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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki

oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga.

Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan

cikal bakal terbentuknya masyarakat luas. Keluarga adalah pemberi warna

dalam setiap masyarakat, baik sifatnya sebuah masyarakat tergantung pada

masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat.

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua

makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Yaasin[36] : 36 sebagai berikut :

ُسْبَحاَن الَِّذي َخَلَق األْزَواَج ُكلََّها ِممَّا تـُْنِبُت األْرُض َوِمْن أَنـُْفِسِهْم َوِممَّا ال يـَْعَلُمونَ 
Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu

perjodohan baik tumbuh-tumbuhan maupun dari mereka sendiri dan
lain-lain yang tidak mereka ketahui” (QS. Yaasin: 36)

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga, serta rumah tangga

yang sakinah, mawaddah, warohmah dan di ridhoi Allah SWT.1

Islam menghendaki kehidupan rumah tangga itu suatu keharmonisan

dan kerukunan antara suami isteri sehingga tujuan pernikahan dapat terwujud.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam

hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara istri dan

1Lihat, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
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keturunannya,melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara sang

istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada

semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu

dalam tegak urusan janji yang sangat kuat bukan sekedar permainan

sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

Allah SWT menganugerahkan setiap manusia dengan jenis kelamin

tertentu dan membuatnya mempunyai kecenderungan menaruh cinta kepada

jenis kelamin yang lain.2 Akan tetapi sebagaimana kita ketahui, seseorang

dikarenakan sesuatu hal terkadang tidak cukup hanya mempunyai seorang istri

dan akhirnya melakukan poligami.

Poligami adalah suatu perkawinan dimana seorang laki-laki

mengikatkan diri atau mengawini lebih dari seorang perempuan.3

Sebenarnya peraturan poligami itu justru antara lain dimaksudkan

untuk menyelamatkan kaum wanita, sebagaimana dipraktekkan oleh

Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Memang dalam kenyataanya,

banyak praktek poligami yang semula dimaksudkan untuk menyelesaikan

masalah sosial kemasyarakatan dan mengangkat derajat kaum wanita, justru

melahirkan kenyataan yang sebaliknya, yaitu timbulnya problem

permasalahan dan merendahkan derajat kaum wanita.4

Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim kawin dengan empat

orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup bertanggung

2Abdul Hadi, Fiqih Munakahat (Semarang: Duta Grafika, Seri I, 1989), hlm. 2-3
3Benyamin Asri, Tanya Jawab Perkawinan Islam, (Bandung: Tarsito, 1998)
4Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah dan Keluarga, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
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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.5

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa’[4]: 3 sebagai

berikut :

َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِيف اْلَيَتاَمٰى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىنٰ َوُثَالَث 
ِلَك أَْدَىنٰ َأالَّ فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم َورُبَاَع  ذَٰ
﴾٣:ء﴿النساتـَُعوُلوا 

Artinya: “Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap
perempuanyatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita
(lain)yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak dapat berbuat adil maka kawinilah seorang saja, atau
budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’:3).

Di dalam sebuah hadits Rasulullah SAW memberikan peringatan yang

sangat keras terhadap suami yang tidak berlaku adil terhadap istrinya:

َمْن َكاَن َلُه َزْوَجَتاِن : َعْن َأِيبْ ُهَريـَْرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل 
رواه أبو داود و (َفَماَل ِإَىل َأَحِدِمهَا ِيفْ اْلِقْسِم َجاَء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َو َأَحُد َشاقـَْيِه َماِئًال 

) ماجة و أمحدالّنسائى و ابن 
Artinya: “Dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda :

“Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih
condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia
akan datang pada hari kiamat kelak salah satu betisnya dalam
kedaan miring (pincang)”.(H.R Abu Daud, Annasa’I, Ibnu Majah,
dan Ahmad).6

5Agus Salim, Risalah  Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, cet ke-3, 1989), hlm. 79
6 (Lidwa 9 Kitab Imam, Shahih Muslim,Kitab al-Birriwa al-Shilahwa al-Adab, no. 4651).
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Selanjutnya dari semua ketentuan diatas apabila telah terpenuhi maka

dianggap selesai, tetapi bagaimanakah jika seseorang melakukan poligami

dibawah tangan dampaknya terhadap tanggung jawab suami pada keluarga

sebagaimana telah terjadi di Desa Suka mulya Kec. Bangkinang Kab. Kampar.

Pada prinsipnya praktek poligami di bawah tangan yang terjadi di Desa

Suka mulya Kec. Bangkinang Kab. Kampar menurut hemat penulis hanya

terpaku pada tanggung jawab seorang suami terhadap istri dan keluarganya,

sebagaimana yang telah di anjurkan dalam Syari’at islam bahwa tanggung

jawab keluarga itu adalah mutlak merupakan tanggung jawab seorang suami.

Berdasarkan pengamatan atau observasi sementara penulis, yang

dilakukan di Desa Suka mulya Kec. Bangkinang Kab. Kampar, dapat penulis

rincikan beberapa wawancara terhadap pelaku Poligami di bawah tangan

dampaknya terhadap tanggung jawab suami pada keluarga, yaitu:

Adapun Istri-istri yang dipoligami adalah:

1. Nora (Istri pertama), bertempat tinggal di Desa Suka mulya tepatnya

Dusun 1. Dia mengaku bahwa pernikahannya dengan Danil suaminya

tidak dikaruniai anak setelah delapan tahun berumah tangga, pada tahun

2003 Danil minta izin kepada dirinya untuk menikah lagi, pada awalnya

dia tidak memberikan izin, namun atas pertimbangan pribadi akhirnya

Nora mengizinkan Danil menikah lagi karena merasa kasihan kepada

Danil yang tidak bisa mendapatkan keturunan darinya. Setelah Danil

menikah lagi, Nora mengaku pemberian nafkah lahir yang sebelumnya

berkecukupan menjadi berkurang hingga sampai sekarang tidak diberikan
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lagi, hal ini menyebabkan beban hidup Nora semakin terasa berat karena

dia hanya hidup sendirian dan tidak meiliki anak, dan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya dia bekerja sebagai penjual kerupuk ubi.7

2. Siti (Istri kedua), mengatakan kalau dia menikah dengan Sukiman pada

tahun 2009, pernikahan itu dilakukan secara tidak resmi (dibawah tangan)

Siti merupakan istri kedua dari Sukiman, alasan dia ingin menjadi istri

kedua dari Sukiman karena dia sangat mencintai Sukiman, Siti juga

mengetahui kalau Sukiman merupakan suami sah dari wanita lain karena

dia pernah bercerita kepada Siti sebelum mereka menikah. Pada awal Siti

dipoligami oleh Suparman dia merasa hidupnya bahagia dan serba

berkecukupan, namun setelah usia pernikahannya berjalan 6 bulan

Suparman tiba-tiba menghilang begitu saja dari rumah mereka dan tidak

pernah kembali lagi sampai sekarang, nafkah lahir dan batin pun tidak

pernah lagi diberikan oleh Suparman kepada Siti dan kedua anaknya,

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terpaksalah Siti bekerja

sebagai pencuci pakaian orang lain.8

Suami yang melakukan Poligami dibawah tangan adalah:

3. Desi (Istri kedua), mengaku bahwa dia menikah secara tidak resmi

(dibawah tangan) dengan Baron pada tahun 2009, Desi juga mengetahui

kalau Baron merupakan suami sah dari wanita lain yang juga merupakan

teman dekat Desi yakni Ana, pernikahan Desi dengan Baron sama sekali

tidak diketahui oleh istri pertamannya. Alasan Desi ingin dipoligami oleh

7Nora (Istri pertama) Wawancara, Desa Suka mulya (29 Januari 2015)
8Siti (Istri kedua) Wawancara, Desa Suka mulya (29 Januari 2015)
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Baron karena dia ingin merubah kehidupannya menjadi lebih mewah

dengan menjadi istri Baron yang merupakan seorang pemimpin

perusahaan kelapa sawit. Pada awal Desi dipoligami dia merasa nyaman,

namun ketika berjalan beberapa bulan akhirnya Desi menyesal karena

Baron lebih cenderung selalu berada dirumah istri pertamanya, nafkah

lahir dan batin pun sangat jarang diberikan oleh Baron.9

4. Yusmi (Istri pertama), mengatakan bahwa dia mengizinkan suaminya

untuk menikah lagi, karena Yusmi  sudah lama mengidap penyakit yang

sangat lama dan tidak lagi bisa memberikan nafkah batin kepada

suaminya. Setelah Udin menikah lagi, sampai sekarang Yusmi yang

terbaring sakit dirumah ayahnya tidak pernah lagi berjumpa dengan

suaminya Udin, nafkah pun tidak pernah dia terima dengan kedua anaknya

bahkan yang mengobatinya adalah ayah dan adiknya.10

5. Wilna (Istri kedua), mengaku bahwa dia menikah secara tidak resmi

(dibawah tangan) dengan Hartono pernikahan itu terjadi pada tahun 2012,

Wilna juga mengetahui kalau Hartono merupakan suami sah dari wanita

lain yakni Atmi,karena sebelum mereka menikah Hartono pernah bercerita

kepadanya. Alasan dia rela menjadi istri kedua dari Hartono karena dia

merasa kasihan terhadap Hartono yang memiliki wajah tampan dan pintar,

namun tidak memiliki keturunan. Selama pernikahannya dengan Hartono

Wilna sering terlibat pertengkaran dan percekcokan dengan suaminya

karena Wilna merasa bahwa suaminya itu tidak dapat berbuat adil

9Desi (Istri kedua) Wawancara, Desa Suka mulya (04 Januari 2015)
10Yusmi (Istri pertama) Wawancara, Desa Suka mulya (04 Januari 2015)
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kepadanya yaitu ketika jatah uang belanja setiap bulan tidak sama

pembagiannya terhadap yang diberikan kepada istri pertama Hartono,

padahal dari pernikahannya dengan Wilna lah Hartono memiliki keturunan

dan mereka dikaruniai 3 anak. Sehingga wilna dengan rela bekerja menjadi

buruh tani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan 3 anak mereka.11

Dari uraian tersebut maka seakan-akan praktek poligami di bawah

tangan akan mengaburkan hakikat perkawinan yang sesungguhnya, yaitu

supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju

kehidupan bahagia di dunia dan akhirat di bawah cinta kasih dan ridho Allah

SWT.

Sehubungan dengan fenomena diatas, maka penulis merasa tertarik

untuk meneliti lebih jauh lagi sekaligus dijadikan karya ilmiah dalam bentuk

skripsi dengan judul: POLIGAMI DIBAWAH TANGAN DAN

DAMPAKNYA TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI PADA

KELUARGA DI DESA SUKA MULYA KEC. BANGKINANG KAB.

KAMPAR.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan ini

hanya membahas dampak poligami dibawah tangan terhadap tanggung jawab

suami pada keluarga.

C. Rumusan Masalah

11Wilna (Istri kedua) Wawancara, Desa Suka mulya (29 Januari 2015)
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Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat

pertanyaan pertanyaan yang akan dipecahkan dalam sebuah penelitian yang

dilakukan dari latar belakang di atas, maka ada beberapa pokok permasalahan

yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini guna mengetahui semua

jawaban dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan poligami dibawah tangan di Desa Suka Mulya?

2. Apa yang menjadi alasan penyebab terjadinya poligami dibawah tangan di

Desa Suka Mulya?

3. Bagaimana dampak poligami dibawah tangan terhadap keharmonisan

rumah tangga di Desa Suka Mulya?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka di sini terdapat

beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan poligami dibawah tangan di

Desa Suka Mulya?

b. Untuk apa yang menjadi alasan penyebab terjadinya poligami dibawah

tangan di Desa Suka Mulya?

c. Untuk mengetahui bagaimana dampak poligami dibawah tangan

terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Suka Mulya?

2. Manfaat Penelitian
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a. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S,Sy) pada

Fakultas Syari’ah dan Hukum tempat penulis menuntut ilmu.

b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan

pemikiran terhadap masyarakat Desa Suka Mulya Kecamatan

Bangkinang Kabupaten Kampar.

c. Untuk menymbangkan kontribusi ilmu pengetahuan yang berharga

kepada mahasiswa Fakultas Syari’ah secara khusus dan mahasiswa

UIN SUSKA secara umum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah fiel research, penulis

langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang

dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Suka Mulya Kec. Bangkinang

Kab. Kampar.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang

dijadikan subjek dalam sebuah penelitian yakni Suami, Istri, Wali nikah,

dan Saksi.

Objek penelitian adalah sifat keadaan atau atribut dari suatu benda

atau sasaran penelitian, bisa berupa sifat, kuantitas dan kualitas. Yang

menjadi objek dari penelitian ini adalah Poligami di bawah tangan dan
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dampaknya terhadap tanggung jawab suami pada keluarga di Desa Suka

Mulya Kec. Bangkinang Kab. Kampar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga

berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai cirri-ciri yang sama.12

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: 5 orang suami (Yang

melakukan poligami dibawah tangan), 5 orang istri pertama dan istri

kedua, (Yang dipoligami dibawah tangan), serta 5 orang Wali nikah, dan

10 orang Saksi. Yang keseluruhannya berjumlah 25 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.13

Penulis mengambil sampel dari keseluruhan populasi yang ada dengan

teknik (Total sampling), yaitu teknik yang dilakukan dengan memberikan

peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi

sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan

sampel yang presentatif.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi

penelitian melalui observasi dan wawancara, dari pihak-pihak yang

terlibat yaitu Suami, Istri, Wali nikah dan Saksi.

b. Data Sekunder

12Amiruddin, zainal,pengantar metode penelitian hukum,(Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006),h.95

13Ibid, 102
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Data Sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari riset

perpustakaan buku-buku, literatur-literatur yang berkaitan dengan

penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data ini adalah

sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan, dan peninjauan

langsung di Desa Suka Mulya Kec. Bangkinang Kab.Kampar.

b. Wawancara, wawancara ini dilakukan dengan semua pelaku yang

terlibat dalam poligami dibawah tangan dan dampaknya terhadap

tanggung jawab suami pada keluarga di Desa Suka Mulya Kecamatan

Bangkinang Kabupaten Kampar.

c. Study Pustaka, yaitu penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya

dengan permasalahan yang di teliti.

7. Analisa Data

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan metode Kualitatif,

yaitu data-data yang sudah terkumpul di klasifikasikan ke dalam kategori-

kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut di

uraikan lalu dibandingkan antara satu dengan lainnya sehingga diperoleh

gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

8. Metode Penulisan

Setelah diperoleh dengan menggunakan teknis diatas, maka

disusunlah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:
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a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang umum,

kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulannya secara khusus.

b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada

hubungannya dengan masalah yang diteliti dan kemudian dari fakta-

fakta tersebut diambil kesimpulannya secara umum.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan pembahasan masing-masing

sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Profil lokasi penelitian yang berisikan geografis, pendidikan,

sosial ekonomi, keagamaan dan adat istiadat.

BAB III : Pernikahan dalam islam yang terdiri dari: pengertian nikah,

syarat dan rukun nikah, serta poligami menurut perspektif

hukum Islam.

BAB IV : Poligami dibawah tangan dan dampaknya terhadap tanggung

jawab suami pada keluarga di Desa Suka Mulya Kecamatan

Bangkinang Kabupaten Kampar yang terdiri dari: pelaksanaan

poligami dibawah tangan di Desa Suka Mulya Kecamatan

Bangkinang Kabupaten Kampar, alasan poligami dibawah

tangan di Desa Suka Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten

Kampar, Dampak poligami dibawah tangan di Desa Suka

Mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.
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BAB V : Kesimpulan dan Saran.


