
POLIGAMI DIBAWAH TANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP

TANGGUNG JAWAB SUAMI PADA KELUARGA DI DESA SUKA

MULYA KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

DajukanSebagai Salah SatuSyaratUntuk

MemperolehGelarSajanaSyari’ah (S.Sy)

OLEH

IKHLAS TUL AMAL

NIM. 11021101810

JURUSAN AHWAL AL-SYAKH SIYAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIMRIAU

PEKANBARU

1436 H/2015 M





i

ABSTRAK

Dalam hukum Islam Poligami merupakan suatu perkawinan dimana
seorang laki-laki mengikatkan diri atau mengawini lebih dari seorang perempuan.
Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim kawin dengan empat orang
perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup bertanggung jawab/memelihara
dan berlaku “adil” terhadap istri-istrinya dalam soal nafkah, tempat tinggal dan
pembagian waktu. Apabila khawatir tidak akan dapat berlaku adil maka dilarang
kawin dengan perempuan lebih dari satu, sama seperti dilarang kawin dengan
perempuan lebih dari empat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an
dan dalam Hadist Nabi SAW, memberikan peringatan yang keras terhadap suami
yang tidak berlaku adil terhadap istrinya. Namun dalam kenyataannya pada
masyarakat di Desa Suka Mulya ada yang melakukan poligami dibawah tangan
tanpa menghiraukan ketentuan Syari’at Islam, pelaku poligami dibawah tangan di
Desa Suka Mulya tidak memperdulikan hukum dari perbuatannya tersebut.

Adapun permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan
poligami dibawah tangan di Desa Suka Mulya, apa yang menjadi alasan penyebab
terjadinya poligami dibawah tangan di Desa Suka Mulya, bagaimana dampak
poligami dibawah tangan terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Suka
Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetehui bagaimana pelaksanaan
poligami dibawah tangan di Desa Suka Mulya, untuk mengetahui apa yang
menjadi alasan penyebab terjadinya poligami dibawah tangan di Desa Suka
Mulya, serta untuk mengetahui bagaimana dampak poligami dibawah tangan
terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Suka Mulya Kecamatan
Bangkinang Kabupaten Kampar.

Penelitian ini bersifat lapangan, dalam pengumpulan data penulis
menggunakan teknik ovservasi dan wawancara. Subjek dari penelitian ini adalah
Suami, (orang yang melakukan poligami dibawah tangan), Istri, (orang yang
dipoligami dibawah tangan), Wali dan Saksi. Objek dalam penelitiaan ini yaitu
Poligami di bawah tangan dampaknya terhadap tanggung jawab suami pada
keluarga. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: 5 pasangan poligami dibawah
tangan terdiri dari 5 orang suami (yang melakukan poligami dibawah tangan), 5
orang istri pertama dan kedua (yang dipoligami dibawah tangan), 5 orang Wali
nikah, 10 orang Saksi, jumlah keseluruhan 25 orang yang terdiri 5 kasus.
Sedangkan yang menjadi sampel adalah keseluruhan populasi yang ada dengan
menggunakan teknik total sampling. Setelah data terkumpul, maka penulis
menganalisa data dengan metode analisa kualitatif, sedangkan metode yang
digunakan adalah metode induktif dan deduktif.

Adapun hasil dari penelitian dilapangan bahwa poligami dibawah tangan
tersebut dilakukan secara sirrih (sembunyi) dan tidak ada buku nikah dalam
pernikahan tersebut, sedangkan yang menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan
poligami dibawah tangan yaitu ingin memiliki keturunan, untuk memenuhi
kebutuhan seksual, selalu bepergian jauh, dan istri yang sakit berkepanjangan.
Sedangkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku poligami dibawah tangan
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sangat buruk terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu suami tidak bertanggung
jawab terhadap nafkah istri dan anaknya, suami tidak mampu berbuat adil, baik
adil dalam hal pembagian nafkah maupun membagi cinta dan kasih sayang kepada
istri-istrinya.
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KATA PENGANTAR

بسم اهللا الرمحن الرحيم
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kebahagiaan ananda dan membahagiakanmu adalah cita-cita terbesar ananda.

Uhibbuka ayah,, maak,, semoga Allah swt jadikan ananda jembatan untuk terus

mengalirkan amal kebaikan bagi mu, semua jerih payahmu telah engkau

perlihatkan dengan membiayai ananda dalam menuntut ilmu.

2. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA Rektor UIN SUSKA Riau dan juga Wakil-

Wakil Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada
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3. Bapak Dr.H. Akbarizan, MA, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum,
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5. Bapak DR.H. Erman,M.Ag, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang

telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih

baik dan lebih bermanfaat, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau.

Amiin Ya Robbal ‘Alamiin.
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7. Bapak/Ibu Dosen dan civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN

SUSKA Riau yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan

membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa yang intelek.
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