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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pernikahan  merupakan satu kesepakatan hidup diantara suami istri yang 

disahkan oleh agama dan perundangan negara (Malaysia), khususnya di negeri 

bagian Kelantan, begitu juga Negara Indonesia. Negeri
1
Kelantan tidak 

rnenetapkan apa-apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang pemohon 

poligami. Karena itu, permohonan poligami di negeri Kelantan adalah mudah jika 

dibandingkan dengan negeri-negeri lain yang terikat secara langsung 

membuktikan bahawa pemohon dapat memenuhi syarat-syarat yang telah 

diperuntukkan. 

 Perbedaan dalam ketetapan poligami ini menyebabkan individu yang ingin 

berpoligami  pergi ke negeri-negeri yang dirasakan ketetapan poligami tidak 

menghalang  hasratnya itu. Menurut kata Jones ' ... to shop around and find 

another state where his application will succeed' (untuk berbelanja dan mencari 

negara lain dimana aplikasinya akan berhasil). Sangat disayangkan apabila 

terdapat individu yang bersangkutan yang ingin melakukan poligami tetapi tidak 

melaksanakan pernikah di Malaysia sebaliknya bernikah di negara jiran atau 

diluar dari Malaysia. Meskipun mereka menikah, tetapi tidak mendapat kebenaran 

dari Mahkamah Syariah, maka mereka akan dikenakan sanksi atas pelanggaran 

berpoligami tanpa kebenaran Mahkamah.
2
 

 Islam sentiasa menggalakkan umatnya supaya hidup berkeluarga bagi 

siapa saja mempunyai kemampuan dari segi fisik, material, keagamaan dan 

kerohanian. Hidup berkeluarga dan menikah khasnya dapat membantu seseorang 

mencapai kesempurnaan dalam agama serta merupakan suatu sunnah nabi dan 

nabi akan berbangga dengan jumlah umatnya yang ramai
3
. Sebagaimana di dalam 

hadis :  

                                                             
1
Negeri berarti kota, tanah tempat tinggal, wilayah atau sekumpulan kampung dibawah 

kekuasaan seorang penghulu atau wali kota tempat itu. 
2
 Raihanah Haji Abdullah, Poligami di Malaysia, Jurnal Syariah 5, bilangan 2, nc 2014, 

hlm. 173-174  
3
 Abd. Latif Muda, Pengantar Fiqh, ( Pustaka Salam, 1997 ), hlm. 151-152   
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عن أنس بن يانك قال : كان رسىل هللا صهى هللا عهيه وسهى يأير بانباءة وينهى عن انتبتم نهيا شديدا 

 األنبياء بكى يىو انقيايت  ويقىل : تزوجىا انىدود انىنىد فإني يكاثر
4

 

“Dari Anas bin Malik Radhiyallahu'anhu ia berkata: "Dahulu Rasulullah 

Shallallahu'alaihi wa sallam selalu memerintahkan kami untuk menikah dan 

beliau sangat melarang kami untuk membujang (tidak mau menikah selama-

lamanya). Beliau bersabda: "Nikahilah oleh kalian wanita yang penuh kasih 

sayang dan subur. Karena sesungguhnya pada hari kiamat kelak, aku akan 

berbangga dihadapan para Nabi dengan jumlah kalian yang banyak." 

 Maka, di dalam al-Qur'an Allah mengatakan bahwa pernikahan itu adalah 

salah satu sunatullah, hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah 

naluri segala makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu, semua makhluk Tuhan 

baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada 

pernikahan
5
.  

Firman Allah : 

                   
6

 

Artinya:  “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat akan kebesaran Allah”. 

 Poligami merupakan salah satu fenomena yang ada dalam pernikahan. 

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahsa Yunani, dari kata poli atau 

polus yang artinya banyak dan gamein atau gamos yang berarti perkawinan dan  

ta‟adzudz al-zaujah dalam hukum Islam; yang berarti beristeri lebih dari seorang 

wanita. Bila kata ini digabungkan (polus dan gamos), maka poligami akan berarti 

pernikahan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Poligami 

dalam islam mempunyai arti pernikahan yang lebih dari satu, dengan batasan, 

umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang 

                                                             
4
 HR. Imam Ibnu Hibban rahimahullah didalam Shahih nya, hadits no 4028. Syaikh 

Syu'aib al-Arnauth hafizhahullah berkata didalam takhrij al-Ihsan (9/338): Hadits ini 

Shahih Lighairihi. 
5
Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, ( Semarang : Dina Utama Semarang, 1993 ), cet.I, h.5 

6
 QS. Al-Zariyat : 49 
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memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan 

lebih dari sembilan isteri.
7
 Berdasarkan firman: 

                                    

                              
8

       

                               

           

 

Artinya: ”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 berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” 

 

Ayat 3 surah An-Nisa‟ ini mengambarkan kebolehan poligami, yaitu 

seorang laki-laki boleh memiliki isteri lebih dari satu, dua, tiga atau empat, baik 

mendapat persetujuan dari istri pertamanya ataupun tidak. Poligami itu paling 

banyak empat orang, tidak tidak boleh lebih dari jumlah itu. Hal ini juga 

didasarkan atas sebuah hadis yang diriwayatkan dari Az-Zhuhri.                

عه ابه عمر: أن غيالن به سلمت الثقفي أسلم وله عشر وسىة في الجاهليت فأسلمه معه فأمر الىبي صلى هللا 

أن يتخير مىهه أربعاعليه وسلم 
9

 

“Dari Ibnu Umar bahwasanya Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk islam. 

Pada zaman jahiliyyah dia memiliki sepuluh orang istri, dan istri-istrinya itu 

masuk islam pula bersamanya. Maka Nabi menyuruhnya memilih empat orang 

diantara mereka.”
10

 

 Para imam mazhab menggunakan dalil yang berbeda dalam memandang 

masalah poligami. Para ulama konvensional tersebut mengakui bahwa poligami 

                                                             
7
 Khoirudin Nasution, Riba dan Poligami, (Sebuah Studi atas Pemikiram Muhammad 

Abduh), (Yogyakarta: Academia dan Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84. 

 
8
 QS. An-Nisa: 3 

 
9
 HR. Az-Zhuhri 

10
 Kadar M. Yusuf, M. Ag., Tafsir ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum, 

(Jakarta: Amzah, 2011). Hlm. 194. 
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boleh hukumnya, bukan dianjurkan (sunnah), apalagi wajib (amar/perintah) 

seperti yang diasumsikan sebagian orang.
11

 

Dengan keterangan ini,jelaslah bahwa poligami itu tidak boleh lebih dari 

empat orang.
12

 Tidak diakui lagi bahawa jalan yang paling lurus dan paling tepat 

adalah dibenarkan untuk bernikah secara berpoligami, karena adanya beberapa 

alasan yang diketahui oleh orang-orang yang memiliki ilmu.
13

 

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam 

memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Malaysia khususnya di negeri 

Kelantan Darul Naim Enakmen
14

 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 

Kelantan No.6 / 2002, Seksyen 23 menyatakan bahwa,
15

 “apabila suami ingin 

berpoligami, maka syarat yang harus terpenuhi adalah mendapat persetujuan 

terlebih dahulu secara bertulis daripada Mahkamah Syariah, membuat akad nikah 

perkawinan yang lain dengan perempuan lain. Selain mendapatkan izin dari 

Hakim, suami juga harus mendapatkan izin dari isteri pertama yang bersedia 

memberikan izin kepadanya untuk menikahi wanita-wanita lain.
16

 

Untuk mendapatkan izin dari isteri pertama biasanya suami merasa 

kesulitan, karena tidak semua isteri bersedia untuk dimadu oleh 

suaminya.Kesulitan inilah yang mengakibatkan suami menempuh alternatif lain 

untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan-perempuan lain. Salah satu 

alternatif yang digunakan oleh suami untuk melanjutkan niatnya adalah dengan 

cara menikah tanpa izin mahkamah melalui pernikahan di Luar Negeri ataupun 

                                                             
11

 Khoirudin Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan 

Hukum perkawinan di Dunia muslim, (Yogyakarta: Academia&Tazzafa, 2009). Hlm. 

265. 
12

 Kadar M. Yusuf, M. Ag. Op,Cit, hlm. 195. 
13

 Syeikh Imad Zaki Al-Barudi; Tafsir wanita Dalam Al-Quran (Penterjemah: 

Jamaluddin Ibrahim Mydin;(Selangor: Al-Hidayah Publications,2015), hlm. 255 
14

 Enakmen adalah suatu undang-undang yang digubal (dibentuk) oleh Dewan Undangan 

(majlis yang mengubal undang-undang) Negeri masing-masing Negara Bagian di 

Malaysia dan berlaku mengikat bagi Negara Bagian tersebut selama mana tidak 

bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Istilah “Ordinan” digunakan di Negara 

Bagian Sarawak untuk maksud yang sama. 
15

Di Malaysia terdapat beberapa pembagian propinsi yang disebut wilayah atau 

negeri,misalnya; Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Melaka, Kedah, Pahang 

dan sebagainya. Masing-masing negeri memiliki pengaturan Undang-Undang Keluarga 

Islam tersendiri.Khusus di negeri Kelantan, peraturan yang mengatur tentang 

perkawinan dan perceraian disebut Enakmen Keluarga Islam Kelantan. 
16

Enakmen undang-undang keluarga Islam Kelantan 2002. 
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menggunakan khidmat jurunikah daripada Negara jiran yaitu Thailand. Mayoritas 

di antara mereka bila menikah di Luar Negeri menggunakan wali hakim sebagai 

pengganti wali nasab. 

Ditetapkan syarat demikian supaya suami yang ingin melaksanakan 

poligami mempunyai kemapanan ekonomi, fisik dan aspek-aspek lain yang harus 

dimiliki oleh suami. Karena pada tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim 

dapat diketahui bahwa ia mampu atau tidak bila melangsungkan perkawinan lebih 

dari satu orang perempuan. Bila pada tahap pemeriksaan oleh Hakim terdapat ciri-

ciri bahwa ia tidak memiliki kemampuan maka Hakim dapat mencegah dan tidak 

memberikan izin kepada suami tersebut. Itulah sebabnya mereka memilih untuk 

melaksanakan pernikahan tanpa izin daripada Mahkamah karena perlu melalui 

prosedur-prosedur yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum diberikan keizinan 

daripada Mahkamah Syariah (Pengadilan Agama). 

Seksyen 23 telah memperuntukkan bahwa harus mendapatkan izin 

daripada mahkamah sebelum seseorang lelaki melakukan poligami. Pada 

kebiasaannya mahkamah akan memanggil istri yang sedia ada, ke mahkamah 

untuk mengambil keterangan berkaitan dengan permohonan tersebut.Oleh yang 

demikian, apabila dipanggil oleh mahkamah pada tarikh yang ditetapkan, istri 

perlu tampil ke mahkamah memberi keterangan agar mahkamah berpuas hati 

sama ada:  

1. Bahwa perkawinan yang dicadangkan itu adalah patut atau perlu, 

memandang kepada antara lain, hal-hal keadaan yang berikut, yaitu, 

kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk 

persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada. 

2. Bahwa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia 

menanggung, sebagaimana dikehendaki Hukum Syara‟, semua isteri dan 

orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang-orang 

tanggungannya berikutan dengan perkawinan yang dicadangkan itu. 

3. Bahwa pemohon akan berupaya memberi layanan adil kepada semua 

isterinya mengikut kehendak Hukum Syara‟; dan 
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4. Bahwa pernikahan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan dharurat 

syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada.
17

 

Mahkamah akan menilai sama ada kesemua perkara di atas telah dipenuhi. 

Dan sekiranya mahkamah berpuas hati kesemuanya telah dipenuhi maka 

mahkamah akan membenarkan berpoligami tersebut, walaupun tanpa persetujuan 

istri. 

Disebabkan oleh prosedur yang mengikat ini,para suami yang ingin 

berpoligami dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkantelah memilihuntuk 

membelakangkan hukum dengan melakukan praktek poligami secara illegal 

ataupun tanpa izin dari mahkamah. Apabila pasangan ini ingin mendaftarkan 

pernikahan mereka dan didapati pernikahan mereka dilaksanakan tanpa izin 

mahkamah maka mereka boleh digugat di bawah seksyen 23 Enakmen Undang-

Undang Keluarga Islam Kelantan 2002 dan jika terbukti bersalah akan dikenakan 

sanksi berupa denda tidak melebihi satu ribu ringgit (RP 3,000,000) atau penjara  

selama tempoh tidak lebih daripada enam bulan atau kedua-duanya sekali.
18

 

Berdasarkan data di kantor Mahkamah Tinggi Syariah, Kota Bharu, 

Kelantan, berdasarkan data statistik tahun 2012 hingga tahun 2014, bahwa kasus 

poligami tanpa izin mahkamah semakin meningkat, yaitu sebanyak 132 kasus, 

masing-masing 35 kasus pada tahun 2012, 42 kasus pada tahun 2013 dan 55 kasus 

pada tahun 2014.Peningkatan ini disebabkan oleh ramai para suami yang ingin 

berpoligami ingin merahsiakan perkawinan baru mereka daripada pengetahuan 

isteri lama, jadi mereka mengambil jalan mudah dengan melakukan perkawinan di 

Thailand tanpa membuat permohonan dengan mahkamah
19

.  

Namun beberapa kasus tentang permohonan untuk berpoligami di 

Mahkamah Syariah Kota Bharu , pengadilan telah memberi izin berpoligami 

kepada pihak-pihak yang telah membuat permohonan meskipun pihak terlihat 

tidak mampu dari segi pendapatan atau sumber keuangan. 

                                                             
17

 Ibid 
18

 Ibid 
19

WawancaraUmmul Habibah binti Mohd Nasir, Peguam Syarie Mahkamah Rendah 

Syariah Kota Bharu, Kelantan,wawancara, Kelantan, 10.00 a.m, 18 januari 2015. 



 7 

Pada putusan hakim yaitu hakim pengadilan telah mengizinkan untuk 

berpoligami kepada Zulkifli Bin Abdullah untuk berkawin dengan S. Noor Rias 

Binti Mansor sebagai istri kedua, meskipun pemohon menurut penulis tidak 

mampu dari segi keuangan dan kendala waktu karena pemohon hanya bekerja 

sebagai pedagang. 

Berdasarkan surat affidavit
20

, penulis dapati pendapatan pemohon tersebut 

hanyalah sekitar RM 1700 sebulan. Dengan pendapatan sedemikian tidak 

menunjukkan pemohon mampu untuk berpoligami karena biaya hidup yang 

senantiasa meningkat dari masa ke masa. 

Selain itu, ada juga kasus yang disetujui oleh hakim yang bertentangan 

dengan syarat poligami. Diantaranya adalah yaitu hakim pengadilan telah 

mengizinkan untuk berpoligami kepada Meri Bin Ismail untuk mengawini 

Sharipah Binti Yusof sebagai istri kedua, meskipun pemohon menurut penulis 

tidak mampu dari segi keuangan dan karena pemohon hanya bekerja sebagai 

sopir. Pendapatan pemohon hanya RM 1500. 

Demikian juga, yaitu hakim pengadilan telah mengizinkan untuk 

berpoligami kepada Kamal Bin Ismail untuk berkawin dengan Siti Fatimah Binti 

Ishak sebagai istri kedua , walaupun pemohon menurut penulis tidak mampu dari 

segi keuangan dan kendala waktu karena pemohon hanya bekerja sendiri dengan 

pendapatan hanya RM 2000. 

Menurut hemat penulis, pendapatan pemohon-pemohon tersebut secara  

keseluruhan tidak menentu dan berada di bawah tahap tidak mampu untuk 

melakukan poligami dan bertentangan dengan apa yang telah termaktub di dalam 

seksyen 23 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002 tentang 

syarat untuk berpoligami menurut mahkamah. 

Allah SWT membolehkan poligami dan membatasinya dengan empat istri, 

dengan syarat harus berlaku adil kepada mereka dalam hal makan, tempat tinggal, 

pakaian, waktu menginap, dan hal-hal yang bersifat materi lainnya; dengan tidak 

membedakan antara istri yang kaya dan yang fakir, antara yang mulia dan yang 

biasa. Jika seorang lelaki takut berbuat zalim dan dia tidak mampu mencukupi 

kebutuhan istri-istrinya, haram baginya melakukan pologami. Jika dia mampu 

                                                             
20

 Affidavit adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh seseorang mengenai suatu fakta 

dan hendaklah dibuat dengan sumpah dihadapan Hakim Syarie atau Pendaftar 

Mahkamah Syariah. 
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memenuhi hak 3 orang istri, dan tidak mampu untuk yang ke-4, maka haram dia 

menikahi yang ke-4 itu.
21

 Adapun perasan hati, yang terkadang lebih menyayangi 

yang satu dari yang lain. Tidaklah mengapa selama tidak diwujudkan dalam 

tindakan atau perbuatan. Al-Quran juga menafikan kemampuan seorang suami 

menyamaratakan perasaannya terhadap semua istrinya. 

Adil yang dimaksudkan adalah keadilan yang mampu dilakukan, bukan 

adil dalam cinta dan perasaan hati, karena ia tidak akan mampu dilakukan oleh 

seorang pun; sulit bersikap dalam cinta, perasaan hati, dan jimak. Jika seorang 

suami melakukan perjalanan , maka dia mengajak salah seorang istri yang 

dikehendakinya, dan jika dia mengundi di antara mereka, maka itu lebih baik. 

Bagi pemilik bagian boleh melepaskan  haknya karena itu murni haknya, boleh 

memberikan kepada istri lainnya.
22

  

Perasaan khawatir tidak dapat berlaku adil ini adalah kondisi psikologis 

yang bersifat subyektif, yang dapat dirasakan oleh seseorang ketika merenungkan 

dan memikirkan permasalahannya. Hanya dialah yang mengetahui kemampuan 

dan kesanggupan dirinya , baik dari segi materi, perilaku dan masalah-masalah 

kehidupan. Pada masa itulah, seseorang dapat mengukur kekhawatiran dan 

ketenangan  dalam jiwannya
23

. Jika seorang lelaki takut tidak boleh berlaku adil 

dim antara mereka, maka wajib baginya untuk hanya bernikah dengan seorang 

saja atau dengan hamba yang dia miliki. Allah SWT berfirman: 

                              

                
24

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran.” 
25

 

 

                                                             
21

 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, 

(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2009), hlm. 445 
22

Ibid, hlm. 446 
23

 Syaikh Muhammad Al Madani, Masyarakat Ideal Dalam Perspektif Surah An-Nisa, 

(Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm 336 
24

 QS. An-Nahl; 90 
25

 Syeikh Imad Zaki Al-Barudi, Op. Cit., hlm. 256 
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 Sayyid Qutb menambahkan dalam kitabnya, Fii Zilal Al-Quran (1/578-

583) dengan mengatakan: Bahawa dengan keringanan( rukhsah) untuk poligami 

ini, dengan syarat bila ia tidak khuatir tidak akan boleh berbuat adil dan tidak 

boleh mencukupkan diri dengan seorang wanita saja atau dengan hamba yang lain 

dia miliki.”
26

 

 Sebahagian pria dan wanita yang diwawancara, lebih memilih jalan 

pertama. Namun  99 daripada 100 isteri paling tidak mereka akan menolak istri 

yang membenarkan suaminya memilih jalan ini yaitu yang bisa merusakkan 

rumahtangga mereka tanpa ganti. Jika diperhatikan jarang sekali istri yang mandul 

dan tidak boleh mempunyai anak memberikan kebenaran berpoligami meski 

mereka merasa senang dan terhibur dengan adanya anak-anak kecil yang lahir 

daripada pernikahan suaminya dengan wanita lain, sekalipun tidak boleh 

dinafikan, bahwa istri akan merasa sedih atas kekurangan dirinya.
27

 

 Dari gambaran di atas, dapat dipahami bahwa poligami dalam pandangan 

islam lebih dapat membawa maslahat daripada jenis pernikahan lain yang muncul 

sebelumnya. Poligami dapat dilakukan jika terpenuhi dua pensyaratan, yaitu 

keadilan dan pembatasan empat orang istri. Jika pensyaratan tersebut tidak 

terpenuhi, maka tentu saja islam melarangnya, karena itu artinya mengembalikan 

keadaan seperti tradisi pra-Islam, serta dapat pula membawa kepada kerusakan 

keluarga dan masyarakat. Dengan dua syarat itu berarti Islam telah memerhatikan 

hak-hak perempuan, khususnya dalam masalah perkahwinan.
28

 

 Apabila penulis meneliti keadaan di Malaysia, maka dilihat bahwa 

permohonan untuk berpoligami semakin meningkat. Berdasarkan statistik 

poligami yang diperoleh dari tahun 1995 hingga 2005, telah menunjukkan 

peningkatan.
29

 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No.6 

tahun 2002, seksyen (pasal) 23 menyatakan bahwa, “apabila suami ingin 

berpoligami maka syarat terpenuhi adalah mendapat persetujuan terlebih dahulu 

                                                             
26

Ibid, hlm. 258 
27

Ibid, hlm 264 
28

 Drs. H.A. Rodli Makmun, M. Ag. , Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur, 

(Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2 009), hlm. 19 
29

http://chemekmolek.wordpress.com. 
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secara tertulis daripada pihak mahkamah Syariah, untuk membuat akad nikah 

perkahwinan yang lain dengan perempuan lain. Selain mendapat izin hakim, 

suami juga harus mendapat izin dari istri pertama yang bersedia memberikan izin 

kepadanya untuk menikahi wanita lain.”
30

 

 Berdasarkan realitas diatas, maka pertanyaan yang muncul adalah apakah 

poligami diterima baik oleh masyarakat terutamanya kaum wanita? Di dalam 

menghadapi poligami, apakah sikap atau penghayatan kita dalam memahami 

keadilan dalam poligami? Sejauh manakah masyarakat dikelantan melihat 

persperktif Al-Quran terhadap poligami? 

 Satu kajian tentang pandangan masyarakat terhadap keadilan dalam 

berpoligami secara khususnya perlu dilakukan untuk mengenal pasti punca 

mereka  menerima mahupun menolak poligami. Justeru, kajian ini dijalankan 

untuk mengenal pasti pandangan masyarakat Islam di kelantan tentang poligami. 

Dalam hal ini penulis mengangkat judul, “ KEADILAN DALAM PELAKSAAN 

POLIGAMI DI KELANTAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-QURAN.” 

 

1.2 Alasan Memilih Judul 

Penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini  dengan alasan 

sebagai berikut: 

1. Alasan pertama penulis ingin mengetahui apa saja makna adil dalam 

berpoligami. 

2. Terdapat sekitar 30 persen orang yang melakukan poligami di Kelantan. 

3. Terdapat segelintir kaum wanita yang rela dipoligamikan oleh suaminya. 

4. Penulis mendapati banyaknya prilaku nikah siri yang tidak diketahui oleh 

istri pertama. 

5. Sepengetahuan yang penulis  tahu,belum pernah ada kajian yang secara 

lapangan membahas keadilan dalam pelaksaan poligami di Kelantan 

ditinjau dari perspektif Al-Quran. 

 

 

                                                             
30

Emankmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002 
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1.3 Penegasan Istilah 

 Untuk memudahkan penulis dalam membahas kajian ini dan untuk 

menghindari kesalah pahaman serta kekeliruan dalam memahami istilah dalam 

judul penelitian ini, maka penulis perlu memberi penegasan istilah-istilah yang 

menjadi kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu: 

1. Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang diserap dari bahasa Arab „adl. 

Secara literal, kata „adl adalah bentuk masdar dari kata kerja „adala-

ya‟dilu-adlan-wa‟udulan-wa‟adalatan يعدل -وعدوال( )عدال -وعدالت -عدل- . Kata 

kerja ini berakar pada huruf-huruf „ain, dal, dan lam, yang makna 

pokoknya adalah al-istiwa‟ (posisi lurus) dan al-i‟wijaj (posisi bengkok). 

Jadi, rangkaian rangkaian huruf-huruf tersebut terkandung makna yang 

bertolak belakang, yakni “lurus” atau “sama,” dan “bengkok” atau 

“berbeda.”
31

 

2. Poligami  secara etimologi berasal dari bahsa Yunani, dari kata poli atau 

polus yang artinya banyak dan gamein atau gamos yang berarti pernikahan 

dan  ta‟adzudz al-zaujah dalam hukum Islam; yang berarti beristeri lebih 

dari seorang wanita. Bila kata ini digabungkan (polus dan gamos), maka 

poligami akan berarti pernikahan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang 

tidak terbatas. Poligami dalam islam mempunyai arti perkawinan yang 

lebih dari satu, dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat 

wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan 

batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.
32

 

3. Kelantan Darul Naim merupakan salah satu negara bagian dari 14 buah 

negera bagian di Malaysia yang kaya dengan sumber alam. Mempunyai 

wilayah lebih kurang 14.922 km², terletak di timur laut Semenanjung 

Malaysia, berhadapan dengan Laut China Selatan, dan berbatasan dengan 

Thailand.
33

 

                                                             
 

31
 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Tafsir Al-Quran Tematik 9, (Jakarta: 

Kamil Pustaka, 2014), hlm. 4 
32

Khoirudin Nasution, Loc. Cit., hlm. 84. 
33

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelantan 
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4. Perspektif artinya pandang atau sudut pandangan.
34

 

5. Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan melalui perantaraan 

malaikat Jibril kepada Nabi Muhammas Saw. 

 

1.4 Batasan dan Rumusan Masalah 

1.4.1 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendapt hasil kepuasan yang 

valid, maka penelitian ini dibatasi hanya berkenaan dengan keadilan dalam 

pelaksanaan  poligami di kelantan ditinjau dari perspektif Al-Quran. 

Penulis membatasi kajian ini pada dua objek: 

1. Makna keadilan dalam pelaksanaan poligami ditinjau dari perspektif 

Al-Quran. 

2. Pelaksanaan poligami di Kelantan sesuai dengan konsep yang 

dijelaskan dalam Al-Quran. 

1.4.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mencoba 

merumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah makna keadilan dalam berpoligami menurut Al-Quran? 

2. Bagaimanakah perlaksanaan poligami di Kelantan di tinjau dari 

perspektif Al-Quran? 

 

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui konsep keadilan dalam pelaksanaan poligami dari sudut 

pandang Al-Quran. 

2. Mengetahui pelaksanaan poligami di Kelantan apakah sudah memenuhi 

prinsip keadilan sebagaimana yang diharapkan Al-Quran? 

 

                                                             
34

 Idrus H.A.,Op. Cit, hlm. 281 
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1.5.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bernilai ilmiah bagi pengembangan hazanah ilmu pengetahuan. 

2. Memberikan kontribusi intelektual dalam rangka turut 

berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

ilmu pengetahuan seputar poligami. 

3. Untuk melengkapi dan memenuhi pensyaratan dalam mengakhiri 

studi di Jurusan      Tafsir Hadist Fakultas Ushuluddin Universitas 

Islam Studi di Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

 Telaah Pustaka merupakan bagian dalam karya ilmiah yang sangat penting 

dan harus selalu  ada. Kerangka digunakan untuk menuji keabsahan suatu 

penelitian dan menunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum pernah 

diteliti oleh orang lain. 

 Diskursus tentang poligami sudah lama dan sudah sering dibahas dan 

dikaji oleh banyak peneliti. Penyusun telah melakukan telaah terhadap penelitian 

yang membahas poligami. Penelitian yang membahas masalah poligami ada 

banyak sekali jumlahnya, namun peyusun hanya akan menyebutkan beberapa saja. 

1. Raihanah Haji Abdullah, didalam judulnya yaitu Poligami di Malaysia 

(jurnal syariah 5) menyatakan, Atas sebab-sebab poligami yang 

kadangkala tidak munasabah menyebabkan ramai yang cuba 

mempersoalkan tentang poligami. Yang pastinya terdapat pengakuan yang 

dibuat oleh Majlis Kebangsaan Pertubuhan-pertubuhan Wanita Malaysia 

(NCWO), bahawa mereka tidak menyekat dan menentang poligami 

sebaIiknya mahukan pentadbiran berhubung dengan soal poligami tidak 

disalahgunakan. 31 Ini diakui sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana 

Menteri Datuk Dr. Abdul Hamid Othman, bahawa 'penolakan oleh 

pertubuhan wanita sekarang bukanlah terhadap Hukum Syarak tetapi cara 

pelaksanaannya yang meliputi soal keadilan dan kebajikan isteri dan anak-
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anak'.n Kerana itu selagi berlaku penyelewengan dan kezaliman akibat dari 

berpoligami maka selagi itulah isu ini tidak akan habis dibincangkan. 

Keadaan ini agak berbeza dengan pandang yang mengatakan bahawa isu 

poligami di Malaysia adalah isu remeh temeh. Yang pastinya kezaliman 

dari berpoligami bukanlah kerana sistem tersebut tetapi kerana masyarakat 

yang gagal untuk menghayatinya. 

2. Hafiz Firdaus bin Abdullah, di dalam penulisannya yang berjudul 202 

Pelajaran Berkenaan Poligami. Penulisan ini terkaitan dengan, kesedihan 

digandakan, kepedihan dibesarkan dan kepiluan dikuasa-duakan 

(exaggerate). Tidak dinafikan ada yang ikhlas ingin menegur individu 

yang salah dalam mengamalkan poligami, namun adalah tidak wajar untuk 

mengherat masyarakat kepada membenci keseluruhan poligami itu sendiri. 

Membenci salah satu daripada syari‟at Islam, termasuklah mereka yang 

menabur benih kebencian tersebut, merupakan salah satu daripada perkara 

yang membatalkan iman. 

3.  M. Ali Hasan di dalam bukunya yang berjudul Pedoman Hidup Berumah 

Tangga Dalam Islam menyimpulkan, bahwa asas perkahwinan dalam 

islam adalah monogami, sedangkan poligami juga tidak tertutup rapat, dan 

tidak terbuka lebar. Kesadaran hukum dan sikap mental yang baik sangat 

diutamakan dalam suatu perkahwinan, agar tidak nampak negatif terhadap 

semua pihak.   

Beberapa literatur di atas terkait permasalahan yang telah penyusun bahas. 

Namun sejauh penelusuran yang dilakukan, penyusun tidak menemukan satupun 

penelitian tentang keadilam dalam pelaksanaan poligami di Kelantan ditinjau dari 

perspektif Al-Quran. Oleh sebab itu penyusun mencoba meneliti permasalahan 

ini.  

 

1.7 Metode Penelitian  

1.7.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggabung antara penelitian perpustakaan dengan 

penelitian lapangan, yaitu: 
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1.  Penelitian perpustakaan digunakan untuk mengetahui konsep 

keadilan dalam perlaksanaan poligami yang terdapat di dalam Al-

Quran. Penulis akan merujuk buku-buku tentang poligami dan 

kitab-kitab tafsir yang berkaitan. 

2.  Penelitian lapangan dilaksanakan di negeri Kelantan, Malaysia. 

Penulis akan langsung ke Mahkamah Syariah Kota Bharu untuk 

mengetahui  poligami yang berlaku di Kelantan. Seterusnya penulis 

akan bertemu masyarakat di beberapa daerah negeri Kelantan. 

1.7.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang di gunakan peneliti dalam hal ini adalah 

pendekatan kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk data, kalimat, skema, 

dan gambar). Proses penelitian dimulai dengan menyusun asomsi dasar 

dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan 

aturan berpikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam 

pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan 

argumentasi. Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan 

diolah harus tetap obyektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti 

sendiri.
35

 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode 

kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi 

kunci terhadap apa yang sudah diteliti.
36

 

Penelitian ini adalah berdasarkan dua jenis penelitian yaitu: 

1. Penelitian pustaka ( library Research) 

Oleh karena penelitian ini di ambil dari Al-Quran yaitu keadilan 

dalam poligami yang perlu penulis kaji, maka akan dikumpul segala 

maklumat yang terkait merujuk kepada tafsir-tafsir yang akan dibahas. 

                                                             
35

Jani Arni,S.Th.I,M.Ag, Op.Cit,  hlm, 11. 
36

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 

, 2009), hlm. 6 
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2. Penelitian lapangan (field Research) 

Penelitian ini dilakukan di Negeri Kelantan, Malaysia. Penulis 

juga kan mencari maklumat mengenai kasus-kasus poligami serta 

statistik poligami ke Mahkamah Syariah di Kelantan. Seterusnya 

mengetahui pandangan masyarakat melalui Angket, wawancara, dan 

sebagainya tentang keadilan pelaksanaan poligami di kelantan. Cara ini 

dapat membantu penulis untuk mendapat maklumat secara terperinci 

dan tepat.  

1.7.3 Jenis dan Sumber Data  

1.7.3.1 Jenis data 

Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
37

Berdasarkan 

sumbernya jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan 

data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara 

lansung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama 

kalinya. Dalam hal ini data yang dihimpun adalah studi kasus 

masalah poligami di mahkamah syariah Kelantan dan perspektif 

masyarakat tentang pelaksanaan poligami. Hal ini dapat 

diperoleh dari hasil permintaan keterangan kepada pihak yang 

memberikan keterangan. Diantaranya berupa jawaban-jawaban 

atas pertanyaan. 

2. Data skunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objeknya tetapi melalui sumber lain baik lisan 

atau tertulis. misalnya sumber buku, majalah,dokumen dan 

keterangan atau publikasi lainnya. Dalam hal ini, data yang 

dihimpun adalah tentang Kelantan yang meliputi sejarah 

                                                             
37

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1993), 

Hlm,104 
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berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi , sarana dan 

prasarana dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian. 

1.7.3.2 Sumber dan metode pegambilan data 

Untuk melengkapi jenis data diatas, maka diperlukan sumber 

data yang dipakai oleh peneliti . Sumber data adalah subyek dari 

mana data diperoleh.
38

  Sumber data dalam lapangan ada dua 

macam: 

1. Sumber data tertulis, yaitu kasus-kasus poligami yang 

disidangkan di Mahkamah Syariah Kelantan. 

2. Sumber data opini, yaitu pandangan masyarakat tentang keadilan 

dalam pelaksanaan poligami di Kelantan. 

Metode didalam sumber data yang digunakan penulis adalah: 

1. Metode wawancara 

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi 

verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh 

informasi.
39

 Wawancara adalah percakapan tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (be interviewed) 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu .Wawancara ini 

dilakukan kepada masyarakat di beberapa daerah di dalam negeri 

Kelantan.  

2. Metode Dokumentasi 

Dokumen yaitu berupa tulisan dan catatan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. 

Maksudnya untuk mengetahui tentang statistik orang yang 

berpoligami di  Kelantan dan data lain yang ada kaitannya dengan 

penelitian. 

 

 

                                                             
38

 Ibid, hlm. 107 
39

 S. Nasation, Metode Research(Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara,2001), hlm. 

113 
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3. Metode Obervasi 

Pelaksanaan yang dilakukan dalam penelitian ini ditempuh 

dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian 

yaitu Kelantan dan sekitarnya. Obervasi dilakukan bertujuan 

untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti 

yang terjadi dalam kenyataan.
40

 

4. Metode Angket 

Angket digunakan untuk memperoleh data dengan 

memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada 

responden yaitu masyarakat di Kelantan dengan harapan 

memberikan respon atas dasar pertanyaan tersebut, angket 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden, dalam 

inti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang diketahui.  

1.7.4 Teknik Pengumpulan Penelitian Data 

  Ada berbagai macam teknik pengumpulan data dalam proses 

penelitian, akan tetapi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Teknik Pengamatan (observasi) 

Teknik ini didasarkan atas pengalaman secara langsung yang 

mana pengalaman langsung merupakan alat yang ampuh untuk 

mengetes suatu kebenaran. Jika suatu data yang diperoleh kurang 

meyakinkan peneliti ingin menanyakan kepada subyek, tetapi karena 

peneliti ingin memperoleh keyakinan tentang data maka jalan yang 

ditempuh adalah mengamati sediri.
41

 

2. Teknik Wawancara (interview) 

Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan 

data dengan cara bertanya lansung kepada responden. Interview adalah 

percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

                                                             
40

 Ibid, hlm, 106 
41

 Lexy J. Moleong,Op.Cit,. hlm.125 
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terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
42

 Dalam 

teknik wawancara peneliti menggunakan bentuk semi conductered 

artinya, mula-mula peneliti menanyakan sederetan pertanyaan yang 

sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam dalam pemberian 

keterangan lebih lanjut, dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa 

meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan 

mendalam.
43

 

3. Teknik Dokumentasi. 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa bahan-bahan tertulis seperti catatan, transkrip, 

film, otobiografi, dan lain sebagainya.
44

 

1.7.5 Teknik Analisa Data 

  Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Huberman yaitu suatu aktivitas yang meliputi data reduction, data display, 

dan conclusions drawing / verification. Untuk lebih memahami teknik 

tersebut, maka akan dijelaskan sebagai berikut:
45

 

1. Data Reduction 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dalam hal ini, ketika peneliti memperoleh data dari lapangan 

dengan jumlah yang cukup banyak. Maka perlu segera dilakukan 

analisis data melalui reduksi data. Adapun hasil dari mereduksi data, 

peneliti telah memfokuskan pada keadilan dalam pelaksanaan poligami 

di Kelantan ditinjau perspektif Al-Quran. Hal ini dilakukan peneliti 

dengan mengamati serta meninjau kembali hasil wawancara yang akan 

dilakukan dengan masyarakat di sana.  

 

                                                             
42

 Ibid, hlm, 186 
43

  Muhammad Nazir., Metode Penelitian, ( Jakarta,1999)  hlm.75 
44

 Lexy J.Moleong,Op.Cit.,  hlm.216 
45

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007) hlm. 89 
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2. Data Display  

Setelah data direduksi, selanjutnya peneliti mendisplaykan data 

yang berarti mengorganisir data, menyusun data dalam suatu pola 

hubungan sehingga semakin mudah difahami. Dalam hal ini, peneliti 

memfokuskan pada beberapa pelayanan (skala peringkat, checklist, 

peristiwa kritis, peninjauan lapangan, tes dan observasi). 

3. Conclusions Drawing / Verification 

  Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dalam hal 

ini, peneliti berusaha dan berharap kesimpulan yang dicapai mampu 

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu 

yang berkaitan dengan keadilan  dalam pelaksanaa Poligami di 

Kelantan ditinjau dari Perspektif Al-Quran.  

Adapun pengolahan data angket diambil menggunakan program 

komputer (Excel). 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Materi yang dibahas dalam penyusunan skripsi ini disusun dalam beberapa 

bab yang saling berkaitan agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami 

skripsi ini, yakni: 

Bab 1,  Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Latar belakang 

masalah, alasan memilih judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan berfungsi untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti 

dan signifikansinya. Telaah pustaka berfungsi untuk menginformasikan bahwa 

permasalahan yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain. Metode 

penelitian untuk menjelaskan metode (pendekatan) yang digunakan dalam 

mengumpulkan dan mengolah data. Sistematika pembahasan untuk menjelaskan 

sistematika pembahasan yang digunakan dalam skripsi. 

Bab II, membahas tinjauan umum tentang poligami yang meliputi 

Poligami dalam Islam, Sejarah singkat Poligami, Dasar Hukum Poligami, Syarat 
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Poligami, Hikmah Poligami. Pada bab ini juga akan membahas keadilan dalam 

pelaksanaan poligami yang ditinjau dari perspektif Al-Quran. 

Bab III, membahas tentang  poligami di Kelantan yaitu sekilas tentang 

Kelantan, poligami yang berlaku di Kelantan, Kasus-kasus poligami di Kelantan. 

Bab IV, merupakan analisis terhadap data di lapangan. Pada bab ini 

penyusun menganalisis pandangan masyarakat tentang keadilan dalam 

pelaksanaan poligami di Kelantan yang di tinjau dari perspektif Al-Quran. 

Bab V, seperti pada umumnya skripsi bab ini merupakan bab penutup 

yang berisi kesimpulan dari seluruh isi skripsi. Selain itu pada bab lima ini, 

diberikan juga sub bab tentang saran-saran yang bersifat membangun. 

Di akhir skripsi ini juga dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dalam 

penyusunan skripsi dan lampiran-lampiran guna menguji validitas data. 

 


