
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Pada hakikatnya, Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasang untuk 

membentuk sebuah keluarga kecil. Burgers dan Locked (1971), Keluarga adalah 

suatu kelompok individu yang disatukan oleh ikatan perkawinan hubungan darah, 

ambilan (adopsi), tinggal dalam sebuah rumah dan berkomunikasi satu sama 

lainnya melalui peranan sosial sebagai suami, istri, ibu, bapak, anak lelaki, abang, 

kakak, dan adik serta mempunyai kebudayaan yang sama. Pada kenyataannya, 

didalam keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) istri atau suami. Sebuah keluarga 

terdapat istri lebih dari 1 (satu) disebut dengan Poligami, sedangakan jika terdapat 

suami lebih dari 1 (satu) disebut Poliandri.  

Praktik poligami di Indonesia sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan para 

pelaku praktik poligami berasal dari pejabat, ulama, pengusaha, bahkan masyarakat 

disekitar kita. Praktik poligami di Indonesia diperbolehkan oleh pemerintah jika 

pelaku praktik poligami menaati ketentuan-ketentuan yang ada di UU pernikahan. 

Sedangkan di dalam ajara Islam praktik poligami diperbolehkan dengan batas 

maximum 4 (empat) istri dan pelaku praktik poligami dituntut mampu bersikap adil 

kepada para istri. 

 



TRIBUNNEWS.COM, NGABANG - Menciptakan suasana 

harmonis hidup bersama 9 istrinya yang tinggal serumah bagi Naryo 

bukanlah hal yang sukar. Salah satu rahasia Naryo dalam menjaga 

keharmonisan tersebut adalah dengan kejujuran yang penuh tanggung 

jawab.  

“Setiap sebelum tidur selalu musyawarah, berbicara kepada 

semua istri supaya keesokan harinya bekerja secara bergantian dan 

saling membantu” kata Naryo, Sabtu (7/11/2015).  

“ (Doa) yang selalu saya bacakan setiap adakan pertemuan 

bersama anak dan istri. Agar mereka tidak ribut dan bertengkar” jelas 

Naryo.  

Naryo memiliki sembilan orang istri dan dikaruniai 16 orang 

anak. Dari sembilan orang istri itu, enam orang di antaranya tinggal 

dalam satu rumah, dua sudah meninggal dunia, sedangkan satu lagi 

sedang menyelesaikan pendidikan kedokteran di Belanda.” 

(http://www.tribunnews.com/regional/2015/11/12/resep-naryo-

jaga-keharmonisan-dengan-sembilan-istri) 18 Februari 2017 pukul 

20.00 WIB. 

Dari berita diatas kita dapat mengetahui bahwa Tribun.com ingin 

menyampaikan lewat artikelnya tentang keharmonisan keluarga poligami dimana 

terdapat 9 (Sembilan) istri. Pada artikel tersebut, Naryo sebagai pelaku praktik 

poligami mampu membina keluarga poligami dengan baik sehingga keharmonisan 

tetap terjaga. Naryo juga mampu bertanggung jawab atas tindakannya dalam 

melakukan praktik poligami. Tindakan Naryo seperti mengumpulkan para istri 

disetiap malam untuk berdiskusi menjadi kunci suksesnya menjaga keharmonisan 

keluarga poligami dari Naryo. Selain itu, Naryo juga selalu berdoa untuk meminta 

supaya keluarga yang dibinanya selalu rukun dan harmonis. 
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JAKARTA - Kiwil menjelaskan awal mula permasalahan rumah 

tangganya yang membuat Meggy berniat mengajukan gugatan ke 

Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sederhana, awal 

mula permasalahan ternyata hanya soal komunikasi. 

"Kita sebenarnya akur-akur saja, permasalahan saya cuma satu, 

komunikasi yang enggak bagus. Mereka minta ini itu saya harus pintar-

pintar harus lebih sabar dengarkan," ucap Kiwil ditemui di kawasan 

Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2015). 

Kini, komedian bernama asli Wildan Delta itu ingin membuat 

jadwal kunjungan ke istri pertama, Rohimah, dan istri kedua, Meggy. 

Kelak diharapkan pembagian jatah pulang ini bisa menghilangkan 

permasalahan yang ada. 

"Namun soal kunjungan ini saya bilang ke dua istri saya, harus 

lebih sabar menghadapi semuanya ya. Kalau ada (jadwal) atau enggak 

ada harus sabar lah ya," sambungnya. 

Usai bersedih-sedih sendu, Kiwil pun membuat lelucon yang 

membuat kedua istri dan awak media tertawa. 

"Gini, istri muda memang lebih banyak dikunjungi. Tapi istri tua 

lebih banyak diituin, dikunjungin juga maksudnya, haha," tutup Kiwil. 

(http://celebrity.okezone.com/read/2015/03/13/33/1118289/poligami-

kiwil-berantakan-karena-jatah-kunjungan) 18 Februari 2017 pukul 

22.00 WIB. 

Dari artikel berita diatas yang dimuat di Okezone.com kita dapat mengetahui 

bagaimana kegagalan keluarga poligami yang dibina oleh komedian Kiwil. 

Kegagalan Kiwil dalam memilihara hubungan dan menjaga keharmonisan 

berdampak pada gugatan cerai yang dilakukan oleh istri kedua Kiwil. Menurut 

artiket tersebut, perselisihan terjadi karena jatah kunjungan Kiwil yang tidak adil 

menurut istri keduanya. Selain itu, keadilan lain yang belum dilakukan Kiwil yaitu 

dalam konten komunikasi. Komunikasi yang dilakukan Kiwil lebih intens dengan 

istri pertama daripada istri kedua. Kurangnya keadilan yang diberikan Kiwil 

membuat istri kedua Kiwil melayangkan surat gugatan cerai ke Pengadilan Agama. 
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Di Indonesia, Dari 352.070 perkara perceraian yang masuk ke PA pada tahun 

2015 terdapat perkara cerai gugat 252.587 kasus, cerai talak 98.808, ijin poligami 

675. 

 

(http://www.komnasperempuan.go.id) diakses pada 3 April 2017 pukul 16.00 WIB 

Dari data tersebut, perceraian merupakan momok bagi para keluarga di 

Indonesia. Peran anggota keluarga dalam pemeliharaan hubungan sangat berperan 

penting untuk menghindari perceraian. Selain itu, tingginya angka izin poligami 

juga menjadi perhatian khusus karena pelaku poligami harus bisa bertanggung 

jawab atas tindakannya dan harus bisa memelihara keluarga poligami agar tetap 

utuh serta harmonis. 

Pernikahan poligami merupakan sebuah tindakan yang sangat sulit diterima 

oleh istri manapun. Kesiapan menjalani kehidupan keluarga poligami bukan hanya 

dari suami, melaikan kesiapan dari istri dan juga anak. Persetujuan dari istri 

merupakan syarat yang sah dalam melakukan praktik poligami yang sehat. Alasan 

dan tujuan melakukan pernikahan poligami harus dijelaskan dengan berkomunikasi 

secara terbuka, baik dan efektif oleh suami kepada istri dan anaknya sehingga 

http://www.komnasperempuan.go.id/


berdampak pada tercapainya sebuah pesan yang diinginkan. Pernikahan poligami 

tanpa aturan-aturan yang disepakati dengan istri dan anak akan berdampak pada 

kualitas hubungan yang ditandai dengan situasi keharmonisan keluarga. 

Suami yang melakukan pernikahan poligami benar-benar dituntut untuk 

mampu bersikap adil dengan para istri tanpa membedakan dari segi komunikasi, 

materi, waktu dan kasih sayang. Suami yang melakukan pernikahan poligami harus 

bertindak adil dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Ketidakadilan akan 

berdampak pada keharmonisan keluarga dan kecemburuan antara istri sehingga 

muncul sebuah konflik dikeluarga. Konflik muncul ketika orang yang saling 

tergantung memiliki pandangan, minat, atau tujuan yang berbeda dan 

memersepsikan perbedaan mereka sebagai pertentangan. Konflik adalah bagian 

normal dan tidak terhindar dari semua hubungan (Wood, 2014 : 165).  

Konflik akan selalu mewarnai kehidupan keluarga poligami sehingga harus 

cepat diselesaikan karena konflik beresiko mengganggu keharmonisan keluarga. 

Konflik tersebut bisa berdampak pada kerusakan hubungan. Deutsch (1973) 

menyatakan “timbulnya konflik apabila aktivitas-aktivitas yang tidak cocok 

muncul… suatu tindakan dikatakan tidak cocok atau bertentangan dengan tindakan 

pihak lain yang sifatnya mencegah, merintangi, mencampuri, merugikan, atau 

dalam hal tertentu tindakan pihak lain menjadi kurang menyenangkan atau kurang 

efektif. 

Konflik di dalam pasangan poligami sangat beresiko juga dengan panjang-

pendeknya usia hubungan, sehingga hal utama yang dibutuhkan adalah pengelolaan 



konflik secara efektif dan baik dalam menyelesaikan konflik. Manusia menghadapi 

tantangan untuk mengelola konflik-konflik mereka yang terjadi setiap hari untuk 

memaksimalkan akibat-akibat yang positif sambil meminimalkan akibat-akibat 

yang negatif (Budyatna dan Leila, 2011 : 276). 

Pengelolaan konflik harus diimbangi dengan komunikasi yang baik dan 

efektif. Komunikasi merupakan proses membagikan informasi baik secara tertulis 

maupun lisan dengan orang lain. Proses tersebut harus dijalankan sedemikian rupa 

sehingga orang tersebut mengerti apa yang sedang anda katakan (Kathleen & 

Jonathan, 1999 : 9). Komunikasi yang efektif menurut Stewart L yaitu “bahwa 

komunikasi dinilai efektif bila rangsangan disampaikan dan yang dimaksud oleh 

pengirim atau sumber, berkaitan erat dengan rangsangan yang ditangkat dan 

dipahami oleh penerima”. Van Pelt menyebutkan bahwa kebahagiaan suami istri 

dapat diukur dari daya guna komunikasi mereka. Bagaimana seseorang 

berkomunikasi adalah merupakan suatu faktor yang mempengaruhi serta 

menentukan sukses atau gagalnya hubungan mereka (Katleen dan Jonathan, 1999 : 

23). 

Pengelolaan konflik internal dikeluarga dengan cara berkomunikasi dengan 

baik dan efektif sangat dibutuhkan oleh anggota keluarga terutama oleh suami 

dalam upaya menyelesaikan konflik dan memelihara hubungan keluarga poligami 

agar tetap harmonis dan utuh. Pemeliharaan hubungan harus dilakukan untuk 

menjaga keutuhan keluarga, keharmonisan keluarga dan meminimalisir konflik 

internal keluarga. Secara umum, pemeliharaan hubungan digambarkan sebagai 



proses dinamis yang meliputi dinamika kognitif, afektif, dan behavioral yang 

membantu menjaga kelangsungan suatu hubungan (Dindia, 2000).  

Menjaga situasi keluarga agar tetap harmonis adalah idaman setiap orang 

dalam melakukan sebuah pernikahan. Anggota keluarga berperan dalam membuat 

situasi yang kondusif dan harmonis. Sebagai kepala keluarga, suami berperan besar 

dalam memelihara hubungan untuk menentukan kesuksesan hubungan. Pada 

keluarga poligami pemeliharaan hubungan dalam upaya mempersatukan para istri 

sangat dibutuhkan untuk menjaga keutuhan keluarga, keharmonisan keluarga dan 

meminimalisir konflik internal keluarga. Kegagalan pernikahan berawal dari tidak 

baiknya cara pemeliharaan hubungan yang dilakukan oleh anggota keluarga 

terutama oleh suami sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab didalam 

keluarga. Atas dasar inilah peneliti bermaksud mencari tahu lebih dalam tentang 

“pemeliharaan hubungan didalam keluarga poligami”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Hal yang sangat wajar jika sebuah konflik muncul didalam sebuah hubungan 

keluarga poligami. Tidak dapat di elakan konflik akan bermunculan pada suatu 

hubungan. Konflik yang ada dalam keluarga poligami harus cepat diselesaikan agar 

keluarga tetap dalam keadaan harmonis. Jika konflik dibiarkan, maka akan 

menimbulkan tindakan yang tidak diinginkan seperti adanya saling sindir, saling 

buang muka ketika bertemu, dan bahkan bisa sampai pada berakhirnya suatu 

hubungan. 



Perbedaan jumlah anggota keluarga poligami yang lebih banyak dibanding 

dengan keluarga monogami akan menimbulkan banyak perbedaan pendapat, tujuan 

dan perbedaan keadilan yang diberikan suami terhadap para istri sehingga 

perbedaan-perbedaan tersebut jika tidak dikelula dengan baik akan berdampak pada 

munculnya konflik internal sehingga mengganggu keharmonisan keluarga. 

Penelitian LSM Sisters in Islam (SIS) dan Universitas Kebangsaan Malaysia 

antara lain menyebutkan istri pertama harus menafkahi anak-anak karena pria 

yang berpoligami lebih memusatkan pada keluarga baru. 

(http://www.tribunnews.com/internasional/2010/07/24/poligami-selalu-

menyisakan-derita-bagi-istri-pertama) 

 

Pelaku praktik poligami benar-benar dituntut mampu bersikap adil terhadap 

para istri dan sanggup melakukan pemiliharaan hubungan keluarga poligami yang 

sudah di binanya. Pemeliharaan hubungan dalam keluarga poligami merupakan 

tanggung jawab suami dalam supaya menciptakan keharmonisan keluarga dan 

kualitas hubungan yang baik sehingga menghindari berkakhirnya hubungan.  

Konflik dalam hubungan rumah tangga poligami sebaiknya dapat 

diminimalisasi dengan meningkatkan keterbukaan dalam hal berkomunikasi yang 

di dukung adanya komunikasi verbal dan non verbal serta adanya manajemen 

konflik yang tepat dalam penyelesaiannya.  
(https://www.academia.edu/4504320/Pelaku_Perkawinan_Poligami_Konflik_Man

ajemen_Konflik_Teori_Pertukaran_Sosial_Disonansi_Kognitif_Konsep_Diri_Teo

ri_Kebutuhan_KAP_Teori_Pengembangan) 

 

Pengelolaan konflik adalah sebagian upaya untuk memelihara suatu 

hubungan agar tetap harmonis dan utuh. Selain itu pemeliharaan hubungan juga 

menentukan umur dari suatu hubungan, jika pemeliharaan hubungan dilakukan 

secara buruk maka hal-hal yang tidak diinginkan seperti perpisahan, konflik dan 

ketidakharmonisan akan mewarnai hubungan keluarga poligami. Maka dari itu 

dalam mempertahankan suatu hubungan agar tetap utuh diperlukan pemeliharaan 
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hubungan secara baik supaya hubungan didalam keluarga poligami tetap harmonis, 

utuh, dan membuat nyaman setiap anggota keluarga. 

Berdasarkan latar belakang permasalah tersebut, maka rumusan masalah  

yang diangkat pada penelitian ini adalah : 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana keberhasilan pemeliharaan hubungan 

dalam keluarga poligami terjadi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui keberhasilan 

pemeliharaan hubungan  dalam keluarga poligami. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada teori 

komunikasi guna menjelaskan Relational Maintanance Theory dan  Social 

Penetration Theory sehingga diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

pengembangan ilmu komunikasi. 

 

 

 

Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

pemahaman kepada pelaku praktik poligami dalam upaya memelihara hubungan 

keluarga poligami agar tetap utuh, harmonis dan meminimalisir konflik internal.  

Secara Sosial 



Secara seosial penelitian ini diharapkan dapat digunaka sebagai referensi tambahan 

untuk penelitian berikutnya dan memberikan sumbangan pemikiran bagi keluarga 

poligami untuk melakukan pemeliharaan hubungan dalam upaya mengurangi angka 

perceraian dari pasangan keluarga poligami di Indonesia. 

1.5 Kerangka pemikiran Teori 

1.5.1 State Of The Art  

Nama Obonye Jonas 

Jurnal The practice of polygamy under the scheme of the 

Protocol to the African Charter on Human and Peoples' 

Rights on the Rights of Women in Africa: a critical 

appraisal. 

Tahun Terbit 2012 

Lokasi Africa 

Kesimpulan Penghapusan perilaku poligami di Africa tidak datang 

dengan mudah, ini akan membuat negosiasi berjalan 

dengan sangat ketat yang melibatkan masyarakat Africa 

dan pembuat kebijakan di negara Africa. Praktek poligami 

memiliki pandangan bahwa perempuan tunduk dengan 

laki-laki. Selain itu, poligami juga akan merusak 

kepribadian anak-anak karena ketika seorang laki-laki 

memiliki lebih dari satu istri, ia tidak akan memiliki 

banyak waktu untuk setiap anaknya. Meskipun hukum 

Hak Asasi Manusia Internasional tidak melarang praktik 



Poligami, keberadaannya yang terus menerus akan 

melanggar hak-hak dasar perempuan seperti kesetaraan, 

kesehatan dan perlindugan dibawah hukum. Hal ini juga 

akan memperburuk situasi perempuan yang sudah rendah 

sosial-ekonomi dengan memaksakan perempuan untuk 

berbagi dukungan yang sudah berkurang dengan istri 

lainya dan anak-anaknya. 

 

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah jenis data yang 

diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara mendalam dengan pelaku praktik 

poligami dalam upaya mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh 

peneliti. Selain itu, yang baru dalam penelitian ini yaitu peneliti ingin memberikan 

gambaran bagaimana kesuksesan pemeliharaan hubungan dalam keluarga poligami 

agar tetap harmonis dan tetap utuh. 

Nama Tsoaledi Daniel Thobejane 

Jurnal An Exploration of Polygamous Marriages: A Worldview 

Tahun Terbit 2014 

Lokasi Rome, Italy 

Hasil Penelitian Poligami memberikan pria akses pelayanan seksual, 

reproduksi dan lainnya yang dilakukan oleh beberapa istri, 

sementara istri harus berbagi materi dan emosional yang 

diberikan oleh satu suami. Studi menunjukan keuntungan 

wanita dari poligami yaitu berbagi beban pekerjaan 



dengan istri lain dan mendapatkan kesempatan untuk 

berkerja diluar rumah guna mengumpulkan kekayaan. 

Selain itu keluarga poligami mungkin akan mengalami 

masalah psikologis sebagai akibat dari suami mendukung 

anak-anak dari istri lain. Kebanyakan kasus saudara beda 

ibu akan menunjukan tanda-tanda rendah diri dan 

penolakan terhadap orang lain. Jadi, poligami memiliki 

keuntungan dan kekurangan tersendiri, sebagian banyak 

monogami menjadi kebiasaan yang positif dari sebuah 

pernikahan, tergantung juga pada bagaimana mereka yang 

terlibat dalam pernikahan. 

 

Perbedaan penelitian diatas dengan penilitan ini yaitu pada penelitian ini, peneliti 

mendapatkan sumber data dari observasi langsung melalui wawancara mendalam 

kepada suami dan berfokus pada cara pemeliharaan hubungan yang dilakukan. 

Sedangkan hal yang baru dalam penelitian ini yaitu penelitian ini akan mencoba 

mendeskripsikan bagaimana pemeliharaan hubungan didalam keluarga poligami. 

Nama Kusumowardhani, Retno Pandan Arum 

Jurnal Strategi pemeliharaan hubungan dan kepuasan dalam 

hubungan. 

Tahun Terbit 2014 

Lokasi Indonesia 

Teori Teori Pertukaran Sosial 



Pengumpulan 

data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 

penelusuran artikel jurnal elektronik penelitian yang relevan 

melalui database EBSCO, ProQuest, Sagepub, maupun 

Google-scholar. 

Kesimpulan Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pemeliharaan yang 

memiliki kolerasi tinggi terhadap kepuasan hubungan adalah 

positivity dan assurances, sedangkan faktor-faktor openness, 

social network dan sharing task memiliki kolerasi yang sedang 

dengan kepuasan hubungan. 

 

 Perbedaan penelitan tersebut dengan penelitian ini yaitu teori yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Relational Maintanance Thory dan Teori 

Konflik Antarpribadi. Sedangkan dari pengumpulan data, perbedaan penelitian 

tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data dengan melakukan in dept interview dalam memperoleh data 

yang dibutuhkan peneliti. Sedangkan hal yang baru dalam penelitian ini yaitu 

penelitian ini akan mencoba mendeskripsikan bagaimana pemeliharaan hubungan 

didalam keluarga poligami. 

1.5.2 Paradigma Penelitian 

Paradigma, menurut Bogdan dan Biklen (1982:32) dalam (Moleong 2002:30) 

adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep, 

atau proposisi yang mengarahkan cara berfikir dari peneliti. Jenis paradigma yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. Tugas pokok dari 



paradigma interpretif adalah mengkaji interpretasi terhadap aktivitas-aktivitas 

simbolik dari para pelaku sosial. Dalam kontek penelitian sosial, paradigma 

interpretif digunakan untuk melakukan interpretasi dan memahami alasan-alasan 

dari para pelaku terhadap tindakan sosial yang mereka lakukan, yaitu cara-cara dari 

para pelaku untuk mengkontruksikan kehidupan mereka dan makna yang mereka 

berikan kepada kehidupan tersebut (Rahardjo 2005:93).Selain itu, penelitian ini 

menggunakan pandangan fenomenologi sebagai cara pandang untuk 

melangsungkan penelitian. Peneliti dalam pendangan Fenomenologis berusaha 

memahami arti peristiwa dan kait-kaitannya terhadap orang-orang yang berada 

dalam situasi-situasi tertentu (Moleong 2010:17). Fenomenologi merupakan 

penelitian yang melihat pada cara-cara seseorang memahami dan memberikan 

makna pada kejadian-kejadian dalam hidupnya seperti pada pemahaman akan 

dirinya.  

1.5.3 Teori 

1. Teori Penetrasi Sosial 

Teori penetrasi sosial menjelaskan perkembangan hubungan personal yang 

bermulai dari pembukaan diri (self-disclouser). Teori tersebut menyatakan bahwa 

peningkatan keintiman dalam sebuah hubungan merupakan konsekuensi dari 

semakin intensnya proses berbagi informasi personal di antara individu yang 

berhubungan (Altman dan Taylor, 1973). Ketika baru pertama kali bertemu, 

informasi yang dipertukarkan cenderung relatif interpersonal dan ragam topik yang 

dibahas pun terbatas. Seiring berjalannya waktu dan lebih saling kenal di antara 

individu yang berhubungan. Kedalaman pembukaan diri bertambah dengan 

ditandai semakin banyaknya pengungkapan informasi yang lebih personal, 

sementara keluasan pembukaan diri meningkat dengan ditandai semakin 

beragamnya topik pembicaraan. Berdasarkan asas-asas pertukaran sosial, Altman 



dan Taylor (1973) dalam Berger, Roloff dan Roskos (2014 : 470) mengemukakan 

bahwa hubungan akan terus berkembang selama timbal balik yang dirasakan dalam 

sebuah hubungan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. 

Teori Penetrasi Sosial sudah diterima secara luas melalui oleh sejumlah 

ilmuan dalam disiplin ilmu komunikasi. Sebagian alasan dari daya tarik dari teori 

ini adalah pendekatannya yang langsung pada perkembangan hubungan. Meskipun 

secara sekilas telah disebutkan beberapa asumsi sebelumnya, akan dibahas asumsi-

asumsi yang mengerahkan SPT berikut ini: 

 Hubungan-hubungan mengalami kemajuan dari tidak intim menjadi intim. 

 Secara umum, perkembangan hubungan sistematis dan dapat diprediksi. 

 Perkembangan hubungan mencakup depenetrasi (penarikan diri) dan disolusi. 

 Pembukaan diri adalah inti dari perkembangan hubungan. 

Selain itu, Altman dan Taylor dalam Morissan (2013 : 188) mengajukan 4 

(empat) tahap perkembangan hubungan antarindividu, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap orientasi: tahap di mana komunikasi yang terjadi bersifat tidak pribadi 

(impersonal). Para individu yang terlibat hanya menyampaikan informasi  

yang bersifat sangat umum saja. 

2. Tahap pertukaran efek eksploratif: tahap di mana muncul gerakan menuju ke 

arah keterbukaan yang lebih dalam. 

3. Tahap pertukaran efek: tahap munculnya perasaan krisis dan evalutif pada 

level yang lebih dalam. 

4. Tahap pertukaran stabil: adanya keintiman dan pada tahap ini, masing-masing 

individu untuk memperkirakan masing-masing tindakan mereka ke dan 

memberikan tanggapan dengan sangat baik. 

Model penetrasi sosial menggambarkan bagaimana tahapan dalam menjalin 

suatu hubungan intim dengan sebuah komunikasi. Seperti halnya dalam proses 

pemeliharaan hubungan dalam keluarga poligami harus menggunakan komunikasi 

agar hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih intim. 

 

 



2. Teori Pemeliharaan Hubungan 

Pemeliharaan hubungan umumnya mengacu pada sekelompok perilaku, 

tindakan, dan kegiatan yang melibatkan individu untuk mempertahankan keadaan 

yang diinginkan dalam suatu hubungan (misalnya, kedekatan dan / atau keintiman) 

dan definisi (misalnya, kencan, teman-teman terbaik). Individu didalam hubungan 

yang romantis, beda jenis kelamin dan sama jenis kelamin dalam persahabatan, 

hubungan keluarga, dan bahkan hubungan kerja secara rutin menggunakan perilaku 

ini untuk mempertahankan hubungan mereka.  

Para peneliti mendefinisikan pemeliharaan hubungan dalam beberapa cara. 

Kathryn Dindia dan Daniel Canary, dalam tinjauan literatur yang relevan, 

menemukan bahwa empat definisi umum dari perilaku pemeliharaan hubungan.  

1) Definisi pertama adalah untuk menjaga hubungan yang sudah ada. Pada 

dasarnya, definisi ini dipahami sebagai mempertahankan keberadaan 

hubungan, yang sering kali berisi perilaku rutinitas sehari-hari. 

2) Definisi kedua adalah untuk menjaga hubungan dalam keadaan atau kondisi 

tertentu. Definisi ini menunjukkan keberlanjutan level saat hubungan 

hubungan dari kualitas atau karakteristik tertentu. Biasanya, ini berarti 

mempertahankan tingkatan tertentu suatu keintiman hubungan. Namun, 

definisi ini menyimpulkan hubungan pasangan menjadi penting jika dapat 

mencakup segala aspek, seperti daya tarik atau pemahaman. Yang penting, 

hubungan dapat stabil pada tingkat yang berbeda dari karakteristik tersebut. 

Dengan demikian, itu mungkin cocok dan bahkan diinginkan untuk 

perkenalan dalam mempertahankan tingkat minimal kontak dan keintiman, 



sedangkan untuk pasangan romantis tingkat yang diinginkan keakraban akan 

jauh lebih besar. Akibatnya, penggunaan perilaku pemeliharaan hubungan, 

sebagian, ditentukan oleh tingkat yang diinginkan dari kualitas hubungan 

tersebut.  

3) Definisi ketiga adalah untuk menjaga hubungan dalam kondisi memuaskan. 

Definisi ini mengacu pada kebutuhan untuk mempertahankan hubungan yang 

memuaskan. Penelitian hubungan sering menekankan menjaga hubungan 

yang saling memuaskan bagi kedua belah pihak. Definisi ini berbeda dari dua 

definisi yang pertama, dalam sebuah hubungan bisa dalam keberadaan 

(definisi pertama), dapat stabil (definisi kedua), tapi masih bisa tidak 

memuaskan. Penelitian serupa dengan definisi ini biasanya menggunakan 

kepuasan sebagai variabel hasil yang bertentangan dengan umur panjang 

hubungan (yaitu, adanya hubungan).  

4) Definisi keempat adalah untuk menjaga hubungan dalam fase perbaikan. 

Metafora ini sebenarnya memiliki dua arti yang berbeda. Yang pertama 

adalah untuk menjaga hubungan dalam kondisi baik. Yang kedua adalah 

untuk memperbaiki hubungan yang telah rusak. makna ini juga telah disebut 

sebagai perawatan pencegahan dan pemeliharaan masing-masing hubungan. 

Meskipun peneliti mengakui bahwa perbaikan dan pemeliharaan sering 

tumpang tindih, makna pertama (perawatan pencegahan) secara umum 

diterima sebagai naungan konsep pemeliharaan hubungan, sedangkan definisi 

kedua (perawatan perbaikan) umumnya dianggap di luar jangkauan konsep 

pemeliharaan hubungan. 



Sedangkan Teori Pemeliharaan Hubungan (Relational Maintenance Theory) 

yang dikemukakan oleh Laura Stanford and Canary (Little John and Karen A Foss, 

2009: 840-841). Teori ini membahas tentang bagaimana cara menjaga hubungan 

dalam keadaan stabil, sehingga mencegah hubungan tersebut dari penurunan atau 

peningkatan. Pemeliharaan  hubungan  tersebut terdiri dari sepuluh elemen, yakni: 

1) Positivity  adalah  sikap  membuat  interaksi  yang menyenangkan, 

memberikan  pujian, optimis, dan tidak mengkritik. Seperti memuji 

keakraban para istri di keluarga poligami. 

2) Openess adalah berbicara dan mendengarkan satu  sama  lain. Anggota 

keluarga poligami harus mampu berkomunikasi baik dengan didalam 

keluarga sehingga akan memunculkan respon yang baik juga antar anggota 

keluarga lainnya. 

3) Assurances adalah sikap memberikan kepastian atau jaminan tentang 

komitmen. Anggota keluarga poligami harus berkomitmen untuk menjaga 

hubungan keluarga poligami dengan baik dan maksimal. 

4) Sharing  tasks  adalah  sikap  melakukan  tugas  dan pekerjaan  yang  

relevan dalam hubungan bersama-sama. Setiap anggota keluarga poligami 

harus bersama-sama bertanggung jawab saat melakukan perkejaan rumah 

atau tugas lainnya. 

5) Social networks adalah sikap menghabiskan waktu untuk berkomunikasi 

dan berkenalan dengan orang-orang  sekitar. Semua anggota keluarga 

poligami tidak dibatasi untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain 

selain anggota keluarganya. 



6) Joint activities  adalah  sikap  melakukan kegiatan  dan  menghabiskan  

waktu  bersama seseorang ataupun kelompok. Anggota keluarga poligami 

diberikan ruang untuk melakukan kegiatan sosial dengan orang lain. 

7) Mediated  communication adalah sikap berkomunikasi menggunakan 

media telepon, teknologi, kartu, maupun surat. Proses interkasi anggota 

keluarga dengan orang lain atau keluarga diperbolehkan untuk melalui 

media agar lebih efektif dan efisien. 

8) Avoidance  adalah  sikap  menghindarkan  diri  dari situasi  atau isu 

tertentu. Anggota keluarga harus bisa membaca situasi keluarga sehingga 

dalam situasi terterntu anggota keluarga mampu memberikan tindakan 

positif. 

9) Antisocial adalah sikap yang tidak ramah. Anggota keluarga yang tidak 

pernah keluar rumah akan berdampak pada kesulitannya seseorang dalam 

melakukan sosialisasi dengan orang lain. Sehingga anggota keluarga harus 

mampu menjaga sikap akan tetap  

10) Humor adalah sikap yang digunakan untuk membuat suasana  menjadi  

menyenangkan. Suasa di dalam keluarga poligami harus di sisipkan 

sebuah humor dalam upanya mengurangi ketegangan didalam keluarga. 

1.6 Operasionalisasi Konsep 

1.6.1 Komunikasi Keluarga  

John P. Caughlin dan Allison M. Scot dalam Muntaha (2011) menyebutkan 

bahwa komunikasi dalam keluarga mengacu pada pola dan perilaku interaksi yang 

berulang (repeated interaction styles and behaviours); yang dapat berbeda antara 



keluarga tunggal dan keluarga besar (dengan anggota banyak); dan terbangun 

dalam waktu sebentar maupun kurun waktu lama.  

Rasa aman secara emosi juga meliput rasa aman ketika menyatakan diri, 

pendapatnya, maupun mendiskusikan kesulitan dihadapi. Sehingga dlam hal ini 

maka komunikasi diantara anggota keluarga merupakan salah satu elemen yang 

sangat penting untuk menjamin terwujudnya rasa aman.  

Komunikasi keluarga memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan 

sekaligus sangat komplek (Ruben, 2006). Seperti telah diuraikan sebelumnya 

bahwa keluarga adalah termasuk kelompok primer sehingga dalam komunikasi 

kelompok menurut Charles Horton Cooley dalam Rohim (2009) komunikasi pada 

kelompok primer memiliki karakteristik sebagai berikut :  

Pertama, kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas, 

dalam arti menembus kepribadian kita yang paling dalam dan tersembunyi. 

Sedangkan meluas artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rintangan dan 

cara berkomunikasi.  

Kedua, pada kelompok primer bersifat personal. Dalam komunikasi primer, yang 

penting buat kita adalah siapa dia, bukan apakah dia. Hubungan dengan kelompok 

primer sangat unik dan tidak dapat digantikan. Misalnya hubungan antara ibu dan 

anak.  

Ketiga, pada kelompok primer, komunikasi lebih menekankan pada aspek 

hubungan, daripada aspek konten. Komunikasi dilakukan untuk memelihara 

hubungan baik, dan konten komunikasi bukan sesuatu yang amat penting. Berbeda 



dengan kelompok sekunder yang lebih dipentingkan adalah aspek isinya bukan 

pada aspek hubungan.  

Keempat, pada kelompok primer pesan yang disampaikan cenderung lebih bersifat 

ekspresif, dan berlangsung secara informal.  

Jika membahas tentang keluarga sebagai kelompok primer maka komunikasi adalah 

salah satu aspek penting yang digunakan untuk menilai hubungan antara anggota 

keluarga. Galvin and Brommel (1986) menggunakan kerangka berikut untuk 

membahas tentang komunikasi keluarga. 

(http://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/download/110/100.) diakses pada 

tanggal 24 April 2017 pukul 21.00 WIB 

1.6.2 Manajemen Konflik 

Konflik merupakan hal yang harus diperhatikan dalam menjalin suatu 

hubungan karena konflik merupakan masalah besar yang menggangu suatu 

hubungan. Munculnya sebuah konflik didasari oleh perasaan dan pendirian yang 

berbeda antara satu orang dengan orang lain sehingga akan menimbukan 

perpecahan disuatu hubungan. Namun, konflik dalam suatu hubungan juga bisa 

disebabkan oleh faktor eksternal, seperti keikutcampuran orang lain dalam suatu 

hubungan. Menurut Joseph. A. Devito (2008 : 270-275) manajemen konflik dapat 

dibedakan menjadi 2, yaitu : 

(1) Manajemen Konflik yang tidak produktif, seperti : 

a) penghindaran, bentuk menghindari konflik dengan cara meninggalkan 

tempat konflik, reaksi ini dapat pula berbentuk penghindaran emosional 

atau intelektual.  

http://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/download/110/100


b) Non-negosiasi, seseorang tidak akan mendiskusikan atau 

mendengarkan argument pihak lain. 

c) Pemaksaan, metode ini paling tidak efektif dalam menangani konflik 

karena memakai pemaksaan fisik. 

d) Minimasi, mengatasi konflik dengan menganggapnya remeh. Kita 

mengatakan dan barangkali percaya bahwa konflik, penyebab dab 

akibatnya samasekali tidak penting. 

e) Menyalahkan, menyelesaikan konflik dengan cara menyalahkan orang 

lain dari penyebab konflik. 

f) Peredam,mencakup beberapa teknik bertengkar yang secara harfiah 

membungkam pihak laik, salah satu peredam yang sering digunakana 

dalah menangis. 

g) Karung Goni, teknik ini mengacu pada tindak-tindak menimbun 

kekecewaan dan kemudian menumpahkannya pada lawan bertengkar. 

h) Manipulasi, salah satu pihak berusaha mengalihkan konflik dengan 

bersikap mempengaruhi (menghilangkan kecurigaan). 

i) Penolakan Pribadi, salah satu pihak menolak memberikan cinta dan 

kasih saying dan berusaha memenangkan pertengkaran dengan 

membuat pihak lain menyerah karena sikap ini. 

(2) Manajemen Konflik yang efektif, seperti : 

a) Berkelahi Secara Sportif, jika konflik ingin diselesaikan, ia harus 

dihadapi secara aktif oleh kedua pihak. 



b) Bertanggung Jawab atas Pikiran dan Perasaan Anda, berkata apa 

adanya dengan penuh pertanggung jawaban dalam menentukan 

pendapat. 

c) Langsung dan Spesifik, memusatkan konflik pada perilaku yang terlihat 

pada apa yang dilakukan mitra anda yang tidak disetujui. 

d) Gunakan Humor untuk Meredakan Ketegangan, hadirkanlah humor 

sebagai strategi untuk memenangkan perang atau menjatuhkan pihak 

lain. 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Desain Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

kualitatif.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian 

(misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll) secara holistik, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah (Moleong, 2010 : 6).  

 

Metode penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan kondisi alami di lapangan 

untuk menggali informasi tanpa berusaha mempengaruhi informan. Melalui 

penelitian kualitatif, maka data yang dihasilkan adalah data deskriptif berupa kata-

kata tertulis dan lisan (Meleong, 2005 : 53) 

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif 

adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu 

populasi yang meliputi kegiatan penilaiaan sikap atau pendapat terhadap individu, 

organisasi, Keadaan, ataupun prosedur (Mamang dan Sopiah, 2010 : 21). Menurut 



Lofland dan Lofland dibuku (Moleong, 2010 : 157) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.   

Pada penelitian ini peneliti ingin mendeskripsikan fenomena yang terjadi 

pada keluarga poligami dengan berfokus pada “pemeliharaan hubungan dalam 

keluarga poligami”.  

1.7.2 Situs Penelitian 

Keluarga Poligami 

1.7.3 Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini yaitu 2 (dua) keluarga poligami berdomisili di Jawa 

Tengah yang tinggal serumah dengan para istrinya maupun beda rumah dengan para 

istrinya.  

1.7.4 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah berupa teks dan kata-kata 

yang diperoleh dari wawancara mendalam (in dept interview) dengan informan. 

1.7.5 Sumber Data 

Data yang di peroleh dari penelitian kualitatif ini dari sumber : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh ketika 

peneliti ketika sedang melakukan penelitian secara langsung. Data primer 

dapat berupa opini subjek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil 



observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian (Mamang dan Sopiah, 2010 : 171).  

Sumber data primer bisa didapat melalui wawancara secara tatap muka 

(face to face) atau dengan melalui media (telepon). Pada penelitian kualitatif 

ini sumber data yang yang paling menentukan hasil tujuan peneliti adalah 

dengan cara wawarcara (interview), karena peneliti dapat mendapatkan 

informasi secara langsung dari informan sesuai dengan data yang diinginkan 

peneliti dan data yang diperolehnya lebih akurat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang bukan berasal dari 

informan. Data sekunder dapat berupa literatur tentang permasalah yang 

diteliti bersumber dari jurnal penelitian sebelumnya, surat kabar, majalah atau 

internet. Data sekunder pada penelitian kualitatif ini bersember dari journal 

penelitian sebelumnya, e-book, dan berita tentang keluarga poligami yang 

diperoleh dari situs internet.  

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kualitatif ini 

menggunakan in depth interview (wawancara mendalam). Wawancara mendalam 

dengan pelaku praktik poligami akan dilakukan peneliti dalam upaya mendapatkan 

informasi-informasi secara detail dari informan. 

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan peneliti dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman (guide) 

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam 

kehidupan sosial yang relatif lama (Sutopo 2006:72).  

 



Sedangkan jenis wawancara yang digunakan pada peneliti kualitatif ini yaitu 

wawancara semiterstruktur. Tujuan dalam wawancara ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai 

pendapat, dan ide-idenya (Sugiyono, 2010 : 233). 

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data 

Wawancara dalam penelitian fenomenologi biasanya dilakukan secara 

informal, interaktif (percakapan), dan melalui pertanyaan dan jawaban yang terbuka 

(Kuswarno, 2009 : 67). 

Analisis terhadap data penelitian kualitatif mengacu pada metode 

fenomonologi dari von Eckartsberg (dalam Moustake, 1994 : 15-16), ia 

menjabarkan langkah-langkah dalam analisis fenomonologi sebagai berikut : 

1) Permasalahan dan Perumusah Pertanyaan Peneliti (The Problem and 

Question Formulation: The Phenomenon). Dalam langkah yang pertama ini, 

peneliti berusaha menggambarkan focus penelitiannya dengan 

memformulasikan atau merumuskan pertanyaan dalam suatu cara tertentu 

yang dapat dimengerti oleh orang yang lain. 

2) Data yang Menghasilkan Situasi: Teks Pengalaman Kehidupan (The Data 

Generating Situation: The Protocol Life Text). Langkah kedua yang 

diperlukan oleh peneliti adalah membuat narasi yang bersifat deskriptif 

berdasarkan hasil dialoh (wawancara) dengan subjek. 

3) Analisis Data: Ekplikasi dan Interpretasi (The Data Analysis: Explication and 

Interpretation). Setelah data terkumpul (berdasarkan hasil dialoh atau 

wawancara dengan subjek), maka langkah terakhir uang dilakukan oleh 

peneliti adalah membaca dan meneliti dengan cermat data hasil wawancara 



tersebut untuk mengungkapkan konfigurasi makna, baik struktur makna 

maupun bagaimana makna tersebut diciptakan. 

1.7.8 Kualitas Data (goodness criteria) 

Untuk menetapkan keabsahan data pada penelitian kualitatif ini digunakan 

beberapa keabsahan data. Keabsahan data yang digunakan ditentukan melalui 

paradigma yang dipakai pada sebuah penelitian. Kualitas data pada paradigma 

contructivism yang didalamnya mencakup pemikiran interpretivism dan 

hermeneutics, goodness didasarkan pada sifat yang dapat dipercaya 

(trustworthiness) dan keaslian (authenticy).  

Dengan merujuk pada pemikiran Schwandt (dalam Denzin & Lincoln 

(ed.), 2000:192), authenticity dapat diperoleh apabila peneliti dapat 

melakukan identidikasi empati (emphatic identification), yaitu sebuah 

tindakan yang menghidupkan kembali secara psikologis pemikiran 

pelaku (actor) guna memahami motif, keyakinan, keinginan, dan 

pemikiran dari pelaku tersebut. (Rahardjo, 2005 :110 -111) 

 

 

 

 

  




