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BAB IV 

ANALISIS KEADILAN DALAM PELAKSANAAN POLIGAMI DI 

KELANTAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-QURAN 

 

4.1 Pandangan Masyarakat Di Kelantan Terhadap Perlaksanaan Keadilan 

Dalam Poligami. 

Pada zaman moderan ini, pelaksanaan poligami secara realitasnya 

tidak lagi memperlihatkan faktor keadilan, moral dan kemampuan 

ekonomi sebagaimana yang digariskan Al-Quran, akibatnya kaum wanita 

menjadi mangsa. Islam telah menetapkan syarat untuk berpoligami adalah 

mesti mampu dalam memberi nafkah lahir dan batin dan berlaku adil 

terhadap istri-istri. Adil pula mencakupi banyak aspek kehidupan manusia 

itu sendiri seperti aspek keuangan, giliran bermalam, berpergian, pakaian, 

minuman dan tempat tinggal. Namun, jika seorang suami tidak mampu 

untuk berlaku adil, cukuplah seorang istri baginya. Allah SWT  berfirman 

dalam QS. An-Nisaa‟(4):3 yang berbunyi : 

                                    

                                

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”. 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ayat ini tidak membuat 

peraturan poligami karena poligami sudah dikenal dan dipraktekkan 

sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di berbagai 

masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Ayat di atas hanya 

menunjukkan kebolehan dan juga menunjukkan syarat untuk 

membolehkan poligami, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah istri. 

Dalam poligami, keadilan menjadi syarat utama karena istri mempunyai 
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hak untuk hidup bahagia. Selain itu, pembatasan jumlah istri juga menjadi 

syarat untuk melakukan poligami. Karena jika tidak di batasi maka 

keadilan akan sulit ditegakkan 

Negeri Kelantan merupakan satu tempat yang mempunyai statistik 

poligami yang tinggi di Malaysia. Praktek poligami ini memberi kesan 

yang tidak baik apabila perlaksanaan keadilan dalam poligami yang di 

pandang oleh setengah masyarakat yang berpoligami tidak sesuai dengan 

Al-Quran. Disebabkan hal yang sedemikian, ada yang memandang bahwa 

praktek poligami ini merupakan satu amalan yang tidak baik untuk 

diamalkan walaupun ianya adalah satu syariat yang Allah berikan.  

Bab ini akan membincangkan hasil kajian yang diperoleh 

berdasarkan objektif kajian yang telah dibentuk. Untuk memperoleh 

dapatan kajian ini, sebanyak 45 responden yang telah diberi angket untuk 

diisi dan sebanyak 10 responden telah diwawancara berdasarkan soal-soal 

yang telah penulis sediakan. Jawapan atau maklum balas daripada 

kesemua responden ini akan dihuraikan secara kualitatif berdasarkan 

jawapan responden untuk menjawab persoalan kajian ini akan penulis 

sajikan sebagaimana dibawah ini. Secara Ringkasnya, kajian ini akan 

menjawab persoalan utama di dalam kajian ini, yaitu perlaksanaan 

keadilan dalam poligami yang dilaksanakan oleh responden yang 

berpoligami dan dipoligami di kelantan ditinjau dari perspektif Al-Quran. 

4.1.1 Hasil Pengolahan Data  Angket 

Metode Pengumpulan data primer dari responden dilakukan 

dengan survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data pokok (data primer) 

dari suatu sampel dengan menggunakan instrumen kuisioner dengan cara 

memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden, dalam hal ini 

penulis mencari orang-orang yang berpoligami di Kelantan yaitu di lain-

lain daerah yang penulis telah dapatkan sebanyak 45 orang Pengumpulan 

data ini dimulai pada tanggal 28 disember 2017. 

Berdasarkan kusioner yang disebar oleh peneliti, diperoleh data 

yang mengungkap distribusi responden berdasarkan demografi responden. 
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Dari kuesioner data tersebut terungkap distribusi responden sebagai 

berikut: 

1. Jenis kelamin  

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari jenis kelamin 

responden adalah, sebagai berikut : 

Table 4.1 

Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Perempuan 

Pria 

29 

16 

64.44% 

35.56% 

Jumlah 45 100% 

 

 Berdasarkan data tersebut tampak bahwa dari 45 orang responden, 

29  orang (64.44%) di antaranya adalah responden perempuan, sedangkan 

16 orang (35.56%) lainnya adalah responden pria. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa, komposisi responden penelitian ini sebagian besar 

didominasi oleh responden perempuan. 

2. Tempat tinggal 

Pengisian angket telah disebarkan di beberapa daerah di dalam 

Negeri Kelantan sebagai berikut: 

Table 4.2 

Tempat Tinggal 

Tempat Jumlah Persentase 

Kota Bharu 

Pasir Mas 

Tumpat 

Tanah Merah 

Machang 

Pasir putih 

Kok lanas 

Kuala Krai 

7 

3 

4 

5 

11 

7 

3 

5 

15.56% 

6.67% 

8.88% 

11.11% 

24.44% 

15.56% 

6.67% 

11.11% 

Jumlah 45 100% 

 

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa dari 45 orang responden, 

7 orang (15.56%) di antaranya adalah responden yang tinggal di kota 

Bharu, pasir mas sebanyak 3 orang ( 6.67%), Tumpat sebanyak 4 orang 

(8.88%), Tanah Merah sebanyak 5 orang (11.11%), Machang sebanyak 
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11 orang (24.44%) Pasir Putih sebanyak 7 orang (15.56%), Kok Lanas 

sebanyak 3 orang (6.67%) dan Kuala Krai sebanyak 5 orang (11.11%). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, Responden yang tinggal di 

Machang lebih banyak dari daerah lainnya.  

3. Pendidikan  

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari tingkat 

pendidikan  adalah, sebagai berikut : 

Table 4.3 

Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Persentase 

SD 

SPM (SMA) 

STAM/STPM 

DIPLOMA 

IJAZAH 

MASTER 

6 

11 

4 

14 

9 

1 

13.33% 

24.44% 

8.99% 

31.11% 

20% 

2.22% 

     Jumlah        45      100% 

 

Berdasarkan data yang disajikan di atas tampak bahwa dari 45 

orang responden yang hanya belajar di peringkat SD yaitu 6 orang 

(13.33%), yang memiliki pendidikan tertinggi SMA, 11 orang (24.44%), 

yang mengambil STAM/STPM sebanyak 4 orang (8.99%), Pendidikan 

tertinggi Diploma, 14 orang (31.11%), manakala yang berpendidikan 

tinggi S1 sebanyak 9 orang (20%) dan pendidikan tinggi Master 1 orang 

(2.22%). Mengacu pada distribusi pendidikan tertinggi tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian ini didominasi oleh 

responden yang memiliki pendidikan tertinggi pada peringkat SMA dan 

Diploma. 

4. Usia  

Distribusi responden penelitian ini jika ditinjau dari usia 

respondennya adalah sebagai berikut : 
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Table 4.4 

Usia 

Tingkat Usia Jumlah Persentase 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

61-70 

11 

12 

12 

9 

1 

24.44% 

26.67% 

26.67% 

20% 

2.22% 

Jumlah 45 100% 

 

Berdasarkan distribusi usia responden yang disajikan dalam Tabel 

diatas di atas tampak bahwa, dari 45 orang responden 11 orang (24.44%) 

di antaranya berusia antara 21-30 tahun, 12 orang (26.67%) di antaranya 

berusia antara 31-40 tahun, 12 orang atau (26.67%) di antaranya berusia 

antara 41-50,  9 orang (20%) yang berusia diantara 51-60, dan 1 orang 

(2.22%) yang berusia lebih dari 61 tahun. Mengacu pada distribusi usia 

respopnden di atas maka dapat disimpulkan bahwa, responden penelitian 

ini didominasi oleh responden yang berusia antara 31-50 tahun. 

5. Jumlah Anak 

Bilangan anak adalah faktor terpenting dalam menentukan 

perlaksanaan keadilan yang dilakukan dalam poligami. Jika dilihat dari 

bilangan anak adalah sebagai berikut: 

Table 4.5 

Jumlah Anak 

Bilangan Anak Jumlah Persentase 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

27 

14 

2 

2 

60% 

31.12% 

4.44% 

4.44% 

Jumlah 45 100% 

 

 Berdasarkan distribusi jumlah anak responden yang disajikan 

dalam Tabel diatas di atas tampak bahwa, dari 45 orang responden 27 

orang (60%) di antaranya mempunyai bilangan anak antara 1-5 orang, 14 

orang (31.12%) di antaranya mempunyai anak antara 6-10 orang, 2 orang 

atau (4.44%) di antaranya mempunyai bilangan anak sebanyak 11-15 

orang dan hanya 2 orang (4.44%) yang mempunyai anak teramai yaitu 16-
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20 orang anak dengan istri-istrinya. Mengacu pada distribusi jumlah anak 

di atas maka dapat disimpulkan bahwa, jumlah anak yang didominasi oleh 

reponden sebanyak 105 orang sahaja. 

6. Penilaian Angket 

Penulis membagi setiap pertanyaan di dalam angket kepada 3 

kelompok yaitu:  

a) Padangan Poligami secara umum 

b) Perlaksaanaan Adil dalam poligami 

c) Dampak negatif terhadap poligami 

Pembagian angket ini dibuat bertujuan untuk memudahkan 

responden untuk mengisi soal-soal angket tersebut.(Kuesioner dapat 

dilihat pada Lampiran) Pengisian angket adalah hasil yang ingin diteliti 

oleh peneliti sama ada responden S,SS,KS,TS mengikut kefahamannya. 

Pengiraan angket ini terhasil menggunakan Microsoft excel dan dapat 

dilihat dari hasil sebagai berikut:  

Hasil kuesioner kelompok Padangan Poligami secara umum sebagai 

berikut : 

Table 4.6 

Padangan Poligami secara umum 

No.Item 
Pertanyaan 

SS 
Bobot 4 

ST 
Bobot 3 

KS 
Bobot 2 

TS 
Bobot 1 

Nilai Rata-rata 
per parameter 

(NRR) 

Indeks Keadilan 
dalam Perlaksanaan 

Poligami 
1 14 27 4 0 2.34  

 
 
 
 
 
 

50.67% 

2 11 29 5 0 2.27 

3 0 8 29 8 1.45 
4 11 22 12 0 2.16 

5 12 33 0 0 2.37 

6 14 12 19 0 1.37 

7 11 15 10 9 1.9 
8 9 20 15 1 2.05 

9 6 36 3 0 2.23 

10 8 26 9 2 2.1 

11 11 33 1 0 2.34 
12 3 17 20 5 1.74 

13 5 28 7 3 2.02 

14 7 36 2 0 2.26 

15 2 37 6 0 2.11 
16 7 38 0 0 2.29 

17 1 23 21 0 1.13 

18 10 33 2 0 2.31 
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Keterangan:  

1- 24 TS= Tidak Setuju/ tidak baik 

25- 49 KS= Kurang Setuju/ Kurang baik 

50-74 S= Setuju/baik 

75-100 SS=Sangat Setuju/Sangat baik 

Berdasarkan table 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat 

yang berpoligami di Kelantan mencapai tahap pemahaman yang baik 

yaitu 50.67% dan termasuk dalam kategori “baik”. Dengan demikian 

upaya pemahaman masyarakat terhadap poligami secara umum di 

Kelantan difahami dengan baik. 

Jika dilihat secara lebih terperinci kedalam aspek-aspek, soal yang 

penulis berikan maka tampak bahawa : 

a) Masyarakat memahami poligami satu syariat sebagai mana di 

dalam Al-Quran. 

b) Syarat untuk berpoligami adalah dengan berlaku adil dan sekiranya 

sukar untuk berlaku adil maka tidak digalakkan untuk berpoligami. 

c) Sekiranya mahu berpoligami ilmu agama mestilah dikuasai agar 

adil, seminar juga perlu dibuat agar bermotivasi. 

d) Terdapat masyarakat yang memandang bahwa tidak semua lelaki 

yang berpoligami adalah karena nafsu walaupun terdapat banyak 

juga yang mempersetujui bahwa lelaki yang berpoligami karena 

nafsu. 

e) Ada segelintir masyarakat memandang bahwa lelaki berpoligami 

adalah karena nafsu dan mencari istri muda. 

f) Suami mestilah menjaga hak-hak istri, melaksanakan segala 

taanggung jawab, mengatur hidup berpoligami dengan baik dengan 

adil. 

g) Alas an untuk berpoligami jika istrinya sulit atau mandul akan 

diterima. 

h) Istri mestilah sentiasa membicarakan dan menegur istrinya jika 

tidak adil. 
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i) Kebiasaannya saat pertama kali bertemu dengan madu komunikasi 

yang baik akan sukar berlaku antara istri-istri. 

Hasil kuesioner kelompok Perlaksaanaan Adil dalam poligami 

sebagai berikut : 

Table 4.7 

Perlaksaanaan Adil dalam poligami 

No.Item 

Pertanyaan 

SS 

Bobot 4 

 

ST 

Bobot 3 

 

KS 

Bobot 2 

 

TS 

Bobot 1 

Nilai Rata-rata 

per parameter 

(NRR) 

Indeks Keadilan 

dalam 

Perlaksanaan 

Poligami 

19 8 30 7 0 2.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.29% 

20 9 25 11 0 2.15 

21 4 19 11 11 1.71 

22 7 24 8 6 1.97 

23 8 29 8 0 2.18 

24 8 28 8 1 2.15 

25 2 7 21 15 1.39 

26 7 24 13 1 2.05 

27 11 18 9 7 2.02 

28 8 36 1 0 2.29 

29 8 31 6 0 2.21 

30 1 8 21 15 1.37 

31 3 39 3 0 2.18 

32 9 36 0 0 2.32 

33 0 3 19 23 1.13 

34 6 39 0 0 2.27 

35 3 5 28 11 1.45 

36 5 17 23 1 1.87 

37 3 33 9 0 2.08 

38 1 32 12 0 2 

39 7 35 3 0 2.24 

40 3 39 3 0 2.1 

41 9 36 0 0 1.73 

42 0 3 19 23 2.24 

43 6 39 0 0 2.21 

44 3 5 26 11 2.13 

45 5 17 22 1 1.56 

46 3 33 9 0 1.58 

47 1 32 12 0 2.11 
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Keterangan:  

2- 24 TS= Tidak Setuju/ tidak baik 

25- 49 KS= Kurang Setuju/ Kurang baik 

50-74 S= Setuju/baik 

75-100 SS=Sangat Setuju/Sangat baik 

 Berdasarkan table 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat 

yang berpoligami memandang perlaksanaan adil dalam poligami di 

Kealntan mencapai tahap pemahaman yang “kurang baik” yaitu apabila 

banyak masyarakat yang tidak bersetuju dengan keadilan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan Al-Quran. Angka persetujuan dengan skor 

49.29% ini menjelaskan bahwa para masyarakat yang berpoligami di 

Kelantan hanya mencapai tahap kurang baik yang membuktikan 

pengamal poligami mempraktekkannya tidak dengan sebaiknya. 

Jika dilihat secara lebih terperinci kedalam aspek-aspek, soal yang 

penulis berikan maka tampak bahawa : 

a) Suami tidak boleh menggambungkan istri di dalam satu rumah 

tampa redha istri. 

b) Suami juga mestilah menempatkan anak-anak yang ramai rumah 

yang selesa mengikut kemampuannya. 

c) Suami mestilah memberi nafkah uang dengan sebaiknya dan 

memandang kepada keadaan para istri untuk adil. 

d) Suami mestilah adil jika ingin memberi sesuatu kepada istri seperti 

hadiah. 

e) Jika hendak berpegian suami mestilah mengundi terlebih dahulu. 

f) Jika sesuatu barang itu tidak di sukai oleh salah satu istrinya suami 

mestilah mengambil insiatif yang bijak agar semua dapat berpuas 

hati. 

g) Istri mestilah tidak memaksa suami dalam urusan belanja mengikut 

kehendaknya. 

h) Suami mestilah berbincang dengan sebaiknya soal giliran 

bermalam dan jika salah satu istrinya sakit lalu suami menjaganya 
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perlulah membuat gantian atas giliran yang tertinggal dari istri 

yang lainnya. 

i) Boleh menggambungkan istri didalam satu rumah jika mendapat 

keredhaan istri-istrinya. 

j) Suami yang menikahi anak dara pada malam pertama menginap 7 

hari dan janda 3 hari. 

k) Tidak mencerita kelebihan istri lain dihadapan istrinya yang lain. 

 

Hasil kuesioner kelompok Dampak terhadap poligami sebagai berikut : 

Table 4.8 

Dampak negatif terhadap poligami 

No.Item 

Pertanyaan 

SS 

Bobot 4 

ST 

Bobot 3 

KS 

Bobot 2 

TS 

Bobot 1 

Nilai Rata-rata 

per parameter 

(NRR) 

Indeks Keadilan 

dalam 

Perlaksanaan 

Poligami 

48 7 35 3 0 1.9  

 

 

 

 

51.55% 

49 3 35 6 1 2.03 

50 3 15 22 5 1.82 

51 6 21 14 4 2.45 

52 5 39 1 0 2.42 

53 7 30 6 2 2.42 

54 6 31 8 0 1.68 

55 8 31 6 0 1.94 

56 13 16 16 0 1.87 

57 1 16 17 11 1.92 

58 9 35 1 0 2.15 

59 5 31 9 0 2.15 

60 6 33 6 0 2.18 

 

Keterangan:  

3- 24 TS = Tidak Setuju/ tidak baik 

25- 49 KS = Kurang Setuju/ Kurang baik 

50-74 S = Setuju/baik 

75-100 SS = Sangat Setuju/Sangat baik 

Berdasarkan table 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa pandangan 

masyarakat Dikelantan terhadap Dampak terhadap poligami mencapai 
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tahap yang baik yaitu sebanyak 50.67%. peratus ini menunjukkan bahwa 

responden berpandangan apabila berpoligami akan terjadinya banyak 

dampak negatif di dalam sesebuah kekeluargaan itu. Anggaran skor ini 

juga membuktikan responden yang berpoligami sendiri yang melaluinya 

dan memberikan pandangan sedemikian. Ini menunjukkan praktek 

poligami ini menyebabkan banyak dampak yang tidak baik dan secara 

tidak langsung masyarakat memahaminya secara “baik”. 

Jika dilihat secara lebih terperinci kedalam aspek-aspek, soal yang 

penulis berikan maka tampak bahawa : 

a) Masyarakat memandang poligami dapat melukakan hati banyak 

pihak. 

b) Biasanya kesan dari poligami juga akan menyebabkan 

Komunikasi tidak akan mesra. 

c) Istri biasanya akan menganggap bahwa jika suami berpoligami 

adalah berpunca dari istri yang banyak kekurangan biologis. 

d) Pernikahan siri lebih bermasalah. 

e) Keadilan tidak akan terlaksana jika suami bernikah secara rahsia. 

f) Banyak berlaku kekerasan dalam rumahtangga. 

g) Suasana dalam berpoligami tidak akan bahagia. 

h) Perlaksanaan keadilan biasanya sukar terlaksana walaupun 

semuanya telah di bincangkan. 

i) Istri mestilah sentiasa memberi peluang kepada suami 

menjelaskan sesuatu jika tidak berlaku adil. 

j) Saling memahami mengalah dan menerima akan memudah kan 

suatu untuk berlaku adil. 

k) Tanggunggjawab akan menjadi terabai. 

l) Perlaksanaan keadilan yang tidak terlaksana dengan baik akan 

menyebabkan penceraian. 

m) Sukar mendapat pertolongan bila pasangan mendapat kesusahan. 

n) Istri-istri dan anak-anak akan saling berebut kasih saying, saling 

cemburu, dan curiga antara satu sama lain.  
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Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner di atas yang telah 

penulis kelompokkan, diketahui bahwa pandangan masyarakat di 

Kelantan terhadap keadilan dalam berpoligami adalah sebagai berikut: 

Table 4.9 

Hasil Pengolahan Angket 

Kelompok 
Indeks mengikut 

kelompok 

Indeks Keadilan 

dalam 

Perlaksanaan 

Poligami 

keseluruhan 

Keterangan 

a)  Padangan 

Poligami secara 

umum 

 

50.67% 

 

 

 

 

 

 

49.62% 

 

 

 

 

 

Kurang Setuju/ 

Kurang adil 

b)  Perlaksaanaan 

Adil dalam 

poligami 

 

49.29% 

 

c) Dampak 

negatif 

terhadap 

poligami 

51.55% 

 

 

Keterangan:  

4- 24 TS = Tidak Setuju/ Tidak Adil 

25- 49 KS = Kurang Setuju/ Kurang Adil 

50-74 S = Setuju/Adil 

75-100 SS = Sangat Setuju/Sangat Adil 

 Berdasarksan table 4.9 di atas, tingkat persetujuan secara 

berkelompok adalah 50.67%, 49.29% dan 51.55%. apabila pengiraan atau 

penilaian dibuat secara keseluruhannya, maka tingkat persetujuan akhir 

menjadi 49.62% sebagaimana yang telah dihitung mealalui pengiraan di 

dalam Microsoft Excel. Angka Ini menjelaskan bahwa responden yaitu 

para pengamal poligami sama ada laki-laki maupun perempuan 

memandang perlaksanaan keadilan dalam  berpoligami di kelantan secara 

tidak baik. 
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 Pandangan umum terhadap poligami membuktikan bahwa mereka 

memandang secara baik poligami itu, meskipun sebaliknya penghayatan 

dan pemahamannya tidak sampai kepada tahap yang sangat setuju atau 

sangat baik. Kelompok dua yaitu perlaksanaan keadilan dalam 

berpoligami di Kelantan membuktikan tahap pemahaman dan praktek 

responden adalah kurang baik. Penulis melihat permasalahan diatas 

menyebabkan dampak-dampak yang negatif terjadi didalam rumahtangga 

dan kekeluargaan itu. 

 Penulis juga melihat, dengan skor 49.62% yaitu kurang setuju/ 

kurang adil ini permasalahan yang dibahas sudah terjawab dan sudah 

terbukti karena ini menunjukkan masyarakat yang mempraktekkan 

poligami ini ada sesetengahnya yang memandang remeh akan keadilan. 

Ini sangat jelas bertentangan dengan kehendak Al-Quran yang 

membolehkan kita berpoligami asalkan boleh berlaku adil.  

 Oleh hal yang demikian, permasalahan ini perlu diambil berat, 

baik suami, istri, keluarga, masyarakat dan Negara itu sendiri agar 

poligami ini dapat dipraktekkannya dengan sebaik-baiknya sesuai 

denganm kehendak Al-Quran. 

 

4.1.2 Hasil Wawancara 

Bagi melengkapkan lagi kajian ini penulis telah mengedarkan soal 

wawancara kepada para responden bagi mendapatkan jawaban yang lebih 

jelas lagi. Tugasan mewawancara ini penulis dapat selesaikan dalam 

tempoh 2 minggu yaitu pada tanggal 15 januari hingga tanggal 29 januari 

2017.  Berdasarkan wawancara penulis yang dilakukan kepada 10 orang 

responden maka penulis sajikan uraian pendapat berdasarkan soal-soal 

yang telah ditetapkan sebagai berikut:  

1. Responden 1, Apabila R1 menjawab pertanyaan penulis, penulis 

dapat merumuskan bahwa R1 tidak menolak syariat Allah yaitu 

poligami bisa dilaksanakan. Namun pada awalnya perlaksanaanya 

bukan menjadi satu keinginan untuk dipraktekkan oleh R1. Di sini 
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penulis juga melihat, walaupun R1 memahami poligami adalah 

satu syariat namun konsep keadilan dalam poligami yang 

difahaminya tidak sesuai dengan Al-Quran yaitu memberi segala 

yang diinginkannya disebabkan suaminya yang ingin berpoligami 

dan bukan kehendak R1. Gilir bermalam dan nafkah mestilah 

dituruti oleh suami. Disebabkan paraktek poligami ini tidak 

diinginkannya, R1 pernah meminta untuk bercerai dan apabila 

memikirkan anak-anaknya R1 membatalkan hasratnya itu. Dalam 

berpoligami juga R1 menyatakan bahwa anak-anak juga mendapat 

kesan negatif dan membuatkan hubungan di dalam alam 

pernikahannya menjadi tidak akrab. Maka jelaslah Penerimaan dan 

Perlaksanaan keadilan dalam poligami oleh R1 ada yang tidak 

menepati perintah Allah sebagai yang tercatat di dalam Al-Quran. 

Pemahaman R1 juga, memandang bahwa laki-laki yang 

berpoligami bernikah lagi karena nafsu.
105

 

2. Responden 2, Berdasarkan wawancara penulis, R2  memahami 

bahwa poligami adalah satu syariat Allah walaupun tidak semua 

perempuan menginginkannya. Penulis dapat melihat bahwa 

disebabkan R2 telah bernikah secara rahsia perlaksanaan keadilan 

dalam poligami menjadi sukar untuk dilaksanakan. Tambah lagi 

kasih sayangnya kepada istri kedua membuatkan dia sering sukar 

untuk adil disebabkan sikap istri-istri yang berbeda dan R2 sering 

tidak bermalam di rumah istri pertama. Pembagian nafkah juga 

tidak sesuai dengan konsep adil karena istri pertama mempunyai 

anak yang banyak manakala istri pertama tidak dikurniakan anak.  

Jelaslah poligami yang dipraktek oleh R2 tidak bersesuaian 

yaitu pembagian nafkah dan permbagian bermalam. Walaupun istri 

pertama mempunyai akhlak yang kurang baik suami mestilah 

sentiasa mendidik dan sentiasa menjernihkan pemikiran istrinya itu 
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karena pada awal pernikahan keduanya itu sudah salah. Akibatnya 

pernikahan dengan istri pertama hampir-hampir bercerai. Dengan 

cara peraktek poligami yang tidak benar juga akan memberi kesan 

yang buruk juga terhadap anak-anak. Hubungan antara satu sama 

lain juga akan menjadi semakin tidak erat. Istri juga mestilah 

sentiasa menjaga perasaan suami agar rumahtangga bermasalah.
106

 

3. Responden 3, Dapat dinilai bahwa R3 menyetujui poligami syariat 

Allah namun prakteknya itu tidak disetujuinya karena tidak wajib 

seperti solat. Walaupun R3 tidak menyetujuinya namun dia tetap 

memberi keizinan kepada suaminya untuk bernikah lagi karena 

tidak ingin suaminya berbuat maksiat. Pada pendapat penulis, 

perlaksanaan keadilan suaminya tidak menepati sebagaimana yang 

telah ditetapkan Al-Quran karena suaminya hanya memberi nafkah 

dan kepentingan lain tidak berlaku adil.walaupun R3 sentiasa tidak 

mempertikaikannya namun  kesan negatif kepada anak-anak dan 

hubungan antara pasangan akan menjadi renggang. Disini dapat 

juga R3 melihat bahwa setengah suami yang bernikah lagi adalah 

karena nafsu. 
107

 

4. Responden 4, R4 menerima bahwa Poligami adalah satu amalan 

yang dianjurkan dalam islam dan praktek poligami yang terjadi ini 

juga diterima walaupun bukan keinginannya. R3 memahami 

perlaksanaan keadilan dalm poligami sebagaimana di dalam Al-

Quran  walaupun suaminya sukar melakukannya. R3 melihat kesan 

dari poligami ini, anak-anak kurang medapat kasih sayang 

walaupun mendapat ibu baru. Apabila berpoligami perasaan istri 

pertama juga terkadang akan mempunyai perasaan cemburu yang 

menjadi satu lumrah, namun sikap negati yang lain perlu 

dihindarkan. R3 melihat biasanya terjadi praktek polgami apabila 
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timbulnya perasaan cinta kepada perempuan lain terutama janda. 

Jelaslah, Bahwa perlaksanaan adil yang dituntut Al-Quran kurang 

dipraktekkan oleh suami R3 yang akan memberi banyak kesan 

negatif di dalam rumahtangga.
108

 

5. Responden 5, Penulis melihat bahwa R5 menyetujui bahwa 

poligami adalah suatu Sunnah dan dia rela dipoligamikan karena 

istri pertama sakit. Disini juga R5 memahami suaminya berusaha 

menjalankan perlaksanaan keadilan dalam poligami ini agar dapat 

adil walaupun ada masanya suami terpaksa melebihkan masa 

dirumah istri pertama yang sakit. maka penulis melihat di dalam 

situasi ini akan ada rasa kerelaan, dan rasa simpati walaupun  R5 

tetap memberikan syarat kepadanya agar adil . Namun begitu, 

persepakatan dan keredhaan istri yaitu R5 juga perlu dititik 

beratkan agar tidak melukakan hati mana-mana pihak. R5 juga 

berfikir bahwa ibubapa tidak perlu menunjukkan kesan negatif 

kepada anak-anak . penulis juga merasakan bahwa walaupun R5 

setuju dan banyak memahami madu dan suaminya namun akan ada 

pertengkaran jika suaminya sering tidak adil dan menabaikannya. 

Maka jelaslah, ada laki-laki yang berpoligami karena istri tidak 

dapat menjaga keperluan harian serta ada juga istri yang mandul 

.
109

 

6. Responden 6, R6 menyetujui bahwa poligami adalah syariat Allah 

yang membolehkan pernikahan 2,3 dan 4. Dalam berpoligami, R6 

melihat bahwa keadilan sukar dilaksanakan karena sikap istri-istri 

yang sukar untuk menerima antara satu sama lain. Pernikahan R6 

dengan Istri pertama pernah hampir berpisah . R6 juga melihat 

anak-anak mendapat kesan negatif yaitu menjadi semakin degil . 

Disebabkan poligami, istri R6 sering tidak berpuas hati dengan 
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segala yang dilakukannya. R6 menganggap bahwa punca 

terjadinya poligami adalah karena suka sama suka.
110

 

7. Responden 7, Penulis mendapati R7 poligami terpulang pada setiap 

individu untuk menerima sama ada mempunyai ramai istri atau 

sebaliknya.  R7 menyatakan bahwa perlaksanaan keadilan dalam 

poligami yang dipraktekkan sesuai dengan Al-Quran seperti 

perlaksanaan giliran malam, dan mengutamakan nafkah. R7 

mnemberikan syarat yang bertujuan untuk memberi kesenangan 

kepada istri pertama karena R7 ingin menjernihkan suasana di 

dalam poligami ini agar tidak mendapat kejian dari istri pertama. 

Penulis melihat R7 mempunyai sifat yang baik karena dalam 

keadaan istri pertama yang bersikap pentingkan diri, R7 tetap tidak 

bercerai dengan suami. Namun begitu, dampak negatifnya juga 

mempengaruhi anak-anak apabila ayahnya tidak ada dirumah dan 

sebaliknya kesan positif anak-anak masih lagi mendapat kasih 

sayang dari ayahnya. R7 percaya bahwa perasangka yang baik 

perlu ada didalam rumahtangga agar tidak menjadi satu 

perselisihan faham. Bagi R7 Poligami boleh berlaku apabila 

didalam rumahtangga tidak mempunyai kesefahaman dan sering 

bergaduh.
111

 

8. Responden 8, Penulis merumuskan bahwa R8 menyetujui bahwa 

poligami merupakan satu syariat Allah dan perlaksanaan bisa 

terjadi asalkan mampu. Namun begitu, perlaksanaan ini tidak 

mendapat persepakatannya disebabkan pemahamannya terhadap 

ilmu agama amat kurang. R8 melihat secara peribadi bahwa untuk 

adil perlulah sentiasa memberi nafkah yang mencukupi. Disini 

penulis melihat akibat perlaksanaan keadilan yang dipraktekkan 

kurang difahami oleh R8 sendiri sebagaimana di dalam Al-Quran 
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maka Istri-istri juga mempunyai berbagai kehendak yang berbeda-

beda menyebabkan keadilah sukar dijalankan. Tambah lagi 

pernikahan yang dijalankan R8 sudah jelas menyalahi yaitu dengan 

menikah tanpa izin istri pertama sudah pasti menyulitkan lagi 

pernikahan poligami ini dan merosakkan hubungan sebelumnya 

baik. Secara tidak langsung, perlaksanaan ini menjadi sukar dan 

jalan mudahnya penulis melihat R8 melebihkan istri kedua karena 

istri pertama juga sudah bersikap  menjauh dengannya. R8 juga 

menilai bahwa Layanan istri kepadanya juga amat penting agar R8 

tidak mencari yang lain.
112

 

9. Responden 9, Disini penulis mendapati R9 sangat mempercayai 

bahwa poligami membawa kebaikkan dan merupakan satu amalan 

yang baik bagi kaum laki-laki. R9 mempunyai 3 istri dan istri 

kedua pada awalnya tidak menyetujui pernikahan ini. R9 juga 

memahami perlaksanaan keadilan yang sepatutnya sebagimana di 

Dalam Al-Quran dan berusaha agar sentiasa adil. Perbedaan syarat 

yang diberikan dari istri-istri terutamanya istri kedua amat 

menyulitkan R9. R9 juga hampir ingin bercerai dengan istri  

keduanya itu. Kesulitan didalam berpoligami ini memberi kesan 

kepada anak-anak yang sentiasa memerhati dan menyebabkan 

hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan keadilan sukar 

dipraktekkkan. R9 berpendapat sebab berlakunya poligami karena 

istri tidak menjaga hati suami sebaiknya dan kadangkala suami 

mencintai perempuan lain.
113

 

10. Responden 10, R10 berpandangan bahwa poligami dapat 

melukakan hati banyak pihak walaupun dia tahu poligami 

merupakan satu sunnah. Disebabkan suaminya bernikah tanpa 

pengetahuannya R10 tidak bersepakatan atas perlaksanaan 
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poligami ini. Tambah lagi, suaminya setelah itu tidak 

melaksanakan keadilan sebagaimana yang telah ditetapkan didalam 

Al-Quran. Penulis melihat R10 hanya memberi syarat yang amat 

mudah yaitu tidak memberi kesulitan kepadanya atas pernikahan 

ini dan tidak mempertikaikan soal nafkah, giliran malam serta lain-

lain. Apabila memikirkan soal anak R10 membatalkan hasrat untuk 

berpisah. Perlaksanaan keadilan dalam poligami yang tidak 

dijalankan sebaiknya memberi kesan negatif kepada anak-anak 

serta kehidupan berkeluarga menjadi tidak bahagia, dan banyak 

lagi kesan negatifnya. R10 melihat  bahwa suami yang 

mengamalkan poligami adalah karena nafsu semata-

semata.
114

(Kuesioner dapat dilihat pada Lampiran). 

Berdasarkan hasil uraian pendapat di atas, penulis melihat bahwa 

semua responden memahami poligami walaupun ada respoden yang tidak 

ingin praktek poligami ini terjadi dalam hidup mereka seperti 

R1,R3,R4,dan R10. Bagi pegamal poligami buat suami pula mereka 

sememangnya memandang bahwa istri-istri mereka tidak bersedia dan 

tidak bersetuju apabila dipoligamikan sebagaimana R2,R6,R8, dan R9. 

Penulis melihat R5 memandang bahwa poligami suatu amalan yang baik 

dan responden juga menerimanya karena madunya itu sakit. Sebaliknnya, 

R7 pula dapat disimpulkan bahwa respoden memahami poligami dan 

mempraktekkannya sebaiknya. 

Dalam perlaksanaan praktek poligami ini, pemahaman dan 

penghayatan Al-Quran itu tidak di amalkan dan difahami sebaiknya 

walaupun mereka melihat bahwa poligami merupakan perintah Allah 

SWT. Penulis melihat hanya saja R7 dan R9 yang cuba mempraktekkan 

adil itu dengan sebaiknya karena disini penulis melihat responden-

responden melaksanakan adil sesuai dengan Al-Quran Walaupun R9 

terpaksa melayani sifat istri-istrinya yang pentingkan diri.  
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Penulis melihat cara dan pensyaratan yang diberikan dari R1, R2, 

dalam perlaksanaan adil seperti pembagian nafkah, baik nafkah makan 

minum, bergilir, tempat tinggal dan sebagainya tidak terlaksanakan 

sebaiknya meskipun mereka mencuba untuk adil sebagaimana yang telah 

penulis jelaskan dalam hasil wawancara di atas. Manakala, R4,R5,R6, R8, 

dan R10 pula mengetahui cara perlaksanaan adil dalam poligami yang 

Allah firmankan namun pada pensyaratan yang diberikan R4, R5, R8, dan 

R10 adalah sangant tidak baik disebabkan faktor-faktor yang terjadi 

didalam rumahtangga tersebut dan R6 pula hanya menyatakan bahwa 

setiap pensyaratan yang diberikan istri mestilah sentiasa menyetujuinya. 

Penulis melihat syarat yang diberikan R6 kepada istri-istrinya ini tidak 

mendapat pesepakatan istrinya karena istri-istrinya harus menerima 

walaupun tidak setuju. R3 pula terpaksa menerima dan meredhai bahwa 

perlaksanaan adil itu tidak dapat dilaksanakan oleh suaminya dengan 

sebaiknya dan R3 juga hanya melihat bahwa suaminya hanya perlu 

memberi nafkah keperluan untuk hidup seharian saja.  

Berdasarkan wawancara penulis, dapat disimpulkan pemahaman, 

penghayatan dan mengamal adil oleh beberapa responden ini tidak sesuai 

dengan Al-Quran. Jelaslan bahwa keluarga yang berpoligami harus 

memegang prinsip keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagai 

kebutuhan utama keluarga sehingga apabila semua pihak menyadari hal 

ini, maka keadilan akan dapat dirasakan. Dalam berpoligami yang 

berkeadilan distributif ini kesabaran dan penerimaan masing-masing 

pihak menjadi kunci utama kesuksesan berpoligami. 

Apabila poligami terjadi didalam sesebuah keluarga, maka kesan 

positif maupun negatif akan mempengaruhi anak-anak yang sentiasa 

melihat akan suasana ini. Hanya R5 yang memandang bahwa ibubapa 

tidak seharusnya menunjukkan kesan yang tidak baik kepada anak-anak 

dan perlulah hanya menunjukkan suatu yang baik saja. R7 pula melihat 

kedua-dua kesan baik dan buruk membawa kesan kepada anak-anak 

didalam praktek poligami ini. Penulis melihat permasalahan ini akan 
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meninggalkan banyak dampak negatif terhadap anak-anak R1, R2, R3, 

R4, R6, R8, R9 dan R10 seperti anak-anak akan kurangnya kasih sayang, 

kurang mendapat perhatian,hubungan menjadi tidak akrab, anak-anak 

menjadi degil,sentiasa mencari ayah apabila tidak bermalam dirumah. 

Permasalahan yang akan berlaku setelah berpoligami juga 

biasanya kita akan melihat bahwa kesan dari ketidakadilan didalam 

memprakteknya terjadi perselisihan, hubungan menjadi tidak mesra, 

pentengkaran dan banyak lagi memberi kesan yang tidak baik  pada 

pandangan anak-anak, keluarga, dan masyarakat seterusnya ia menjadi 

buruk pada pandangan orang non muslim
115

 dan sudah pasti akan 

menjejaskan pandangan mereka pada Al-Quran.  

Penulis juga melihat alasan respon terhadap punca terjadinya 

poligami baik dipoligami maupun yang berpoligami menunjukkan alasan 

tersebut adalah karena pelbagai alasan seperti R1, R3, R10 karena nafsu, 

R2 dan R9 beralasan karena istri tidak menjaga perasaan suami , R4 pula 

karena suami jatuh cinta kepada janda, R6 karena suka sama suka, R7 

karena tidak ada kesefahaman dan sering bertengkar, R8 karena kurang 

layanan. Manakala bagi R5 pula karena istri tidak dapat menjaga makan 

minum harian dan istri mandul. 

 

4.2 Analisis Keadilan Dalam Pelaksaan Poligami Di Kelantan 

Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran 

Berdasarkan penelitian dan temuan data yang  peneliti paparkan 

pada bab ini, peneliti menemukan persamaan pandangan diantara 

masyarakat Kelantan yang berpoligami dalam menyetujui adanya syariat 

poligami. Metode kualifikasi yang digunakan dapat memberikan 

gambaran dan pemahaman peneliti tentang keadilan dalam perlaksanaan 

poligami di kelantan menurut perspektif Al-Quran, yang peneliti lakukan 

dalam bentuk melalui angket tulisan, dan wawancara langsung dengan 

responden. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapati bahwa 

secara keseluruhannya masyarakat yang berpoligami tidak menolak 

hukum poligami dan mereka menerima sebagaimana yang telah 

difirmankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Ada beberapa 

responden yang coba mempraktekkan poligami sebaiknya dengan 

memahami Al-Quran yang terkandung didalamnya ajaran yang baik dan 

memandang bahwa di dalam berpoligami adil itu akan terlaksana bila 

setiap pasangan saling memahami diantara satu dan yang lain. Namun 

berbeda dengan yang lain, penulis melihat keadilan masih tidak terlaksana 

dengan sebaiknya apabila tidak adanya kesepakatan yang disenangi oleh 

semua pihak dan pensyaratan serta perlaksanaannya banyak menimbulkan 

permasalahan dalam poligami. Penelitian yang dibuat membuktikan 

bahwa masyarakat yang berpoligami dan yang dipoligami gagal 

mempraktekkan adil yang dituntut oleh Allah SWT apabila pensyaratan 

dan perlaksanaan setengah dari responden hanya mengikut kata hati 

sendiri dan melukai banyak pihak. Sebab inilah yang menjadi faktor 

perbedaan dalam hal pandangan diantara masyarakat Kelantan.  

Tanpa landasan yang kuat dalan diri dan kesedaran bahwa Allah 

swt pemilik segala kesempurnaan, manusia berani membuat aturan yang 

denganya memuat persyaratan-persyaratan yang seharusnya tidak ada 

dalam poligami. Terlebih lagi dalam syariat islam scara umum. Aturan 

yang didalamnya terdapat banyak syarat-syarat yang terdapat kepentingan 

pribadi tanpa melihat kemaslahatan yang banyak, hal itu jelas 

bertentangan dengan syariat Allah swt. Tuntutan adil didalam surat An-

Nisa ayat 3 dan ayat 129 jelas menegaskan tuntutan berlaku adil di antara 

istri-istri.  

Beberapa faktor yang melatarbelakangi pandangan masyarakat 

dikelantan terhadap praktek keadilan dalam perlaksanaan poligami yang 

tidak sesuai sebagaimana Al-Quran akan dipaparkan berikut ini: 

1. Keadilan tidak terlaksana dengan sering mengabaikan istri dan 

Sentiasa membawa masalah yang membebankan istri.  



 77 

2. Istri memandang bahwa apabila suami ingin bernikah lagi maka 

segala keinginannya perlu dituruti.   

3. Pembagian nafkah makan,pakai, tempat tinggal dan yang lainnya 

sering salah dipraktekkan dalam poligami.  

4. Rasa cenderong lebih mengasihi satu istri yang menyebabkan suami 

tidak mementing keadilan dalam poligami.  

5. Sikap istri yang mudah mengalah membuatkan suami tidak berlaku 

adil. Sikap redha para istri ini merupakan suatu amalan yang baik.  

6. Istri mandul dan sakit yang meyebabkan suami bernikah lagi namun 

sebaliknya suami juga mengabaikan istri kedua dan lebih 

mengutamakan istri pertama tanpa berbincang.  

7. Suami yang berpoligami Kurangnya tarbiyah agama yang 

menyebabkan istri terabai.  

8. Sikap pentingkan diri istri-istri yang menyulitkan keadilan 

dipraktekkan.  

 Faktor-faktor itulah mempengaruhi pandangan masyarakat di 

Kelantan tentang perlaksanaan adil dalam poligami, mereka 

menggambarkan bahwasanya penerimaan poligami sebagai syari‟at dan 

ketetapan Allah swt yang memang harus diyakini keberadaanya, tetapi 

perlaksanaan di dalamnya tidak terlaksana sebagaimana Al-Quran 

perintahkan.  Menerima syari‟at poligami merupakan syari‟at Allah swt 

dan harus diyakini keberadaannya, tetapi syarat yang sering diberikan 

diluar batas kewajiban.  

Penulis melihat faktor yang disebabkan keadilan dalam 

perlaksanaan poligami seperti di atas merupakan satu sikap yang tidak 

baik dari pengamal poligami itu sendiri baik laki-laki maupun perempuan 

dan masyarakat perlulah menghindarkan dari sikap ini dan perlu 

memahaminya bahwa: 

1. Poligami merupakan syari‟at yang harus diyakini keberadaanya 

dan menjalankan jika hal itu benar-benar harus diamalkan tanpa 

ada tawaran. Sebaliknya, jika ada amalan yang lain amalan yang 
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lebih mudah dan dapat mengantarkan kita pada kemaslahatan orang 

banyak, maka hal tersebut lebih baik agar tidak terjadi 

permasalahan dalam rumah tangga. Seorang istri pasti mengetahui 

sejauh mana kemampuan suaminya. Oleh karena itu, lebih baik 

suami tidak poligami itulah harapan dari seorang istri, “tidak usah 

poligami”. Selain itu hukum poligami itu mubah. Oleh karena itu, 

tidak boleh ada paksaan dalam berpoligami. 

2. kita melihat bahwa suami tidak bisa berlaku adil terhadap istri-

istrinya. Secara manusiawi, manusia memang tidak mampu berlaku 

adil secara sempurna, namun usaha untuk memenuhi tuntutan dan 

tanggung jawab untuk berbuat yang terbaik bagi keluarga adalah 

keharusan. Ketika seorang suami yang berpoligami telah berusaha 

semaksimal mungkin untuk berlaku adil, hal itu merupakan 

toleransi baginya. 

3.  Suami tidak akan mampu adil kecuali hanya Allah swt pemilik 

keadilan yang pasti. Selain itu, QS an-Nisa [129] yang bermakna 

bahwa sekalipun manusia (suami) berusaha untuk berbuat adil, 

maka tidak akan terpenuhi. Maksud dari ayat tersebut adalah 

bahwasanya seluruh suami tidak akan sanggup adil diantara istri-

istri mereka dalam hal perasaan, sekalipun malam demi malam 

terpenuhi, tetap akan ada perbedaan dalam hal cinta, kasih sayang, 

nafsu dalam berhubungan suami istri.  

 Sebagaimana yang telah difirmankan Allah, “Janganlah berlaku 

condong (berbuat adillah)..” pada penggalan ayat kedua berarti adil 

dalam muamalah (seperti pemberian nafkah, giliran menginap, 

penyediaan fasilitas, pendidikan anak dsb). Adil dalam hal inilah 

yang mampu dilakukan oleh manusia. Disini jelaslah ketidak 

mampuan seorang suami untuk berlaku adil meski berusaha, 

bukanlah menjelaskan tentang pengharaman diterapkanya syari‟at 

poligami. Pada hakikatnya, Allah swt memerintahkan kepada 

seorang laki-laki untuk berusaha adil kepada istri-istrinya dan 
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berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan 

amanahnya sebagai kepala keluarga dan sebagi hamba Allah swt 

karena segala sesuatu akan di pertanggung jawabkan dihadapan 

Allah swt pada hari kiamat nantinya. 

4. Pemahaman surat An-Nisa ayat 129  tersebut tidak akan 

kontradiktif. Karena tafsirannya akan berbunyi: “Engkau sekali-

kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal hati, karena hati adalah 

urusan Allah. Dia bisa saja menjadikanmu lebih mencintai salah 

satu di antara istri-istrimu. Tetapi janganlah kecendrungan hati ini 

membuat engkau tidak berlaku adil dalam bermuamalah kepada 

mereka. Janganlah kecintaanmu yang lebih kepada salah satu di 

antara merkea membuatmu tidak memperhatikan yang lain 

sehingga mereka terkatung-katung.” Dengan demikian tidak akan 

terjadi makna yang kontradiktif. 

5. istri tidak bertegas dan setiasa memperingati kepada suami tentang 

perlunya berlaku adil dalam rumahtangga maka suami juga yang 

akan menanggung azabnya di akhirat kelak. 

6. Istri mandul dan sakit yang jika istri hamil maka akan bertambah 

parah sakitnya yang diderita. Selain itu, adanya perasaan dominan 

yang mementingkan kepentingan pribadi dalam hal ini seorang yag 

langsung membuat pernyataan bahwa dirinya tidak mampu 

bersabar dan tidak mau berbagi suami. Pernyataan ini jelas 

mendahului ketetapan Allah swt yang mana Allah swt pemilik dan 

penguasa hati, sehingga hanya Allah swt penentu segala sesuatu 

yang diciptakan-nya. Menjadi kewajiban manusia adalah usaha 

yang di tempuhnya untuk menghadapi segala sesuatu yang telah 

menjadi ketetapan Allah swt atas dirinya dengan sabar, ikhlas dan 

semata berharap lindungan dan bimbingannya tanpa 

mengedepankan nafsunya. 

7. Ilmu merupakan suatu yang amat penting dalam poligami, apabila 

tidak adanya ilmu maka secara tidak langsung praktek poligami 
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akan tidak bersesuaian dengan Al-Quran. Sebaiknya jika landasan 

dasar poligaminya seorang laki-laki hanya karena nafsu semata, 

yang lebih mementingkan kecantikan, kaya, pendidikan, dari 

keluarga terhormat dan disegani, lebih kepada gadis-gadis yang 

lebih muda daripada istri pertama, kemudian cara yang ditempuh 

masalah ini pencarian istri kedua, ketiga, dan empat dengan cara 

yang tidak diperbolehkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya dalam 

artian berpacaran terlebih dahulu kemudian menikah, maka hal ini 

jelas-jelas bertentangan dengan tujuan syari‟at  berpoligami itu 

sendiri. Terlebih lagi jika istri tidak rela dipoligami akibat perilaku 

suami yang tidak sesuai dengan syariat, suami tidak mampau 

memberi pemahaman yang baik kepada istri tentang syari‟at 

poligami itu sendiri, jelaslah rumah tangga yang tadinya harmonis, 

akan menjadi rumah tangga yang bermasalah dan berakhir pada 

penceraian. 

8. Praktek adil itu boleh diamalkan dengan mudah apabila adanya 

kerjasama pasangan. Jika istri-istri lebih mementingkan diri maka 

secara tidak langsung akan menyebabkan suami tidak dapat berlaku 

adil sesuai dengan perintah Allah.  

        Situasi kehidupan pasangan yang berpoligami masa kini 

menunjukkan bahawa tidak ramai isteri yang mahu mengambil risiko 

untuk hidup berpoligami. Hal ini juga menyebabkan tanggungjawab akan 

berganda apabila suami berpoligami dan peluang untuk berlaku adil 

adalah sukar. Pemahaman secara negatif ini menyebabkan berlakunya 

masalah dalam poligami. Konsep keadilan itu sendiri sukar untuk 

diterangkan dan dilaksanakan secara sepenuhnya oleh kudrat manusia. 

Oleh itu, keadilan yang diwajibkan Allah SWT kepada seorang suami 

supaya dilaksanakan terhadap para isterinya adalah khusus kepada 

perkara-perkara yang dapat dilakukan keadilan didalammya, tidak 

meliputi perkara-perkara yang tidak dapat dikuasai oleh manusia (Dusuki 

Ahmad, 1978:18). Misalnya, dalam pemberian kasih sayang, 

kecenderungan hati dan dalam perkara-perkara yang manusia tidak 
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berkesanggupan untuk melakukannya mengikut tabiat semula jadi 

manusia. Sesungguhnya Allah SWT tidak membebankan diri manusia itu 

melainkan perkara-perkara yang mereka sanggup laksanakan sahaja. 

Firman Allah SWT menjelaskan perkara ini yang bermaksud; 

“Allah tidak akan memberati diri seseorang melainkan sekadar yang 

terdaya olehnya.” 

          Selain itu, faktor penganiayaan ke atas isteri juga antara sebab 

responden menolak poligami. Penganiayaan terhadap isteri pertama 

mudah berlaku kerana suami tidak berlaku amanah terhadap isteri. 

Pemberian nafkah yang tidak mencukupi akan menjejaskan perbelanjaan 

anak-anak yang akhirnya menyebabkan anak-anak mudah terjebak dalam 

gejala sosial tanpa perhatian ibu bapa mereka. Hal ini dapat dibuktikan 

menerusi kajian Sa‟diah Abdul Samad (2002:79) yang menyatakan 

bahawa suami berjaya mengaburi mata mereka dengan janji untuk berlaku 

adil atau akan tetap mengutamakan mereka sebagai isteri pertama. Tetapi, 

apabila janji-janji tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh suami, 

berlakulah penentangan terhadap suami yang membawa kepada 

pergaduhan malah hampir-hampir berlakunya perceraian. 

Terdapat responden yang menyatakan bahawa poligami 

menyebabkan suami mengabaikan tanggungjawab terhadap isteri 

terdahulu dan anak-anak mereka. Pihak suami yang berpoligami juga 

akan mengganggu emosi banyak pihak termasuklah isteri sedia ada, anak-

anak dan keluarga. Perkara ini akhirnya akan menyebabkan keruntuhan 

dalam rumahtangga dan akan merenggangkan hubungan antara keluarga 

yang terlibat. Pendapat ini dapat disokong melalui kaji selidik yang 

membabitkan kira-kira 1,200 wanita berpoligami di seluruh negara, yang 

mendapati ramai dalam kalangan wanita berkenaan tidak puas hati dengan 

kehidupan berpoligami. Malah, lebih 60 peratus daripada hasil kajian juga 

mendapati suami tidak memaklumkan dan berbincang dengan isteri 

pertama untuk berkahwin satu lagi sehingga menimbulkan implikasi dan 

trauma hebat ke atas golongan hawa itu.
116
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4.3 Tinjauan Al-Quran terhadap keadilan Dalam Poligami 

 Islam membolehkan poligami dengan syarat jika suami dapat 

berlaku adil terhadap istri-istrinya itu akan tetapi, apabila dia tidak bisa 

berlaku adil, maka tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Adapun yang 

dimaksudkan dengan adil di sini, seperti yang telah di singgung dalam 

makna mufradat, adalah keadilan dalam memberi nafkah yang sesuai 

dengan keadaan masing-masing, dan pembagian waktu buat mereka. 

Adapun perasan hati, yang terkadang lebih menyayangi yang satu dari 

yang lain, tidaklah mengapa selama tidak di wujudkan dalam tindakan 

atau perbuatan. Al-quran juga menafikan kemampuan seorang suami 

menyamaratakan perasaannya terhadap semua istrinya.
117

 Sebagaimana 

yang Allah SWT berfirman:  

                                    

                                

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.”
118

 

 

Tetapi ayat 129 surat yang sama menjelaskan siapapun tak akan 

mampu berlaku adil di antara istri-istrinya. Ini artinya, poligami 

sebenarnya tidak dibolehkan, karena kebolehan itu tergantung pada syarat 

“adil” yang mustahil direalisasikan. 

Jika kita mengkaji penjelasan para ulama seputar kedua ayat di 

atas, tidak ada kontradiksi samasekali antara keduanya. Karena adil yang 

dimaksudkan pada ayat 3, bukan adil yang dimaksud oleh ayat 129. 

Memang, penggalan pertama ayat 129 berbunyi: “Dan sekali-kali kamu 

tidak akan bisa berbuat adil di antara para isteri kamu walaupun kamu 

sangat menginginkan hal itu…” Tetapi ketika kita lanjut membaca, maka 
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ada penggalan berikutnya yang berbunyi, ”…Maka janganlah kamu 

terlalu condong (terhadap istri yang lebih kamu cintai) sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung….”  

Jelas bahwa mafhûm mukhâlafah (makna sebaliknya) dari 

penggalan kedua di atas ialah: “Berbuat adillah engkau di antara mereka 

agar mereka tidak terkatung-katung”, karena lawan dari “Jangan terlalu 

condong (jangan berat sebelah)” adalah “Berlaku luruslah (berlaku 

adillah)”. 

Jika demikian, jelas bahwa makna “adil” pada penggalan pertama, 

bukan makna “adil” pada penggalan kedua. Sebab jika diartikan sama, 

tentu akan menimbulkan makna kontradiktif, karena ayatnya akan 

berbunyi: “Dan kamu sekali-kali tidak akan bisa berkalu adil terhadap 

isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, maka 

berlaku adillah…!”  

Sudah dijelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa berlaku adil, 

lantas mengapa diperintah berbuat adil? Itu namanya membebani manusia 

dengan sesuatu yang tak mampu ia lakukan, padahal Allah Subhanahu 

Wata‟ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 284; “Allah tidak 

membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak mampu ia laksanakan”.  

Jadi adil dalam frase pertama berarti adil dalam urusan hati 

(seperti rasa cinta yang lebih kepada isteri yang lain). Adil dalam hal 

inilah yang tak mampu dilakukan oleh manusia, sehingga mereka tak 

diperintahkan untuk berlaku adil dalam hal ini. Rasulullah Shallallahu 

„alaihi Wassalam sendiri bersabda: “Ya Allah inilah pembagianku dalam 

apa yang aku punyai (mampu melakukannya, yaitu urusan nafkah dan 

menginap) dan janganlah mencelaku pada apa yang Engkau punya dan 

tidak aku punya (urusan hati).” [HR. Abu Dawud] 

Jadi arti “Janganlah berlaku condong (berbuat adillah)..” pada 

penggalan ayat kedua berarti adil dalam muamalah (seperti pemberian 

nafkah, giliran menginap, penyediaan fasilitas, pendidikan anak dsb). Adil 

dalam hal inilah yang mampu dilakukan oleh manusia.  
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Dengan demikian pemahaman ayat tersebut tidak akan 

kontradiktif. Karena tafsirannya akan berbunyi: “Engkau sekali-kali tidak 

akan dapat berlaku adil dalam hal hati, karena hati adalah urusan Allah. 

Dia bisa saja menjadikanmu lebih mencintai salah satu di antara istri-

istrimu. Tetapi janganlah kecendrungan hati ini membuat engkau tidak 

berlaku adil dalam bermuamalah kepada mereka. Janganlah kecintaanmu 

yang lebih kepada salah satu di antara merkea membuatmu tidak 

memperhatikan yang lain sehingga mereka terkatung-katung.” Dengan 

demikian tidak akan terjadi makna yang kontradiktif. 

Berdasarkan pengamatan penulis juga, keluarga-keluarga yang 

berpoligami ini sering mempertikaikan sesuatu yang bukan sesuai dengan 

keperluan dan ianya hanya untuk memenuhi kehendak. Ini karena, apabila 

penulis mengkaji dan melihat sendiri bahwa hidup mereka yang 

berpoligami ini tidak tertekan dengan masalah keuangan. Hanya saja 

mereka baik laki-laki maupun perempuan itu sendiri yang hanya 

mengikut kata hati dan akhirnya menyebabkan keadilan yang setiap orang 

inginkan menjadi musnah. Ini merupakan satu permasalahan utama yang 

berlakunya di Kelantan yang terkenal dengan sebuah negeri yang 

mempunyai agama yang kuat dan bilangan orang islam lebih banyak dari 

negeri lainnya. 

Untuk itu, agar praktek poligami ini adil dan tidak mengundang 

dosa di sisi Allah SWT. Maka kita perlulah sentiasa memahami dan 

mempraktekkannya dengan sebaiknya sebagaimana sunnah Rasulullah 

SAW bukalah sekadar pada poligami tetapi juga meliputi bersifat adil 

dalam poligami. Perkara ini disebut dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh 

Aisyah RA yang menjadi saksi sendiri keadilan Rasulullah SAW dalam 

poligami : 

Bahawa Rasulullah (s.a.w.) selalu berlaku adil dalam mengadakan 

pembahagian antara isteri-isterinya. Dan beliau berkata dalam doanya: 

“Ya Allah, inilah kemampuanku membahagi apa yang ada dalam milikku. 

Ya Allah, janganlah aku dimarahi dalam membahagi apa yang menjadi 

milikku dan apa yang bukan milikku.” 


