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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Dari penguraian analisis konsep adil dalam poligami menurut M. Quraish 

Shihab maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsep poligami menurut M. Quraish Shihab bukan pada keadilan makna 

batin (seperti cinta dan kasih sayang) melainkan keadilan pada hal-hal 

yang bersifat material dan terukur. Pendapatnya didasarkan pada ayat 129 

surat an-Nisa’ yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku 

adil dalam bidang immateri. Makna keadilan yang diisyaratkan dalam 

poligami sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 surat an-Nisa’ menurut M. 

Quraish Shihab terkait dengan ayat 2. Menurutnya, adil poligami terkait 

dengan perlakuan adil terhadap anak yatim, hal ini di simpulkan melalui 

penelusuran sejarah poligami dan asbabunnuzul surat an-Nisa’ ayat 3 

yang menjadi dalil poligami. 

2. Dasar pemikiran M. Quraish Shihab lahir dari penafsirannya terhadap 

ayat-ayat al-Qur’an. Oleh karena itu metode tafsir M. Quraish Shihab 

dalam poligami tidak bisa dilepaskan dari tafsir yang ia gunakan yaitu 

metode maudhu’i (tematik), dengan metode tersebut M. Quraish Shihab 

merumuskan pendapatnya tentang keadilan dalam poligami menurut 

sejarah dan asbabunNuzul surat an-Nisa’ ayat 3 sebagai bagian dari 
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metode tafsir maudhu’i yang ia terapkan. Dengan metode maudhu’i, M. 

Quraish Shihab pertama-tama menetapkan masalah topik poligami dan 

menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami. Setelah itu ia 

menyusun runtutan ayat sesuai masa turunnya, disertai pengetahuan 

tentang asbabunnuzzul nya. Dengan tahapan ini M. Quraish Shihab 

merumuskan pendapatnya bahwa adil poligami terkait dengan perlakuan 

adil terhadap anak yatim, hal ini disimpulkan melalui penelusuran sejarah 

poligami dan asbabbunnuzzul surat an-Nisa’ ayat 3 yang berkaitan dengan 

surat an-Nisa’ ayat 2 dan ayat-ayat lain yang membahas poligami dengan 

menjelaskan munasabah nya atau korelasi antara ayat-ayat itu pada 

masing-masing suratnya dan kaitannya ayat-ayat itu dengan ayat-ayat 

sesudahnya. 

B. SARAN-SARAN 

1. Bagi para suami yang hendak melakukan poligami hendaknya meluruskan 

niat terlebih dahulu. Poligami terjadi di zaman Rasulullah dilakukan atas 

dasar memelihara anak yatim dan menyelamatkan janda-janda yang 

ditinggal mati suaminya karena perang. Apakah motivasi sosial dan 

kemanusiaan semacam ini sudah tertanam di hati menjadi pertanyaan 

mendasar yang harus dijawab bagi yang ingin melakukan poligami. 

2. Bagi para suami yang hendak melakukan poligami hendaknya memahami 

apakah dirinya sudah yakin mampu berbuat adil karena adil merupakan 

syarat utama bagi poligami sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa’ 
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ayat 3. Ketika terjadi ketidakadilan sedikit saja, maka hal tersebut 

menyalahi prinsip-prinsip Islam sebagaimana telah dijelaskan pada telah 

dijelaskan pada Bab III. 

3. Bagi para istri yang akan dipoligami hendaknya bersikap sabar dengan 

memberikan pengertian kepada suami bahwa poligami bukanlah hal yang 

mudah. Jangan begitu saja mau dipoligami dengan mengatakan rela 

padahal hatinya berkata tidak. ketidaksesuaian antara perkataan dan 

keyakinan dalam hati serta ketidakikhlasan yang ada di dalam hati lama-

lama akan menimbulkan penyakit hati yang suatu saat memiliki dampak 

yang buruk baik bagi kehidupan pribadi maupun keluarga. 

 


