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ABSTRAK 

Arif Dwi Septian (2017) : Konsep Adil Dalam Poligami Analisis Pendapat  

            M.Quraish  Shihab. 

  

Penelitian ini berjudul “Konsep Adil dalam Poligami Analisis Pendapat M. 

Quraish Shihab”.  Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial yang 

perdebatannya melahirkan berbagai pendapat, terutama pada konsep keadilan 

sebagai syarat utama dalam poligami. Sebagian ulama memaknai keadilan hanya 

dalam aspek materi saja, namun ada juga yang memaknai keadilan poligami 

mencakup keadilan materi dan immateri (cinta dan kasih sayang). Dalam karya 

tulis ini peneliti meyuguhkan bagaimana konsep adil dalam poligami menurut 

pendapat M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab adalah seorang tokoh ulama 

tafsir dari Indonesia alumni al-Azhar Kairo yang beberapa pendapatnya dianggap 

kontroversial di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Menurut M. Quraish Shihab 

keadilan adalah syarat yang harus dipenuhi ketika seorang suami hendak 

melakukan poligami. M. Quraish Shihab membolehkan poligami dengan syarat-

syarat khusus yang tak mudah untuk dipenuhi. Lalu, bagaimanakah konsep 

keadilan yang dimaksud M. Quraish Shihab? Apakah konsep keadilan yang 

dimaksud menyangkut aspek materi atau cinta dan kasih sayang? Dan 

bagaimanakah dasar pemikiran M. Quraish Shihab dalam menentukan konsep adil 

dalam poligami? 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan 

menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan cara menganalisa data yang 

diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. 

Metode inilah yang penulis gunakan untuk melakukan analisa terhadap pemikiran 

M. Quraish Shihab tentang konsep adil dalam poligami. 

Hasil penelitian ini adalah konsep adil dalam poligami menurut M. 

Quraish Shihab bukanlah semata-mata hanya menitikberatkan keadilan terhadap 

istri-istri melainkan juga keadilan terhadap anak-anak yatim. Pemikiran ini lahir 

dari metode tafsir maudhu’iy yang diantara tahapannya adalah melakukan 

munasabah (pengkorelasian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang 

dikaji) lalu melihat Asbabunnuzul surat an-Nisa’ ayat 3 yaitu akibat perang uhud 

banyak janda-janda dan anak yatim yang terlantarkan.  

M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa adil dalam poligami hanya 

menyangkut aspek materi saja bukan termasuk dalam aspek immateri (cinta dan 

kasih sayang). Penulis setuju dengan pendapat ini, karena aspek immateri (cinta 

dan kasih sayang) adalah naluriah seorang manusia. Wajar apabila seorang suami 

lebih cenderung sayang dan cinta kepada salah satu istrinya. 

Menurut penulis Mustahil seorang suami dapat membagi rasa sayang dan 

cintanya kepada para istrinya. Dan jika keadilan dalam poligami ditekankan 
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kepada aspek immateri (cinta dan kasih sayang) maka poligami adalah sesuatu 

yang tidak mungkin dapat dilaksanakan. 


