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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Jumhur ulama’ (Fuqaha ataupun Mufassir) termasuk juga Ibnu Hazm sepakat 

bahwa beristeri lebih dari satu (poligami) dengan syarat dibatasi sampai empat itu 

diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa dirinya dapat berbuat adil kepada 

semua isterinya, tetapi yang menjadikan berbeda dalam pendapat Ibnu Hazm adalah 

tidak adanya pembedaan antara satu isteri dengan isteri yang lainnya dalam hal 

pemberian nafkah dan giliran bermalam. Penulis setuju dengan pendapat Ibnu Hazm, 

akan tetapi menurut penulis, akan lebih ideal lagi jika konsep keadilannya seperti 

yang tercantum dalam al-Qur’an, sebagaimana telah dibahas pada bab II adalah 

keadilan yang hakiki, dimana seseorang memiliki hak yang sama atas kebebasan, 

yaitu bebas dari diskriminasi dan bebas dari ketidakadilan. Keadilan yang sebenar-

benarnya keadilan. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu adil yang 

berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Adil disejajarkan dengan ihsan 

yang merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Penegakan keadilan ini tidak 

terkecuali pada poligami. Menurut penulis syarat keadilan yang dimaksud dalam al-

Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 adalah keadilan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. 

Apabila diperhatikan secara cermat, surat an-Nisa’ ayat 129 justru merupakan 

peringatan Allah SAW akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif. 
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2. Manhaj pokok dalam menetapkan hukum Ibnu Hazm didasarkan pada (1) al-

Qur’an, (2) as-Sunnah, yang kedua-duanya diambil makna zhahirnya, (3) ijma’ 

sahabat atau induksi limitatif terbatas pada generasi yang diyakini kebenarannya, dan 

(4) dalil yang merupakan pemahaman terhadap hakikat kedua dasar tersebut di dalam 

menjawab persoalan kemanusiaan yang dihadapi. Akan tetapi khusus dalam masalah 

keadilan poligami ini Ibnu Hazm menggunakan al-Qur’an dan hadits sebagai dalil 

penetapan hukumnya, beliau memandang al- Sunnah sebagai hujjah yang 

ketetapannya diambil dari al-Qur’an dan memandang kedudukan al-Qur’an dan al- 

Sunnah sebagai jalan yang menyampaikan umat manusia ke syari’at Islam adalah 

satu, karena keduanya merupakan wahyu Allah swt. Ia menetapkan bahwa syari’at 

Islam hanya mempunyai satu sumber yang mempunyai dua cabang, yang keduanya 

mempunyai kekuatan yang sama dalam menetapkan hukum, meskipun cabang yang 

pertama merupakan pokok dari cabang yang kedua. Cabang kedua adalah al-Sunnah, 

jika sudah diakui kesahihannya maka mempunyai kekuatan yang sama dengan 

cabang yang pertama dalam menetapkan hukum syara’. 

B. SARAN 

1. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya meluruskan niat 

terlebih dahulu. Poligami yang terjadi di zaman rasul dilakukan atas dasar 

memelihara anak yatim dan menyelematkan 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 
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ingin melakukan poligami. Dan juga berfikir apakah dirinya sudah yakin mampu 

berbuat adil karena adil merupakan syarat utama bagi poligami sebagaimana 

tercantum dalam surat an-Nisa’ ayat 3. Ketika terjadi ketidkadilan sedikit saja, maka 

haltersebut menyalahi prinsip-prinsip Islam. 

2. 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 aka menimbulkan penyakit hati 

yang suatu saat memiliki dampak yang buruk baik bagi kehidupan pribadi maupun 

keluarga. 

 


