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ABSTRAK 

Nasrul Latif (2017) : Adil Dalam Berpoligami Menurut Ibnu Hazm 

  

Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial diantara para 

ulama yang perdebatannya melahirkan berbagai pendapat, terutama adil 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 menyuguhkan tentang adil dalam berpoligami menurut Ibnu Hazm. Beliau 

adalah salah seorang tokoh ulama yang berasal dari Andalusia yang berpengaruh 

besar dalam khazanah Islam yang beberapa pendapatnya dianggap kontroversial 

dari kebanyakan ulama tafsir maupun fiqih. Menurut Ibnu Hazm keadilan adalah 

syarat mutak yang mesti dipenuhi bagi seorang suami yang melakukan poligami.  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) konsep adil 

dalam berpoligami menurut Ibnu Hazm (2) dasar istinbath Ibnu Hazm tentang adil 

dalam berpoligami (3) analisa peneliti tentang adil dalam berpoligami menurut 

Ibnu Hazm. 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan 

menggunakan metode content analysis yaitu penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap suatu permasalahan dalam hal ini adalah pembahasan 

mendalam tentang adil adil dalam berpoligami menurut Ibnu Hazm.  

Hasil penelitian ini adalah konsep adil dalam berpoligami menurut Ibnu 

Hazm adalah adil dalam artian mutlak tanpa ada perlakuan yang berbeda diantara 

para isteri yang hurrah dari isteri berlatar belakang amah ataupun isteri yang 

muslimah dengan isteri dzimmiyah dalam hal pemberian nafkah apalagi dalam hal 

pembagian malam. Adapun alasan ini berdasarkan pemahaman Ibnu Hazm 

terhadap nash secara tekstual yang ada di dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Menurut 

penulis, pemahaman Ibnu Hazm ini adalah bentuk dari upaya memberikan rasa 

keadilan yang sesuai berdasarkan sebagaimana maksud dari wahyu tanpa ada 

mendiskriminasikan diantara para isteri. 

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa adil dalam bepoligami yang 

dimaksudkan nash adalah hanya menyangkut aspek keadilan dalam materi bukan 

termasuk aspek immateri. Karena berkenaan dengan cenderung rasa kasih sayang 

dan cinta kepada salah satunya itu masalah hati dan hanya Allah SWT-lah yang 

Maha Membolakbalikan hati hamba-Nya. 

Menurut penulis jika keadilan dalam poligami ditekankan kepada aspek 

immateri (cinta dan kasih sayang) maka poligami adalah sesuatu yang tidak 

mungkin dapat dilaksanakan. 


