
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi 

permasalahan dan perdebatan hangat dikalangan ahli hukum Islam adalah status 

poligami. Poligami merupakan masalah-masalah kemanusiaan yang tua sekali, 

hamper seluruh bangsa di dunia sejak dulu mengenal poligami, seperti orang-orang 

hindu, bangsa Israel, Persia, Arab, Babilonia, Romawi, Tunisia dan lain-lain.
1
 Akan 

tetapi hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah isteri yang 

membengkak hingga belasan. Kemudian setelah Islam datang, Islam mengaturnya 

yang membatasi kebolehan poligami maksimal empat orang saja dengan syarat ketat 

yang menekankan asas keadilan. 

Sebagaimana Allah SWT Berfirman; 

                                         

                            

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 

yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) 

yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 
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Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2
 

 Surat al-Nisa’ ayat 3 ini turun setelah perang uhud, dimana banyak sekali 

pejuang muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak isteri menjadi janda dan 

anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk 

memecahkan persoalan tersbut. Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami 

dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar.
3
 Walaupun jika 

dilihat dari asbabun nuzul nya ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum 

poligami sampai saat ini masih diperdebatkan. 

 Penafsiran terhadap ayat ini berbeda-beda. Berbagai alasan dan perspektif 

diungkapkan untuk memperkuat pendapat yang berbeda tersebut, yaitu
4
: 

 Pertama poligami adalah sunnah muakkadah, degan mengkampanyekan 

poligami hingga seolah poligami adalah wajib. Dengan menafsirkan ayat poligami 

memang bunyinya seperti mendahulukan poligami dan bila tidak mampu, barulah 

beristeri satu saja. 

Kedua, mencegah poligami dengan pendapat bahwa islam mengutamakan 

keadilan. Oleh karenanya poligami dan termasuk hukum waris hendaknya mengikuti 

asaas keadilan. Mereka juga berpendapat bahwa rasuluuah tidak pernah melakukan 

poligami kecuali pada janda saja. Tidak pernah kepada wanita yang gadis, memang 
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ketika menikahi Aisyah status Rasulullah adalah seorang duda yang ditinggal 

isterinya.
5
 

Ketiga, poligami dasarnya mubah atau boleh, bukan wajib atau sunnah, karena 

melihat ayatnya menegaskan harus adil. Hal mana yang tidak dimiliki oleh semua 

orang, jadi syarat utama adalah adil terhadap isteri secara lahir maupun bathin 

Keempat poligami adalah makruh bagi orang yang punya satu isteri yang 

mampu memelihara dan mencukupi kebutuhannya. 

Kelima, adapun orang yang lemah untuk mencari nafkah isterinya atau 

khawatir dirinya tidak bisa berlaku adil diantara kedua isterinya maka haram 

untuknya menikah lagi.
6
 

Kata-kata poligami berasal dari bahasa yunani yang terdiri dari kata poli dan 

gami. Secara etimologis, poli berarti banyak, gami berarti isteri. Jadi poligami ialah 

beristeri banyak. Sedangkan secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki 

mempunyai lebih dari satu isteri.
7
 

Dalam pengertian umum yang terjadi, pengertian poligami adalah dimana 

seseorang suami memiliki lebih dari seorang isteri. Dalam praktiknya, biasanya 

seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogamy, 
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kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan 

isteri keduanya tanpa menceraikan isterinya yang pertama.
8
 

Mayoritas ulama klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah 

boleh secara mutlak. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-

undangan muslim modern membolehkan dengan syarat-syarat dan dalam kondisi 

tertentu yang sangat terbatas. Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk 

ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, dimana orang yang berkuasa seperti 

raja, pangeran, kepala suku dan pemilik harta, memperlakukan kaum perempuan 

semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual semata dan mengabdi pada dirinya. 

Sebagian masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka 

menentang praktik poligami yang ada sekarang ini karena efek negatifnya sangat 

besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan.
9
 

Menurut Muhammad Abduh sebagaimana diterangkan oleh Musdah Mulia 

dalam bukunya disinggungnya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak 

yatim bukanlah tanpa alasan. Hal ini memberikan pengertian bahwa poligami identik 

dengan persoalan anak yatim, karena dua persoalan tersebut terkandung persoalan 

yang mendasar yaitu persoalan ketidakadilan. Anak yatim sering kali menjadi korban 

keridakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sementara dalam hal poligami yang 

menjadi korban ketidakadilan adalah kaum perempuan. Dalam al-Qqur’an, kelompok 
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anak yatim dan kelompok perempuan disebut sebagai kelompok Mustad’afin karena 

hak-hak mereka lemah tidak terlindungi.
10

 

Namun demikian, sebagian kelompok yang lain menyetujui poligami dengan 

alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami 

memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, dengan 

batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang 

memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari 

Sembilan isteri.
11

 

Muhammad Shahrur memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya 

sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurakannya namun 

dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri yang kedua, ketiga dan 

keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa 

khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya, jika syarat-syarat 

tersebut tidak terpenuhi, maka perintah poligami menjadi gugur.
12

 

Dalam surat al-Nisa’ ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang 

berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan suami ini meliputi 

keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya.
13
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Berkenaan dengan syarat berlaku adil ini, hal ini sering menjadi perdebatan yang 

panjang tidak saja dikalangan ahli hukum, tetapi juga di masyarakat. Oleh karena itu, 

makna keadilan menjadi pertanyaan yang mendasar dalam konteks poligami.  

Sebagian ulama mengartikan keadilan poligami hanya dalam hal materi saja 

(kuantitatif), dan ada juga yang mengartikan keadilan poligami dalam hal immateri 

(kualitatif), tetapi ada juga yang mengartikan keadilan keadilan mencakup dalam hal 

materi dan immateri (kuantitatif dan kualitatif).
14

  

Pendapat juga dilontarkan oleh Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya 

Ar-Risalah ats-Tsaniyah min al-Islam. Ia berpendapat bahwa keadilan dalam 

poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup 

kebutuhan materi saja, melainkan juga keadilan dalam hal kecenderungan hati.
15

 

Terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami 

hanya dalam hal materi saja. Dalam hal adil masalah cinta dan kasih sayang, Abu 

Bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada diluar kesanggupan manusia, 

karena cinta itu adanya dalam genggaman Allah SWT yang mampu membolak 

balikkan hati manusia menurut kehendak-Nya. Begitupula dengan berhubungan 

badanm terkadang suami bergairah dengan isteri yang satu, tetapi tidak bergairah 
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dengan isteri yang lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, maka tidak terkena 

dosa karena berada diluar kesanggupannya.
16

 

Pendapat diatas berdasarkan pada hadist nabi SAW yakni beliau merasa 

berdosa tidak mampu berbuat adil kepada isteri-isterinya yang diriwayatkan Aisyah 

r.a : 

ً  ْاذا  ٌ  ا   ى  ٓ  ٔيقٕل : انه   ل  د  ع  ي  هللا صهى هللا عهيّ ٔسهى يقسى ف  عٍ عائست قانج كاٌ زسٕل  ي قس

()زٔاِ ابٕ دأد ي انقهب  ا ال ايهك يعُ  ً  حهًُي في   فال ك  ه  فيًا اي    

Dari Aisyah r.a berkata: Nabi SAW mengggilir dan telah berbuata adil, kemudian 

beliau berdo’a : Ya Allah inilah kemampuanku, dan janganlah engkau bebankan aku 

kepada sesuatu yang tidak aku mampui, yaitu hati
17

 

Kemudian adapun pendapat dari imam Syafi’I dan imam Hanafi, mereka 

mengatakan bahwa adil terhadap isteri  adalah wajib akan tetapi mereka membedakan 

jika isteri tersebut merdeka dengan hamba sahaya (budak), antara isteri yang 

muslimah dengan yang dzimmiyah. Bagi isteri yang merdeka lebih unggul daripada 

budak, bagi yang merdeka dua malam sedangkan bagi yang budak hanya satu malam. 
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Begitu juga dalam hal nafkah makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Tidak di 

wajibkan menyamakan antara mereka.
18

 

Adapun pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla beliau mengatakan: 

ٍ  ق  ي   ٌ  ا   ي, ٔال يجٕش  ان  ي  ه  ان ًت  انك فى قس  ذ   س  ث  ٔاك   فسض   جاث  ٔ  انص   ٍ  ي  ب   ل  د  ٔانع   ي ان  ي  ان   سًت  في ق دي

ٔ   عهى ايت   ة  حس   , ّ  ع  ي  ط  ى ح  نّ ْجسآَا حخ   حم   ّ  عصخ   ٌ  , فا   ت  ي  عهى ذي   , ٔال يسهًت  ت  ج  يخص  

. ٔال ّ  ُ  ي   ث  د  ي  اق   ب  َ  ذ   س  ي  غ  ا ب  ٓ  ب  س  ض   ٌ  . فا  ٍ  ف  ع  , ٔال ي   س  س  ك  , ٔال ي  , ٔال يجسح  ى  ن  ؤ  ي   ى  ا ن  ً  ا ب  ٓ  ب  س  ٔض  

ً  ا   ّ  ن    ش  ٕ  ج  ي .ز  ر  ع   ب  اال   ِ  س  ي  غ   از  د   ي   ف  , ٔال  ِ  د  ن  ٔ   و  ا   د  ُ  , ٔال ع  ّ  ايخ   د  ُ  ع   ج  ي  ب  ن  

Adil diantara isteri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam, 

tidak boleh adanya pengunggulan diantara para isteri baik yang merdeka ataupun 

budak, muslim maupun dzimmi yang sudah dikawini (dan ketika pembagian dalam 

hal nafkah itu wajib sama, maka tentu pula pembagian dalam hal giliran 

bermalampun wajib sama). Dan jika isteri nusyuz dibolehkan berpisah ranjang sampai 

kembali taat, dan boleh memukul tanpa menyakiti, melukai, mematahakan tulang, 

dan meninggalkan bekas luka. Jika memukul tanpa ada salah boleh bagi isteri 

menggugat suami. Dan tidak boleh mabit ditempat isteri yang bukan gilirannya 

kecuali ada udzur
19

 

Dalam hal ini, peneliti memandang perlunya adanya pemahaman yang 

komprehensif tehadap makna yang terkandung dalam suatu ayat dan kaitannya 

dengan ayat lain. Dengan begitu akan tercapai pemahaman yang sinergi antara ayat 

satu dengan ayat yang lain. Dan tidak ada kesan bahwa ayat yang tidak relevan atau 

memang bahkan bertentangan dengan perkembangan waktu. Memang membaca 

sepintas teks-teks ayat tersebut mengesankan adanya ketidakadilan terhadap 
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perempuan. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang membebaskan kaum 

perempuan dari penafsiran parsial dan melupakan konteks dan latar belakang 

sosiologisnya. Perbedaan pendapat tentang adil dalam poligami yang sangat kontras 

sebagaimana diatas tentang  konsep adil dalam poligami ini menarik untuk di lakukan 

pengkajian mendalam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Adil Dalam Berpoligami Menurut Ibnu Hazm”. 

B. Batasan Masalah 

Batasan masalah adalah membatasi permasalahan agar tidak melebar sehingga 

penelitian bisa lebih fokus pada aspek yang akan diteliti. Batasan yang penulis 

lakukan adalah dengan memfokuskan pada kajian-kajian yang akan diteliti sesuai 

dengan metode kepustakaan dengan teori-teori yang telah tersedia. Yaitu ingin 

mendalami makna atau konsep keadilan dalam berpoligami menurut pendapat Ibnu 

Hazm. 

C. Perumusan Masalah 

 Adapun perumusan masalah yang penulis paparkan dalam proposal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep adil dalam berpoligami menurut Ibnu Hazm? 

2. Bagaimana metode istinbath Ibnu Hazm tentang adil dalam poligami? 

3. Baaimana analisa terhadap adil dalam berpoligami menurut ibnu  hazm? 
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D. Tujuan Penelitian 

 Suatu penelitian akan menjadi bernilai apabila memberikan hasil tujuan dari 

yang ditelitinya. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep keadilan dalam berpoligami 

perspektif menurut Ibnu Hazm 

2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbah Ibnu Hazm dalam menetapkan 

hukum tentang adil dalam berpoligami 

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dalam 

khazanah pemikiran hukum islam. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan dalam pemikiran 

bagi umat islam. Khusunya pada masyarakat dan keluarga yang menjalin 

rumah tangga dengan berpoligami. 
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3. Akademik 

Diharapkan dapat sebagai referensi dalam pengembangan ilmu syariah dan 

menambah koleksi kepustakaan, disamping itu sebagai sumbangan karya 

ilmiah kepada para pembaca umumnya dan mahasiswa. 

F. Telaah Pustaka 

 Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya tentang tema yang sejenis, sehingga diketahui 

secara jelas posisi dan kontribusi peneliti. Dalam menghasilkan suatu penelitian yang 

komprehensif dan untuk memastikan tidak adanya pengulangan dalam penelitian 

maka sebelumnya harus dilakukan sebuah pra-penelitian terhadap objek penelitianya.

 Beberapa penelitian yang bersangkutan dengan masalah poligami memang 

sudah banyak dibicarakan sebelumnya, seperti: 

 DR. Musfir Husaini Al Jahraini dalam bukunya yang berjudul poligami dan 

berbagai persepsi. Didalamnya penulis menjelaskan pendapat-pendapat dari berbagai 

ulama. Selain itu, dalam skripsi Herry Prasetyo “studi analisis terhadap pendapat 

mazhab syafii tentang asas poligami dalam perkawinan islam”,   

Kemudian Bani Aziz Utomo, “Konsep Adil daalam pespektif KH. Husein 

Muhammad”, pada UIN Sunan Kalijaga yang didalamnya menguraikan tentang 

pandangan adil menurut pendapat KH. Husein Muhammad dalam poligami. 
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Dari beberapa penelitian yang telah peneliti temukan belum ada yang 

membahas konsep adil dalam poligami menurut pandangan Ibnu Hazm. 

G. Jenis Penelitian 

1. Jenis 

Jenis penelitian ini adalah studi library reseach, yaitu penelitian yang 

membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa 

memerlukan riset lapangan.
20

 Dengan metode penelitian deskriptif atau 

penelitian yang bermaksud membuat penyandaran secara sistematis tentang 

permasalahan
21

 Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang lebih 

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, 

penulis menggunakan penyimpulan dedukti ketika penulis menggunakan 

buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi penulis, yaitu teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian penulis, kemudian penulis mengambil sebuah 

kesimpulan. 
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2. Sumber Buku Penelitian 

a. Sumber Buku Primer 

Buku primer dalam penelitian ini adalah kitab karya dari Ibnu Hazm 

sendiri yakni Kitab Al Muhalla fi sharh al mujalla bi al hujaj wa al atsar  

sebagai kitab acuan pokok yang dijadikan dalam penelitian ini. 

b. Sumber Sekunder 

Data sekunder yaitu diperoleh dari kitab Al- Fiqhu ‘ala Mazahibil Arba’ah 

dan juga dari buku-buku, literatu, fiqih islam dan maupun buku-buku 

lainnya yang berkenaan yang mendukung pembahasan penelitian. 

3. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari buku atau lainnya dengan cara mengorganisasikan 

data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri 

maupun orang lain.
22

 

Adapun metode analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian 

ini adalah content analysis, yaitu suatu analisa terhadap makna yang 

terkandung dalam pemikiran Ibnu Hazm dalam kitab Al Muhalla fi sharh al 

mujalla bi al hujaj wa al atsar dengan menggunakan identifikasi kata perkata, 
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mempelajarinya kemudian menganalisa terhadap pemikiran yang diselidiki 

tersebut.
23

 

H. Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka 

penulisan ini disusun dengan suatu system yang diatur dengan sedemikian rupa dalam 

suatu sistimatika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penlitian dan 

sistimatika penulisan. 

BAB II : Penulis akan melihat sketsa biografi dan pemikiran dari Ibnu Hazm 

BAB III : Tinjauan umum tentang poligami 

BAB IV : Hasil penelitian dan Pembahasan yakni pendapat Ibnu Hazm tentang 

konsep adil sebagai syarat poligami dan metode istinbath dalam 

menentukan pendapat Ibnu Hazm tentang adil dalam berpoligami serta 

analisa penulis tentang adil dalam berpoligami menurut Ibnu Hazm 

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA  
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