanya memiliki keyakinan diri
(self confidence) dan harga diri (self
esteem). Selain itu juga lebih dapat
menerima kritik, dibandingkan
dengan orang yang kurang dapat
menerima
dirinya.
Dengan
demikian orang yang memiliki
penerimaan diri dapat mengevaluasi
dirinya secara realistik, sehingga
dapat
menggunakan
semua
potensinya secara efektif hal
tersebut dikarenakan memiliki
anggapan yang realistik terhadap
dirinya maka akan bersikap jujur
dan tidak berpura-pura.
b. Dalam penyesuaian sosial.
Orang yang memiliki penerimaan
diri akan merasa aman untuk
memberikan perhatiannya pada
orang lain, seperti menunjukkan
rasa empati. Dengan demikian
orang yang memiliki penerimaan
diri dapat mengadakan penyesuaian
sosial yang lebih baik dibandingkan
dengan orang yang merasa rendah
diri atau merasa tidak adekuat
sehingga mereka itu cenderung
untuk bersikap berorientasi pada
dirinya sendiri (self oriented).
Penerimaan
diri
sangat
berhubungan erat dengan konsep diri,
karena penerimaan diri memiliki
peranan
yang
penting
dalam
pembentukan
konsep
diri
dan
kepribadian yang positif. Orang yang
memiliki penerimaan diri yang baik
maka dapat dikatakan memiliki konsep
diri yang baik pula, karena selalu

mengacu pada gambaran diri ideal,
sehingga bisa menerima gambaran
dirinya yang sesuai dengan realitas.
B. Keluarga Poligami
1. Pengertian Keluarga Poligami
a. Pengertian Keluarga
Makna keluarga secara sosiologi
(dalam Subhan, 2004) adalah kesatuan
kemasyarakatan (sosial) berdasarkan
hubungan perkawinan atau pertalian
darah. Sedangkan menurut Soelaeman
(dalam Shochib, 2000), keluarga adalah
sekumpulan orang hidup bersama
dalam tempat tinggal bersama dan
masing-masing anggota merasakan
adanya pertautan batin sehingga terjadi
saling
mempengaruhi,
saling
memperhatikan,
dan
saling
menyerahkan diri. Pengertian keluarga
menurut Djamarah (2004) adalah suatu
kesatuan yang diikat oleh adanya saling
berhubungan atau interaksi dan saling
mempengaruhi dengan yang lainnya,
walaupun diantara mereka tidak
terdapat hubungan darah.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa
keluarga adalah sekumpulan orang
yang hidup bersama dalam tempat
tinggal
bersama
dan
saling
berhubungan atau interaksi dan saling
mempengaruhi dengan yang lainnya,
walaupun diantara mereka tidak
terdapat hubungan darah.
b. Pengertian Poligami
Pengertian
poligami
menurut
Istibsyaroh (2004), kata polygamy
berasal dari bahasa Yunani: polus =
banyak; gamos = perkawinan bahwa
seorang laki-laki mempunyai lebih dari
seorang istri dalam suatu saat, atau
yang kurang lazim seorang perempuan
mempunyai lebih dari seorang suami
dalam suatu saat.
Kata Poligami menurut Abdullah
(2004)
berasal
dari
yunani
“polygamie”, yaitu poly berarti banyak,
gamie berarti laki-laki jadi arti dari
polygamie adalah laki-laki yang beristri
lebih dari satu orang wanita dalam satu

ikatan perkawinan. Seperti seorang
suami mungkin mempunyai dua istri
atau lebih pada saat yang sama. Dimana
perkawinan bentuk poligami ini
merupakan lawan dari monogamy.
Dimana laki-laki hanya menikah satu
kali seumur hidupnya.
Dalam kamus Teologi disebutkan,
kata polygamy berasal dari bahasa
Yunani,
yang
berarti
banyak
perkawinan, mempunyai lebih dari satu
istri (atau suami) pada waktu yang
sama (Istibsyaroh, 2004).
Jadi, perkawinan poligami adalah
perkawinan yang dilakukan oleh
seorang laki-laki dengan lebih dari
seorang istri dalam semasa hidupnya.
Jadi, keluarga poligami adalah seorang
laki-laki yang semasa hidupnya
menikahi beberapa perempuan dan
kemudian tinggal dalam satu rumah
atau berlainan rumah.
2. UU Perkawinan Poligami
UU Perkawinan Nomor 1 tahun
1974 akan tetap menjadi acuan dalam
melakukan perubahan terhadap isi
peraturan baru mengenai perkawinan
(Setiati, 2007).
Menurut
Undang-Undang
Perkawinan (dalam Istibsyaroh, 2004),
laki-laki yang ingin berpoligami harus
mendapat izin dari Pengadilan Daerah
tempat tinggalnya, dalam hal ini
Pengadilan Agama. Dalam pasal
tersebut dikatakan:
Pasal 4
(1) Dalam hal seorang suami akan
beristri
lebih
dari
seorang
sebagaimana tersebut dalam pasal 3
ayat (2) undang-undang ini, maka ia
wajib mengajukan permohonan
kepada Pengadilan di daerah tempat
tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini hanya memberi izin
kepada seorang suami yang akan
beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai istri.

b. Istri mendapat cacat badan atau
penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan
keturunan.
Pasal 5
(1) Untuk mengajukan permohonan
kepada Pengadilan, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)
undang-undang ini, harus dipenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya
persetujuan
dari
istri/istri-istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami
mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan
anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami
akan berlaku adil terhadap istriistri dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud pada
ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami,
apabila
istri/istri-istrinya
tidak
mungkin dimintai persetujuannya
dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian, atau apabila tidak
ada kabar dari istrinya selama
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
atau karena sebab-sebab lainnya
yang perlu mendapat penilaian dari
hakim pengadilan.
3. Sebab-Sebab Poligami
Faktor-faktor yang mempengaruhi
poligami menurut Istibyaroh (2004)
adalah:
a. Faktor geografis
b. Masa subur perempuan terbatas
c. Menstruasi dan Pasca kelahiran
d. Faktor ekonomi
e. Lebih banyak perempuan daripada
laki-laki
f. Kebutuhan Biologis
g. Kebutuhan Psikologis
4. Motivasi
Poligami

Laki-Laki

Melakukan

Menurut Istibyaroh (2004), laki-laki
yang berpoligami mempunyai salah
satu atau beberapa diantara motivasi
dibawah ini :
a. Motivasi seksual
b. Motivasi ekonomi
c. Motivasi politik
d. Motivasi
perjuangan,
baik
perjuangan politik, keagamaan,
ideologi dan sebagainya.
e. Motivasi Regenerasi
f. Motivasi kebanggaan diri
g. Motivasi
keagamaan
dan
menalurikan sosial budaya tertentu.
5. Manfaat Poligami
Menurut Anquetil (dalam Thalib,
2004), manfaat poligami antara lain:
a. Menekan merajalelanya prostitusi.
b. Melenyapkan salah satu penyakit
kotor.
c. Memungkinkannya
wanita
menikmati haknya dalam cinta
naluri keibuan.
d. Mengurangi
kasus-kasus
perzinahan, pembunuhan anak-anak
dan penyerahan bayi-bayi ketempat
penampungan.
e. Memungkinkan
suami
dapat
memelihara wanita hamil dan
melahirkan tanpa menjerumuskan
dirinya kedalam bahaya, tindak
petualangan dengan para gadis yang
dapat dibeli dengan mudah.
Poligami
juga
mengandung
beberapa manfaat dalam mengatasi
masalah (dalam Mubarok, 2003) antara
lain :
a. Mengatasi problem sosial
1) Bertambahnya jumlah wanita
melebihi jumlah pria.
2) Berkurangnya kaum pria akibat
perang sebab politik maupun
agama.
b. Mengatasi problem pribadi
Istri dalam keadaan mandul,
sementara suami sangat berharap
untuk memiliki keturunan.
c. Mengatasi kerusakan akhlak

d. Merealisasikan
prinsip
bahu
membahu
Banyak wanita yang telah ditinggal
wafat suami hidup sendirian tidak
menentu kemana harus melangkah
untuk memperbaiki kehidupannya
atau memelihara diri anak-anaknya
dari
berbagai
bahaya
yang
mengancam.
e. Membina keluarga agar berinteraksi
dengan masyarakat luas
6. Faktor-faktor
Istri
Menerima
Poligami
Ada beberapa faktor seorang istri
dapat menerima suaminya berpoligami.
Menurut Setiati (2007) faktor-faktor
wanita menerima poligami adalah:
a. Melatih kesabaran
b. Melatih ikhlas dalam berbagi
kebahagiaan dengan wanita lain.
c. Memasrahkan hati semata-mata
karena Tuhan
d. Melatih hidup sehat dan bersih
e. Melatih
diri
untuk
selalu
meningkatkan kualitas
f. Melatih untuk tidak memiliki sifat
dengki
Selain
itu,
Setiati
(2007)
menambahkan alasan istri menerima
dipoligami adalah:
a. Suami memiliki kemampuan dari
sisi materi.
b. Suami memiliki watak dan sikap
adil terhadap istri-istri dan anakanaknya.
c. Memiliki sikap terpuji sebagai
suami dan bapak yang baik.
6. Sisi-Sisi Negatif Poligami
Menurut Istibyaroh (2004), ada
beberapa sisi negatif dalam poligami,
yaitu :
a. Segi psikologis
Segi pandangan pendidikan anak
b. Segi pandang hak-hak
c. Segi pandang falsafah
7. Dampak
Perkawinan
Terhadap Wanita

Poligami

Dampak yang umumnya terjadi
terhadap istri atau wanita yang suaminya
melakukan
perkawinan
poligami
(Setiati, 2007) antara lain:
a. Di dalam diri istri akan muncul
perasaan inferior, menyalahkan diri
sendiri, istri merasa tindakan
suaminya berpoligami adalah akibat
ketidakmampuan dirinya memenuhi
kebutuhan biologis suaminya.
b. Selama masa perkawinan, sudah
ketergantungan secara ekonomi
kepada suami.
c. Sering terjadinya tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak-anak,
baik kekerasan fisik, ekonomi,
seksual maupun psikologis.
d. Banyak laki-laki yang memiliki istri
lebih dari satu, akan tetapi secara
diam-diam melakukan perkawinan
dengan wanita lain di bawah tangan,
yaitu perkawinan yang tidak dicatat
pada kantor pencatatan nikah
(Kantor Catatan Sipil atau Kantor
Urusan Agama).
e. Budaya
perkawinan
poligami
dikhawatirkan
memunculkan
“praktek prostitusi” makin tinggi.
C. Penerimaan Diri Pada Istri
Pertama Dalam Keluarga
Poligami Yang Tinggal Dalam
Satu Rumah
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering
mendengar istilah “Poligami”, namun
sedikit masyarakat yang mampu menerima
keadaan ini. Pada umumnya poligami
sangat sulit diterima terutama oleh seorang
istri. Apabila seorang istri pertama dalam
keluarga poligami tidak mempunyai
penerimaan diri yang baik, maka ia akan
menolak keadaan dirinya, tidak mengakui
kekurangan dan keterbatasannya, merasa
negatif dalam menjalani hidup, tidak
mampu menerima orang lain atau bahkan
selalu menyalahkan diri sendiri. Faktorfaktor tersebut akan menimbulkan sifat
“anti poligami”.

Poligami
sangat
membutuhkan
penerimaan diri seseorang terutama wanita
yang suaminya menikah lagi atau berada di
posisi sebagai istri dari laki-laki yang sudah
menikah. Penerimaan diri pada istri
pertama, kedua, ketiga dan seterusnya akan
berbeda. Pada istri pertama tentu saja akan
lebih sulit dari pada istri-istri lainnya.
Menurut Allport (dalam Hjelle, dkk.,
1992), penerimaan diri adalah toleransi
individu atas peristiwa-peristiwa yang
membuat frustrasi atau menyakitkan sejalan
dengan menyadari kekuatan-kekuatan
pribadinya. Allport mengkaitkan definisi
ini dengan emotional security sebagai salah
satu dari beberapa bagian positif kesehatan
mental, dimana penerimaan diri merupakan
bagian lain dari kepribadian yang matang.
Hal ini terjadi ketika individu menerima
diri sebagai seorang manusia, dan ini
membuatnya mampu mengatasi keadaan
emosionalnya sendiri tanpa mengganggu
orang lain. Berarti, seorang istri pertama
yang mampu menerima keadaan poligami,
terlebih lagi yang tinggal dalam satu rumah
mempunyai toleransi yang tinggi terhadap
situasi dan memiliki kepribadian yang
matang.
Dengan pribadi yang matang, seorang
istri pertama akan memiliki pemahaman
tentang diri sendiri dan harapan yang
realistik. Sebagai istri pertama dalam
keluarga
poligami
yang
memiliki
penerimaan diri yang baik akan mampu
menyesuaikan diri, mengenali kelebihan
dan kekurangannya, memiliki keyakinan
diri (self confidence) dan harga diri (self
esteem). Selain itu seorang istri juga lebih
dapat menerima kritik, dibandingkan
dengan orang yang kurang dapat menerima
dirinya. Dengan demikian seorang istri
pertama yang memiliki penerimaan diri
baik dapat mengevaluasi dirinya secara
realistik, sehingga ia dapat menggunakan
semua potensinya secara hal tersebut
dikarena ia memiliki anggapan yang
realistik terhadap dirinya maka ia akan
bersikap jujur dan tidak berpura-pura.
Ada beberapa wanita yang dapat
menerima kondisi poligami, bahkan mereka

tinggal dalam satu rumah. Contohnya ada
seorang wanita yang sudah meminta suami
untuk menikahi sahabatnya, dan mereka
tinggal dalam satu rumah. Cerita lain dari
kawasan Bukit Sentul, Bogor ada 2 KK
yang istri-istrinya tinggal serumah.
Menurutnya, segalanya berasal dari
dalam hati, tidak ada masalah
monogami atau poligami. Keluarga
poligami yang lain menceritakan, telah
menjalani hidup berpoligami dengan
dua istrinya dalam satu rumah sejak
dua tahun terakhir. Dari cerita diatas, hal
yang terpenting dalam keluarga poligami
adalah penerimaan diri pada istri.
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Dalam
penelitian
ini,
peneliti
menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan tehnik penelitian studi kasus (case
study). Pengertian studi kasus menurut
Basuki (2006) definisi studi kasus adalah
suatu bentuk penelitian (inquiry) atau studi
tentang suatu masalah yang memiliki sifat
kekhususan (particularity), dapat dilakukan
baik dengan pendekatan kualitatif maupun
kuantitatif, dengan sasaran perorangan
(individual) maupun kelompok, bahkan
masyarakat luas. Stake (dalam Basuki,
2006) menambahkan bahwa penekanan
studi kasus adalah memaksimalkan
pemahaman tentang kasus yang dipelajari
dan bukan untuk mendapatkan generalisasi,
kasusnya dapat bersifat kompleks maupun
sederhana dan waktu untuk mempelajari
dapat pendek atau panjang, tergantung
waktu untuk berkonsentrasi.
Basuki (2006) juga menjaskan 3 (tiga)
macam tipe studi kasus, yaitu : a) Studi
kasus intrinsik (intrinsic case study), b)
Studi kasus instrumental (instrumental case
study), c) Studi kasus kolektif (collective
case study). Pada penelitian ini, peneliti
menggunakan tipe studi kasus Intrinsik.
B.

Subjek Penelitian

1. Karakteristik Subjek Penelitian

Peneliti menetapkan karakteristik
subjek dalam penelitian ini adalah
seorang istri pertama yang dipoligami
oleh suaminya setelah usia perkawinan
17 tahun, dan tinggal bersama dengan
istri muda suaminya dalam satu rumah
selama kurun waktu 7 tahun. Peneliti
memilih subjek tersebut karena dengan
usia perkawinan poligami tersebut
diperkirakan seorang istri pertama
sudah mampu menerima kondisi
keluarga poligami dengan segala
permasalahan yang terjadi didalamnya.
2. Jumlah Subjek Penelitian
Poerwandari
(1998)
juga
mengatakan bahwa dengan fokus
penelitian kualitatif pada kedalaman
dan proses, maka penelitian kualitatif
cenderung dilakukan dengan jumlah
kasus sedikit. Dalam penelitian ini,
peneliti berencana untuk mengambil
sampel satu orang subjek.
C.

Tahap-tahap Penelitian

Adapun
tahap
persiapan
dan
pelaksanaan yang dilakukan dalam
penelitian ini meliputi, yaitu: Pada saat
melakukan penelitian studi kasus, ada
beberapa tahap yang harus dilakukan oleh
peneliti yaitu: a) Tahap persiapan, b) Tahap
pelaksanaan, c) Tahap analisis data, d)
Tahap penulisan laporan.
D. Tehnik Pengumpulan Data
1. Observasi
Patton (dalam Poerwandari, 1998)
menegaskan
bahwa
observasi
merupakan metode pengumpulan data
esensial dalam penelitian, apalagi jika
penelitian
tersebut
merupakan
pendekatan kualitatif.
Dalam penelitian ini peneliti
memutuskan
untuk
menggunakan
metode observasi langsung dimana
peneliti pengamatan yang dilakukan
secara langsung dengan mengunjungi
secara langsung tempat subjek berada
sehingga perilaku subjek dan situasi

lingkungan tempat subjek berada dapat
diamati secara langsung.

2. Wawancara
Wawancara
adalah
metode
pengumpulan data dengan cara
menanyakan sesuatu kepada seorang
responden. Caranya adalah dengan
bercakap-cakap secara tatap muka.
Menurut Kerlinger (1995), wawancara
(interview) adalah situasi peran antar
pribadi melalui tatap muka (face to
face),
ketika
seseorang
yakni
pewawancara mengajukan pertanyaanpertanyaan yang dirancang untuk
memperoleh jawaban-jawaban yang
relevan dengan masalah penelitian
kepada seseorang yang diwawancara
atau responden.
Dalam penelitian ini, peneliti
mengunakan
metode
wawancara
menurut prosedurnya yang wawancara
bebas terpimpin. Adapun peneliti
menggunakan
bentuk
wawancara
tersebut untuk memperoleh banyak data
dari subjek yang tidak secara sengaja
mengarah tanya jawab pada pokok
persoalan.
E. Alat Bantu Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti juga
menggunakan
berbagai
alat
bantu
pengumpul data agar penelitian dapat
berlangsung dengan baik. Alat-alat bantu
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
1) Pedoman wawancara, 2) Lembar
pencatatan observasi
dan pedoman
observasi, 3) Alat tulis, 4) Alat perekam.
F. Keakuratan Penelitian
Yin (1994) mengajukan empat
kriteria keabsahan dan keajegan yang
diperlukan
dalam
suatu
penelitian
kualitatif. Empat hal tersebut ialah:
1) Keabsahan Konstruk
2) Keabsahan Internal (Internal Validity)

3) Keabsahan
Eksternal
Validity)
4) Keajegan (Reliability)

(External

G. Tehnik Analisis Data
Adapun proses analisis data yang
diajukan oleh Marshall dan Rossman
(1995) adalah terdapat beberapa tahapan
dalam menganalisa penelitian kualitatif.
Tahapan-tahapan tersebut adalah, 1)
Mengorganisasikan
data,
2)
Pengelompokkan berdasarkan kategori,
tema dan pola jawaban, 3) Menguji asumsi
atau permasalahan yang ada terhadap data,
4) Mencari alternatif penjelasan bagi data,
5) Menulis Hasil Penelitian
HASIL, ANALISIS DAN
PEMBAHASAN
Dalam penelitian ini, penerimaan diri
subjek sebagai istri pertama dalam keluarga
poligami yang tinggal dalam satu rumah
ditinjau berdasarkan 3 hal, yaitu: alasan
seorang istri bersedia dipoligami dan
tinggal satu rumah dengan istri muda
suaminya, gambaran penerimaan diri pada
istri pertama yang dipoligami dan tinggal
satu rumah dengan istri muda suaminya dan
faktor-faktor yang berperan penting dalam
penerimaan diri pada istri pertama yang
dipoligami dan tinggal satu rumah dengan
istri muda suaminya Hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Alasan Seorang Istri Bersedia
Dipoligami dan Tinggal Satu Rumah
dengan Istri Muda Suaminya
Berdasarkan
hasil
penelitian
terhadap subjek dapat disimpulkan
bahwa alasan istri menerima poligami
adalah melatih kesabaran, ikhlas
berbagi kebahagiaan dengan wanita
lain, memasrahkan hati semata-mata
karena
Tuhan,
suami
memiliki
kemampuan dari sisi materi, dan suami
mampu bersikap adil.

Salah satu hal yang dapat melatih
kesabaran pada subjek adalah dengan
menghadapi kondisi poligami. Subjek
tidak dapat menerimanya dan tidak
percaya karena subjek sangat mengenal
istri muda suaminya. Ada perasaan
marah, dengki dan cemburu dalam hati
subjek. Hubungan keluarga subjek dan
keluarga istri muda suami subjek sangat
dekat bahkan sudah seperti saudara.
Cara subjek bertahan dan menenangkan
diri dalam kondisi poligami yang
dialaminya adalah dengan selalu
mendekatkan diri pada Tuhan YME.
Akhirnya subjek bersyukur karena
do’anya dikabulkan. Sekarang ini
subjek
lebih
sabar
menghadapi
masalah.
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa
subjek
ikhlas
berbagi
kebahagiaan dengan wanita lain.
Kondisi poligami yang dialami subjek
tidak merubah posisi subjek dalam hati
suaminya. Subjek tetap nomor satu bagi
suaminya. Kenyataan hidup yang
dialami istri muda suami subjek,
mendorong subjek untuk bersedia
berbagi kebahagiaan dengan wanita
lain. Bagi subjek alasannya menerima
kondisi poligami adalah karena cinta
tidak harus memiliki sepenuhnya dan
lebih baik di duakan dari pada
kehilangan. Subjek merasa keadaannya
sudah baik dan berharap tidak berubah
dengan saling menyalahkan. Subjek
memasrahkan semuanya pada Tuhan
YME, dan menjalani keluarga poligami
semata-mata diniati sebagai ibadah.
Subjek tetap diperhatikan oleh
suaminya.
Berhasil
tidaknya
perkawinan poligami tergantung kepala
rumah tangga. Apabila kepala rumah
tangga dapat membimbing istri-istrinya,
maka bahtera rumah tangga akan
berjalan dengan baik. Tidak ada
dampak negatif yang yang menimpa
subjek meskipun suaminya menikah
lagi dan tinggal serumah dengan istri
muda suaminya. Keadaan ekonomi
dalam keluarga subjek saat ini sudah

cukup baik, subjek merasa cukup
bahagia
dan
terhormat
dengan
keadaannya.

ini akan mengganggu subjek secara
emosional.

2. Gambaran Penerimaan Diri Pada
Istri Pertama dalam Keluarga
Poligami yang Tinggal dalam Satu
Rumah
Karakteristik penerimaan diri yang
ada pada diri subjek dari hasil
penelitian adalah harapan yang realistis,
memiliki standar diri, menyadari
kekurangan dan kelebihannya, dapat
bertahan
dalam
kegagalan
dan
kepedihan serta mampu mengatasi
keadaan emosionalnya.
Harapan yang realistis dari subjek
adalah
subjek
berharap
dapat
menunaikan ibadah Haji lagi dan dapat
mendidik anak-anaknya dengan baik
karena dapat membahagiakan subjkek.
Dari hasil penelitian, disimpulkan
bahwa subjek memiliki standar diri
yang baik. Subjek tidak pernah
membandingkan dirinya dengan istri
muda suaminya. Subjek merasa tidak
pantas membandingkan diri sendiri
dengan istri muda suaminya karena
perbedaan usia yang terlampau jauh.
Subjek juga menyadari kekurangan dan
kelebihan yang dimilikinya. Subjek
merasa memiliki kelebihan yang tidak
dimiliki orang lain yaitu, kesabaran
dalam menjalani bahtera rumah tangga
meskipun dengan kondisi dipoligami
dan tinggal 1 rumah dengan istri muda
suami subjek.
Subjek mampu bertahan dalam
kegagalan dan kepedihan dapat dilihat
dari hasil penelitian bahwa, subjek
dapat menerima suaminya menikah lagi
dan
tetap
mempertahankan
pernikahannya. Selama subjek, istri
muda suami subjek dan suaminya
saling mengerti, maka rumah tangga
yang dibinanya akan berjalan dengan
baik. Dapat dipastikan keadaan seperti

3. Faktor-faktor yang Berperan Penting
dalam Penerimaan Diri pada Istri
Pertama dalam Keluarga Poligami
yang Tinggal dalam Satu Rumah
Faktor-faktor yang berperan penting
dalam penerimaan diri yang ada pada
diri subjek dari hasil penelitian adalah
pemahaman tentang diri sendiri, sikap
anggota
masyarakat
yang
menyenangkan, tidak ada gangguan
emosional yang berat, identifikasi
dengan orang lain yang memiliki
penyesuaian diri yang baik, adanya
perspektif diri yang luas, pola asuh
dimasa kecil yang baik, dan konsep diri
yang stabil.
Subjek cukup memahami dirinya
sendiri. Subjek merasa dirinya disiplin
dalam menanamkan nilai-nilai religi
pada anak-anaknya. Subjek juga merasa
harus merubah pola pikir dalam
menjalani keluarga poligami. Hal ini
didukung oleh sikap anggota keluarga
dan masyarakat yang menyenangkan.
Lingkungan sekitar menilai dan
menerima subjek dengan cukup baik.
Dalam penelitian ini ditemukan
bahwa
subjek
dapat
menerima
kenyataan kondisi poligami yang
dialaminya. Subjek juga merasa
bahagia
dan
terhormat
dengan
keadaannya. Dapat disimpulkan bahwa
subjek tidak ada gangguan emosional
yang berat. Dalam mengidentifikasi
orang lain yang memiliki penyesuaian
yang baik, subjek sangat mengagumi
suaminya.
Orang
yang
paling
berpengaruh dalam hidup dan sosok
ideal subjek adalah suaminya. Apapun
masalah dalam keluarga, suami subjek
selalu
membicarakannya
bersama
subjek. Dalam diri subjek terdapat
perpektif diri yang luas. Subjek merasa
sekarang ini lebih sabar menghadapi

masalah. Pengalaman adalah sebagai
tolak ukur kemajuan seseorang dalam
hidup. Subjek selalu mengambil
hikmah dari setiap kejadian. Membina
keluarga poligami terlebih lagi tinggal
dalam 1 rumah dengan istri muda
suaminya dan hidup rukun, adalah suatu
pengalaman keberhasilan yang dialami
subjek.
Pola asuh di masa kecil cukup
mempengaruhi penerimaan diri subjek.
Orang tua subjek menerapkan nilai-nilai
saling terbuka dalam keluarga. Orang
tua subjek juga sudah mendidik anakanaknya dengan baik. Sikap orang tua
subjek cukup tegas dengan sistem pola
asuh yang menerapkan kebebasan untuk
mengembangkan diri, tetapi tetap dalam
pantauan orang tua dan melihat
seberapa kemampuan anak-anaknya.
Konsep diri subjek cukup stabil, dapat
dilihat dari hasil penelitian bahwa
subjek cukup mampu mengekspresikan
perasaannya. Apabila subjek dihinggapi
rasa
marah,
subjek
mampu
mengendalikan amarahnya karena
subjek merasa harus menjaga perasaan
orang lain.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian ini,
peneliti menyimpulkan beberapa hal, antara
lain: 1). Dari hasil penelitian, penerimaan
diri subjek cenderung cukup baik. Dapat
dilihat dari karakteristik penerimaan diri
yang subjek miliki, dimana subjek memiliki
harapan yang realistis, memiliki standar
diri,
menyadari
kekurangan
dan
kelebihannya, dapat bertahan dalam
kegagalan dan kepedihan dan mampu
mengatasi keadaan emosionalnya. 2).
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
penerimaan diri dalam penerimaan diri
subjek adalah pemahaman tentang diri
sendiri, sikap anggota masyarakat yang
menyenangkan, tidak ada gangguan
emosional yang berat, identifikasi dengan
orang lain yang memiliki penyesuaian diri

yang baik, adanya perspektif diri yang luas,
pola asuh dimasa kecil yang baik dan
konsep diri yang stabil. 3). Alasan subjek
untuk menerima poligami adalah untuk
melatih
kesabaran,
ikhlas
berbagi
kebahagiaan
dengan
wanita
lain,
memasrahkan hati semata-mata karena
tuhan, suami memiliki kemampuan dari sisi
materi dan suami mampu bersikap adil.
Adapun alasan mengapa subjek dapat
menerima kehadiran istri lain tinggal
dalam satu rumah adalah karena subjek
merasa simpati dengan keadaan istri muda
suaminya karena sudah tidak memiliki
sanak saudara dan hidup sebatangkara.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka
saran yang diajukan peneliti adalah: 1).
Kepada subjek disarankan untuk dapat
membina rumah tangga tetap harmonis
meskipun dengan keadaan dipoligami. 2).
Kepada wanita pada umumnya disarankan
untuk tidak memandang negatif pada
wanita yang dipoligami atau keluarga yang
melakukan poligami. 3). Kepada wanita
yang dipoligami, disarankan untuk lebih
berbesar hati dan sabar dalam menerima
keadaan yang dialaminya. Kepada wanita
yang menikah dengan laki-laki yang sudah
beristri, disarankan supaya menyadari
posisinya. Karena tidak ada seorang
wanitapun yang ingin suaminya menikah
lagi. 4). Kepada para suami yang akan
melakukan poligami, disarankan untuk
berfikir berulang kali. Bagi para suami
yang
sudah
melakukan
poligami,
disarankan untuk dapat mengayomi istriistrinya, berusaha bersikap adil dalam hal
materi dan kasih sayang agar keadaan
poligami tidak memberikan dampak
psikologis dalam keluarga. 5). Kepada
masyarakat diharapkan untuk lebih dapat
menerima
wanita
dengan
kondisi
dipoligami, baik sebagai istri tua atau istri
muda atau keluarga poligami pada
umumnya. 6). Kepada peneliti selanjutnya,
terutama yang berminat meneliti lebih
lanjut mengenai penerimaan diri pada istri
dalam keluarga poligami yang tinggal

dalam satu rumah. Peneliti selanjutnya juga
diharapkan untuk mempertimbangkan
variable lainnya yang turut mempengaruhi
penerimaan diri pada istri dalam keluarga
poligami misalnya dengan menambahkan
variabel konsep diri, dukungan sosial atau
menejemen stres dan mengambil orang lain
selain suami sebagai significant others.
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