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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah ajaran yang diturunkan Allah  yang telah menciptakan 

langit dan bumi dengan teliti, tanpa ada celah dan cacat, bahkan dalam 

menciptakan langit dan bumi tersebut tidak ada keberatan sedikitpun pada-Nya, 

Islam yang turun diwahyukan kepada Rasulullah  melalui malaikat Jibril adalah 

ajaran yang sempuma, tiada kekurangan, kebatilan, bahkan tiada keraguan sama 

sekali. Islam juga ajaran yang memberikan kemudahan, solusi, bukan membuat 

masalah dan memberikan kesengsaraan.1 

Islam datang meletakkan dasar-dasar yang kokoh sebagai suatu sistem 

sosial dengan menjunjung tinggi hak wanita dan menempatkan wanita pada 

kedudukan yang terhormat dikalangan umat muslim. Dalam hubungan laki-laki 

dan perempuan diletakkan ikatan hukum yang tidak hanya semata-mata sebagai 

perjanjian keperdataan saja, akan tetapi hubungan tersebut juga dilandasi oleh 

semangat moral dan etika melalui lembaga perkawinan sehingga tujuan 

perkawinan dapat tercapai. 

Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam 

kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang 

lelah dicontohkan oleh Rasulullah  dalam kehidupannya. Islam tidak 

menghendaki seseorang hidup membujang, tidak kawin selamanya, karena hal ini 

berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.2 

Dalam mendefinisikan perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan: 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.3 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa: 

                                                 
1Khozin Abu Faqih, Poligami Solusi atau Masalah?, cet. ke-1 (Jakarta: Mumtaz, 2006), 
hlm. 9-10. 
2Supardi Mursalim, Menolak Poligami (Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum 
Islam), cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 1. 
3Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1 (Surabaya : Arkola, tt.), 
hlm. 5. 
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Perkawinan misaqan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau gholizon untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.4 

Di Indonesia telah ditetapkan UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur 

tentang perkawinan termasuk di dalamnya mengatur beristri lebih dari satu atau 

poligami. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu : 

Ayat (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya seorang suami. 

Ayat (2)  Pengadilan dapat memberikan ijin pada seorang suami untuk 

beristri lebih dan seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan.5 

Kendatipun Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami seperti 

yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang 

suami, namun di bagian lain menyebutkan bahwa dalam keadaan tertentu 

poligami dibenarkan.6Kebolehan poligami di dalam Undang-undang Perkawinan 

hanyalah pengecualian, untuk itu Undang-undang mencantumkan alasan-alasan 

yang membolehkan hal tersebut.7 Dengan demikian asas yang dianut oleh undang-

undang perkawinan adalah bukan asas monogami mutlak, melainkan monogami 

terbuka yang menempatkan poliganii pada status hukum darurat. Di samping itu 

poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari 

istri dan hakim (pengadilan).8 

Surat al-Nisa’ ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami 

wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, 

hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum 

                                                 
4Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II Pasal 2 (Surabaya : Arkola. t.t.).111m. 180. 
5Pasal 3 ayat (1) dan (2). 
6Pasal-pasal yang mengatur tentang poligami yaitu pasal 3-5 UU No. 1 Tahun 1974, di dalam pasal 
ini termuat syarat Altematif (pasal 4 ayat 2) dan syarat Komulatif (pasal 5) yang harus dipenuhi 
oleh seorang suami yang akan berpoligami 
7 Amir. Nurrudin dan Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis 
Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KM), cet. ke-2 (Jakarta: 
Kencana, 2004), hIm. 161. 
8Ibid, hlm. 162. 
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tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau 

makna keadilan sebagai syarat poligami. 

Imam Syafi’i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara 

para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal 

mengunjungi istri di malam atau di siang hari.9 Seorang suami yang hendak 

berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memliki dua syarat : Pertama, 

kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan 

bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. 

Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-

hak lain.10 

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan  memberikan 

kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat 

adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi’i dan ulama-ulama 

Syafi’iyyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya 

menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh 

ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan 

rasionalisasi terhadap praktek poligami. 

Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. Pertama, kebolehan 

polgami yang dibatasi emapt orang istri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari 

empat campuran di dalam tubuhnya. Kedua, batasan empat juga sesuai dengan 

empat jenis mata pencaharian laki-laki ; pemerintahan, perdagangan, pertanian 

dan industri. Ketiga, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia 

mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk 

mencurahkan kasih sayang.11 

Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya 

persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri 

                                                 
9 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh 
(Jakarta; Pustaka Pelajar, 1996). h 103-105 
10 Abd. Rahman I Do’I, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta: Rajawali 
Press, 2002), h 192 
11 Ali Ahmad Al – Jarjawi, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikri). h 10 
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dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia.12 Mustafa al-Siba’i 

mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam polgami adalah keadilan 

material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, 

minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri. 

Berbagai pendapat diatas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan 

secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhamad Abduh 

berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur’an adalah keadilan yang 

bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa 

diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur’an mengatakan : “Jika kamu sekalian 

khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isrti saja” (QS. An-Nisa ; 3). 

Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu 

memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah 

kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam 

mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi 

antar anggota keluarga .13 

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan 

kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-

Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih 

sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang 

berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam 

membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu 

yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi 

yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol 

manusia.14 

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 

surat al-Nisa’ bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang 

material. Sebagaimana yang ditegaskan oleh ayat 4 al-Nisa’ : 

                                                 
12 Pagar, dalam Analytica Islamica, Vol.3, No.1, 2001, h. 21 
13 Ali Ahmad Al – Jarjawi, Hikmah al-Tasyre’ wa Falsafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikri). h 10-12 
14 Abd. Al-Rahman Al – Jazairi,  al Fiqh ‘ala al-Madzahib al-‘Arba’ah, (Mesir: al-Maktabah al-
Tijariyyah 1969). h 239 
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Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, 

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

senderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-

katung. 

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang 

immaterial(cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan 

manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan 

hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, 

tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu 

poligami.15 

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam 

perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat 

poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal 

ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga 

yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal 

yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi 

suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah  menjanjikan dalam 

surat al-Baqarah ayat 286 : 

 ال يُكلُف اللهُ نفًسا إال ُوْسعََها

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

Poligami selalu menjadi masalah hangat yang menjadi topik pembicaraan 

setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja wacana dan sikap 

yang berkembang terkadang berlebihan. Di satu sisi anti poligami, di sisi lain 

salah kaprah dalam mempraktekkan poligami. Kedua fenomena ini menjadi 

pemandangan yang seringkali mengotori Islam dan membuat antipati umanya. 

Ironisnya, kedua kecendrungan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, 

namun juga dialami para aktivis dakwah yang notabene memiliki pemahaman 

                                                 
15 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, (Bandung; Mizan 1999). h 201 
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lebih dibandingkan umat kebanyakan. 16 

Melalui sudut pandang terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, 

dimana kata poly berarti banyak dan gamien berarti kawin. Kawin banyak disini 

berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang 

wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria 

dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.17 

Pengertian poligami secara umum adalah seorang suami memiliki lebih 

dari seorang istri. Dalam praktiknya, biasanya seorang pria kawin dengan seorang 

wanita seperti layaknya perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga 

dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa 

menceraikan istri pertamanya. 

Poligami bukan sesuatu yang baru berlaku di kalangan masyarakat 

Muslim, namun juga berlaku di kalangan masyarakat klasik jauh sebelum 

datangnya Islam. Poligami telah eksis dalam kehidupan manusia di berbagai 

kawasan dunia sebagai tradisi yang sangat tua. Poligami ini dikenal di kalangan 

orang-orang Medes, Babilonia, Abbesinia dan persia serta Afrika, Australia dan 

Mormon di Amerika. Di India, ajaran Hindu juga tidak melarang poligami. Begitu 

juga kitab-kitab suci orang Yahudi dan Nasrani pun tidak melarang sistem 

perkawinan poligami tersebut. Lebih dari itu, poligami dianggap sebagai suatu 

kewajaran dan merupakan perbuatan sah para nabi dan raja-raja orang Yahudi. 

Mereka mengawini lebih dari seseorang isteri bahkan mengumpulkan puluhan 

isteri dan selir di dalam satu rumah.18 

Islam adalah satu-satunya agama yang membatasi jumlah isteri yang 

diperbolehkan sampai dengan empat orang. Pembatasan poligami tersebut 

disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai solusi bagi dilema sosial seperti 

meningkatnya jumlah janda dan anak yatim setelah peperangan. Poligami juga 

memainkan peranan yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan alami 

manusia, khususnya pada masyarakat dimana jumlah wanita melebihi jumlah 

                                                 
16 Khozin Abu Faqih, Poligami Solusi Atau Masalah?, hlm 8. 
17

 Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami, Yogyakarta: Al Kautsar, 1990. hlm 11. 

18Abduh, Abdul Ghani, Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya, (Bandung: Pustaka, 1987), 
101. Lihat pula: Do’i, Abdurrahman I, Perkawinan Dalam syariat Islam. Terj. Basri Iba Asghary dan 
Wadi Masturi (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 15. 
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pria.19 

Ketika peraturan tentang poligami ini pertama kali diberlakukan, pada 

kenyataannya adalah merupakan pembatasan poligami tak terbatas yang biasa 

dilakukan bangsa Arab sebelum Islam. Meskipun peraturan ini memberikan laki-

laki hak, untuk alasan kebaikan, untuk melakukan poligami, tetapi mereka harus 

berpegang kepada persyaratan dan tanggung jawab dibaliknya. Poligami dibatasi 

dalam Islam dan tidak membatasi secara penuh tabiat laki-laki berpoligami, disaat 

yang sama membatasai dan menghukum laka-laki yang mencari hubungan 

ekstramarital. Islam, dengan membatasi poligami dan menetapkan persyaratan 

dalam pelaksanaannya, mengambil posisi pertengahan antara poligami tak terbatas 

dalam Perjanjian Lama dan praktek orang-orang Romawi, Persia dan Bangsa Arab 

pada masa jahiliyah, dan kehidupan salibas (pembujangan) yang ditempuh oleh 

sebagian pastur atau saint Kristen di masa kini.20 

Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan rumah tangga tanpa bapak 

(yakni sebagai kepala rumahtangga-pent), Al-Qur’an mendorong laki-laki yang 

mampu memikul tanggung jawab dan berlaku adil untuk memelihara keluarga 

yang miskin dengan menikahi janda yang memenuhi syarat dan anak yatim 

perempuan yang merupakan korban dari tragedi. Satu pertimbangan dibaliknya 

adalah untuk menyelamatkan masyarakat secara umum dari memperturutkan 

praktek-praktek amoral apakah hal tersebut karena kemiskinan atau kebutuhan 

biologis di sisi wanita yang tidak menikah. 

Orang yang berpemikiran terbuka dapat menerima jalan keluar yang 

natural dan masuk akal bagi persoalan-persoalan mereka manakala mengakui hak-

hak penuh dan keabsahan wanita dan anak-anak mereka. Dalam bukunya 

Struggling to Surrender Jefrey Lang melaporkan bahwa dalam sebuah program 

yang mengudara pada sebuah televisi publik pada saat itu meneliti apakah 

poligami adalah tabiat bawaan laki-laki dan wanitatabiat bawaannya adalah 

monigami. Pada tahun 1987, koran mahasiswa di University of Carolina, 

Barkeley, menyelediki pendapat umum pada sejumlah mahasiswa, menanyakan 

                                                 
19Abdullah Al Kahtany, Hak-Hak Wanita Sebuah Tinjauan Sejarah, (Riyadh: Maktabah Raudah al-
Muhibbin, 2008), h. 52. 
20Abdullah Al Kahtany, Hak-Hak Wanita Sebuah Tinjauan Sejarah, (Riyadh: Maktabah Raudah al-
Muhibbin, 2008), h. 53. 
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apakah mereka berpikir bahwa laki-laki harus diperbolehkan secara sah memiliki 

lebih dari satu pasangan hidup dalam menjawab sebuah pandangan kurangnya 

laki-laki calon pengantin di California. Kejutan bagi para feminis, hampir semua 

mahasiswa yang ditanyai menyetujui ide tersebut. Seorang wanita bahkan 

mengatakan perkawinan poligami akan mampu memenuhi kebutuhan emosi dan 

seksualnya.21 Satu golongan Gereja, Mormons, yang menjadi salah satudari gereja 

yang didirikan di Amerika Serikat, menyebarkan poligami diantara para 

anggotanya yang terus meningkat.22 

Jane Goodwin (1994). seorang ahli sosiologi Amerika, berpendapat bahwa 

banyak wanita Amerika lebih menyukai status sebagai isteri kedua daripada 

menjalani hidup sendiri dalam apartemen yang muram di New York atau Chicago 

di tengah masyarakat kebebasan. Bahkan pada kenyataannya, kaum laki-laki pada 

umumnya terus menerus terlindungi oleh monogami, khususnya dalam 

masyarakat yang tidak memberikan hukuman pada praktek ekstramarital 

(hubungan diluar pernikahan), sementara praktek prostitusi, wanita panggilan, 

wanita simpanan, sekretaris, model, atris, pegawai toko, pelayan dan pacar wanita 

tetap menjadi tempat bermain mereka. Pada kenyataannya, poligami dengan keras 

ditentang oleh masyarakat Barat yang didominasi oleh laki-laki, karena hal itu 

memaksa laki-laki untuk menerapkan kesetiaan.23 

Di kalangan masyarakat Arab, praktek semacam ini telah dilakukan secara 

bebas dengan tidak adanya pembatasan jumlah perempuan yang boleh diperistri. 

Seorang laki-laki boleh mengawini setiap wanita yang dikehendakinya ini 

dilakukan baik dikalangan orang-orang Hindu, bangsa Eropa dan Asia Barat. 

Sebagai salah satu perkawinan, poligami membawa nasib yang menyedihkan bagi 

kaum wanita. Derajat kaum wanita dianggap lebih rendah dari pada derajat pria.24 

Secara umum kehidupan masyarakat Muslim, terdapat asumsi bahwa asas 

perkawinan dalam Islam adalah Poligami. Pemahaman semacam ini telah menjadi 

                                                 
21 Jeffrey Lang, Struggling to Survive. (Besltsville Maryland: Amana Publications, 1995). h. 162-
163. 
22 T. Sullivan, K. Thomson, R. Wright, G, Gross dan D, Sepdy, p. 659/ 
23 Abdullah Al Kahtany, Hak-Hak Wanita Sebuah Tinjauan Sejarah, (Riyadh: Maktabah Raudah al-
Muhibbin, 2008), h. 55. 
24Dewan Redaksi Eksiklopedia Islam, Eksiklopedia Islam Vol 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 
1994), h. 107. 
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sebuah dogma yang secara kultural telah berkembang sejak zaman klasik. Dalam 

konteks inilah Islam datang dengan tuntunan ajaran syari’atnya. Kedatangan Islam 

memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi 

keburukan yang terdapat pada masyarakat yang melaksanakan poligami. Tujuan 

semua itu untuk memelihara hak-hak wanita, menjaga kemuliaan mereka yang 

dulu terabaikan, karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan tertentu.25 

Pada kenyataannya, poligami (yang ditunjukkan dalam sistem keluarga 

Islam), suami lah yang memikul semua tannggung jawab finansial dan sosial 

lainnya terhadap isteri atau isteri-isterinya. Oleh karena itu, sistem monogami 

yang diterapkan di masyarakat Barat adalah bagi kepentingan laki-laki. Mrs. Jones 

dan Phillips mengindikasikan bahwa sebagian laki-laki dengan yakin menegaskan 

bahwa monogami dipertahankan untuk melindungi hak-hak wanita.26 Namun, 

sejak kapan kaum laki-laki Barat perduli terhadap hak-hak wanita? Masyarakat 

Barat berputar-putar dengan praktek sosial ekonomi yang menekan wanita dan 

mendorong munculnya gerakan pembebasan wanita pada tahun-tahun belakangan 

ini dari wanita yang menuntut hak untuk memilih di awal 1900an sampai zaman 

sekarang ini. Kenyataannya adalah monogami melindungi hak-hak laki-laki untuk 

bersenang-senang tanpa tanggung jawab, karena kasus perselingkuhan diantara 

kaum laki-laki biasanya jauh lebih tinggi daripada kaum wanita. 

Meskipun banyak wanita Barat yang terjerat pada apa yang disebut 

revolusi seks, merekalah yang lebih banyak menderita akibat efek samping dari 

kontrasepsi, trauma aborsi, dan rasa malu (melahirkan) anak di luar perkawinan. 

Di Amerika Serikat saja, dalam setiap seribu kelahiran terdapat empat puluh lima 

kelahiran berasal dari wanita yang tidak menikah di usia antara 15-44 tahun di 

tahun 1991. Ini seharga pembayar pajak $25 milyar pembayaran kesejahteraan.27 

Mrs. Jones and Phillips berbicara mengenai alasan logis lainnya bagi 

kebutuhan melembagakanpoligami. Mereka menyebutkan bahwa jumlah 

perempuan yang lebih besar adalah sebuah fakta yang nyata. Kematian bayi laki-

                                                 
25‘Jahrani, al., Musfir, Poligami dari Berbagai Persepsi. Terj. Muhammad Sutenritonga (Jakarta: 
Gema Insani Pers, 1996), h. 34. 
26 B Philips and J Jones, Polygamy In Islam, (Saudi Arabia: International Islamic Publishing House; 
IIPH 1985)  h 6-7 
27Abdullah Al Kahtany, Hak-Hak Wanita Sebuah Tinjauan Sejarah, (Riyadh: Maktabah Raudah al-
Muhibbin, 2008), h. 56. 
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laki lebih tinggi daripada bayi perempuan. Secara keseluruhan,wanita cenderung 

hidup lebih lama daripada laki-laki,belum lagi sejumlah besar laki-laki muda yang 

mati setiap hari dalam berbagai perang di penjuru dunia. “Meskipun ratio tersebut 

bervariasi dari satu negara ke negara lain, jumlah wanita masih melebihi jumlah 

laki-laki. Oleh karena itu, lebih banyak wanita bersaing untuk (mendapatkan) laki-

laki dengan jumlah yang semakin menurun. Konsekuensinya, akan tetap ada 

sejumlah besar wanita yang tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual dan 

psikologisnya melalui cara yang sah dalam masyarakat monogami. Kehadiran 

mereka ditengah masyarakat yang semakin permisif juga berkontribusi pada 

rusaknya struktur rumah tangga Barat.28 Dari pembahasan singkat mengenai isu 

poligami ini, wanita sepertinya memberi perhatian terhadap poligami yang 

dilembagakan secara legal dan diakui sebagaimana pengakuan Islam, karena 

perlindungan sosial-ekonomi yang jelas diberikannya. 

Kaum orientalis Barat banyak berbicara tentang poligami yang dilakukan 

oleh Rasulullah  . Tujuan mereka jelas, yaitu mendiskreditkan (mencemarkan) 

Nabi dan Rasul penyebar agama Islam. Mereka melihat poligami yang dilakukan 

oleh junjungan kita Nabi Muhammad   . Semata-mata dari sudut fisik material, 

tidak melihatnya dari sudut lain yang jauh lebih besar dan lebih penting. 

Pandangan mereka yang demikian itu disebabkan oleh fanatisme kepada agama 

mereka sendiri, oleh kedengkian mereka terhadap Islam dan oleh niat hendak 

menyesatkan orang-orang yang tidak mengetahui pokok persoalannya. Mereka 

meninggalkan metode ilmiah karena mereka memandang poligami sebagai 

perbuatan yang merugikan kaum wanita, keluarga, dan masyarakat. Mereka tidak 

mau melihat sama sekali adanya kemaslahatan dan keadilan apa pun yang ada di 

dalam poligami pada masa dahulu.29 

Tentunya landasan utama ajaran Islam tentang poligami adalah al-Qur’an 

dan as-Sunnah. Secara eksplisit, Allah memberikan gambaran, bahwa seseorang 

bisa beristrikan lebih dari seorang perempuan, seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3. 

                                                 
28 B Philips and J Jones, Polygamy In Islam, (Saudi Arabia: International Islamic Publishing House; 
IIPH 1985)  h 6-7 
29Hamid Al-Husaini, Rumah Tangga Nabi Muhammad  , (Bandung: Pustaka Hidayah, 2011), h. 
42. 



11 

 

Ketika menafsirkan ayat ini, para pemikir Islam klasik30 bersepakat, bahwa 

praktek poligami diperbolehkan dalam Islam. Kesepakatan para ulama berkisar 

pada keputusan hukum bolehnya poligami. Sementara, mengenai jumlah istri 

yang diperbolehkan untuk dikawini, terdapat perbedaan dikalangan mereka. Hal 

ini lantaran perbedaan pemikiran mereka ketika menafsirkan huruf ‘ataf wau 

dalam ayat tersebut.31 

Menurut Ibnu Taimiyyah yang menyatakan bahwa ajaran-ajaran Islam 

terbagi ke dalam dua kategori: Ibadah dan Mu’amalah, diambil dan ditonjolkan 

oleh ‘Abduh. Ia melihat bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Qur’an dan 

hadits bersifat tegas, jelas dan terperinci. Sebaliknya, ajaran-ajaran mengenai 

hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum 

tidak terperinci, serta sedikit jumlahnya. Oleh karena sifatnya yang umum tanpa 

perincian, maka ajaran tersebut dapat disesuaikan dengan zaman.32  

Penyesuaian dasar-dasar itu dengan situasi modern dilakukan dengan 

mengadakan interpretasi baru. Untuk itu, Ijtihad perlu dibuka. Dalam kitab Tarikh 

Hashri al-Ijtihad dikutip pendapat ‘Abduh mengenai ijtihad sebagai berikut: 

“Sesungguhnya kehidupan sosial manusia selalu mengalami perubahan, 

selalu terdapat hal-hal baru yang belum pernah ada pada zaman sebelumnya. 

Ijtihad adalah jalan yang telah ada dalam syariat Islam sebagai sarana untuk 

menghubungkan hal-hal baru dalam kehidupan manusia dengan ilmu-ilmu Islam, 

meskipun ilmu-ilmu Islam telah dibahas seluruhnya oleh para ulama terdahulu.”33  

Selanjutnya, menurut ‘Abduh, untuk orang yang telah memenuhi syarat 

ijtihad di bidang muamalah dan hukum kemasyarakatan bisa didasarkan langsung 

pada Quran dan hadis dan disesuaikan dengan zaman. Sedangkan ibadah tidak 

menghendaki perubahan menurut zaman. 

 Taklid buta pada ulama terdahulu tidak perlu dipertahankan, bahkan 

                                                 
30Periodisasi sejarah pemikiran Islam ini Penulis sandarkan pada pembagian yang dilakukan oleh 
Harun Nasution. Secara periodik-historis, ia membagi perkembangan pemikiran Islam pada tiga 
bagian, yakni: zaman klasik (650¬ 1250), dan zaman moderns (1800-seterusnya). Lihat: Nasution, 
Harun, Pembaharuan Dalam Islam: Pertumbuhan dan sejarah Perkembangannya. (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1992), h. 13-14. 
31‘Habieb, Sa’di Abu, Eksiklopedi Ijma’: Persepakatan ‘ulama’ Dalam Hukum Islam. Terj. KH 
Musthafa Bisri dan KH Sahal Mahfud (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 554. 
32 Harun Nasution, Op.Cit., hlm. 64. 
33 Syeikh Agha Bazrak at-Teherani, Tarikh Hashri al-Ijtihad, (Qum: al-Khayyam, 1401 H), hlm. 28. 
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Abduh memeranginya. Karena taklid di bidang  muamalah  menghentikan pikir 

dan akal berkarat. Taklid menghambat perkembangan bahasa Arab, 

perkembangan susunan masyarakat Islam, sistem pendidikan Islam,dan 

sebagainya. 

 Pendapat tentang dibukanya pintu ijtihad bukan semata-mata pada hati 

tetapi pada akal. Qur'an memberikan kedudukan yang tinggi bagi akal.  Islam, 

menurutnya adalah agama rasional.34 Mempergunakan akal adalah salah satu 

dasar Islam. Iman seseorang takkan sempurna tanpa akal. Agama dan akal yang 

pertama kali mengikat tali persaudaraan. Wahyu tidak dapat membawa hal-hal 

yang  bertentangan dengan akal. Kalau zahir ayat atau hadis bertentangan dengan 

akal, maka harus dicari interpretasi yang membuat ayat dapat dipahami secara 

rasional. Kepercayaan pada kekuatan akal adalah dasar peradaban bangsa. 

Tentang hal ini Muhammad ‘Abduh berkata: 

“Mesti ada suatu pembebasan akal dari belenggu taqlid, dan mesti 

memahami agama sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh pada kaum salaf 

sebelum terjadi perpecahan dan umat Islam mesti berpaling kepada kekuatan akal 

sebagai kekuatan terbesar manusia”35  

Menurut ‘Abduh, blok bangunan terpenting dari masyarakat baru adalah 

individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit ini tidak 

memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu 

di dalamnya, maka masyarakat akan ambruk. Abduh berkata: 

“Sesungguhnya umat terdiri rumah-rumah (unit-unit keluarga). Jika unit-

unit keluarga baik, maka umat pun akan baik. Barangsiapa yang tidak memiliki 

keluarga maka ia pun tidak memiliki umat. Laki-laki dan perempuan adalah dua 

jenis makhluk yang memiliki hak, kebebasan beraktivitas, perasaan, dan akal yang 

sama. Dan ketahuilah bahwa laki-laki yang berupaya menindas wanita supaya 

dapat menjadi tuan dirumahnya sendiri, berarti menciptakan generasi budak...”36  

                                                 
34 Dalam al-Qur’an terdapat banyak ayat yang menggambarkan posisi akal yang tinggi dengan 
lafadz: afalâ ta’qilûn, afalâ yatadabbarûn, dll. 
35 Muhammad ‘Ammarah, Al-Imam Muhammad ‘Abduh: Mujaddid al-Islam (Beirut: Al-
Muassassah al-Islamiyyah li al-Dirasah wa al-Nasyr, 1981), hlm. 47. 
36 Muhammad ‘Abduh, “Al-Usrah wa al-Mar’ah”, disusun dan diedit oleh Muhammad ‘Ammarah, 
al-Imam Muhammad ‘Abduh: Mujaddid al-Islam, Op.Cit., hlm. 231. 
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Menurut ‘Abduh, jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan 

kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tak berlaku lagi. Di tempat 

lain, dia menulis, bahwa menurut al-Qur’an ada dua jenis wanita, wanita saleh dan 

wanita durhaka. kepemimpinan pria berlaku hanya terhadap istri yang mengacau 

atau durhaka. 

   ‘Abduh juga berpendapat bahwa, penyebab perpecahan atau firnah 

dalam masyarakat adalah karena pria mengumbar hawa nafsunya. Tak seperti 

penulis kontemporer lainnya, dia tak mengatakan bahwa penyebabnya adalah 

karena wanita, atau karena kapasitas wanita untuk membangkitkan gairah seks 

pria. 

Berikut ini adalah argumentasi ‘Abduh dalam memperotes poligami: 

Jika seorang wanita dapat dimiliki oleh semua pria, dan setiap wanita 

boleh jadi pasangan setiap pria, maka api kecemburuan akan berkobar di hati 

manusia, dan masing-masing akan berupaya membela keinginanya. Ini akan 

menyebabkan pertumpahan darah. 

Wanita pada sifatnya tak mampu menyediakan kebutuhan hidupnya, dan 

tak mampu melindungi dirinya dari bahaya, khususnya ketika sedang hamil dan 

melahirkan. Kalau pria tak  menyadari tanggung jawab membelanya dan hak-

haknya, maka dia dan keturunannya akan  mendapat bahaya. 

Pria Muslim baru akan terdorong untuk bekerja keras agar menjadi 

pemerhati tanggungannya yang baik. Kalau tak ada istri dan anak dia tidak akan 

mendapat masa depan. Jika keturunannya tak jelas, maka pria tak akan berjuang 

menafkahi anak seperti itu. 

Jika seseorang benar-benar memahami betapa sulitnya berlaku sama, maka 

dia akan sadar bahwa mustahil untuk beristri lebih dari satu. Maka karena 

keadilan dalam poligami itu mustahil, maka poligami harus dilarang.37  

Perkembangan umat Islam, lebih-lebih dikalangan para ‘ulama’ dan 

pemikiran kontemporer, antara lain ditandai dengan perkembangan budaya dan 

meningkatkannya status wanita yang secara global semakin mendapatkan 

perhatian dunia. Kaum wanita yang dulunya cenderung diremehkan dan hampir 

tidak pernah mendapatkan peran dalam kehidupan, semakin lama semakin tampak 

                                                 
37 Muhammad ‘Abduh, Tafsir, yang dikutip Yvonne Haddad, Op. Cit. hlm. 65. 
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peran dan kiprahnya dalam memberikan andil terhadap perkembangan budaya dan 

ilmu pengetahuan. Pergeseran nilai dan sistem kehidupan tersebut bergerak 

dengan cepat, seiring dengan berkembangan budaya, pendidikan dan pengalaman 

kaum wanita. Salah satu tokoh modernis yang memiliki pemikiran berbeda 

dengan ulama klasik tentang poligami ini adalah Muhammad’Abduh. 

1.2. Rumusan Masalah 

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan 

titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini 

dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang 

dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, ada beberapa 

rumusan masalah yang bisa diambil: 

1. Bagaimana konsep adil menurut Islam? 

2. Bagaimana konsep adil menurut Muhammad Abduh? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab apa yang telah 

dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yaitu: 

1. Mengetahui konsep adil menurut Islam. 

2. Mengetahui konsep adil dalam Muhammad Abduh. 

1.4. Kerangka Pemikiran 

Di antara ciri utama seorang muslim yang benar-benar beriman kepada 

Allah   dan hari akhir adalah merasa ridha dan menerima dengan sepenuh hati 

semua ketentuan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah   dan Rasul-Nya  . 

Allah   berfirman, 

{ ِهْم، َوَمْن يَْعِص اللَّهَ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمنٍَة إِذَا قََضى اللَّهُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرةُ ِمْن أَْمرِ 

 {َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ َضََلًَل ُمبِينًا

“Dan tidakkah patut bagi laki-laki dan perempuan yang (benar-benar) 

beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan 

ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa 

mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat dengan 

kesesatan yang nyata” (QS al-Ahzaab:36). 

Tidak terkecuali dalam hal ini, hukum-hukum Islam yang dirasakan tidak 

sesuai dengan kemauan/keinginan sebagian orang, seperti poligami, yang dengan 
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mengingkari atau membenci hukum Allah  tersebut, bisa menyebabkan 

pelakunya murtad/keluar dari agama Islam38. Allah  berfirman menceritakan 

sifat orang-orang kafir, 

 {ذَِلَك بِأَنَُّهْم َكِرُهوا َما أَنزَل اللَّهُ فَأَْحبََط أَْعَمالَُهمْ }

“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada 

ketentuan (syariat) yang diturunkan Allah sehingga Allah membinasakan amal-

amal mereka” (QS Muhammad:9). 

Oleh karena itu, dalam memahami dan melaksanakan syariat Islam 

hendaknya kita selalu waspada dan behati-hati dari dua senjata utama godaan 

setan untuk memalingkan manusia dari ketaatan kepada Allah  : 

Yang pertama: sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam 

memahami dan menjalankan ketentuan syariat-Nya, terlebih lagi dalam 

menjalankan ketentuan syariat yang dirasakan cocok dengan kepentingan hawa 

nafsu. 

Yang kedua: sikap meremehkan dan kurang dalam memahami dan 

melaksanakan ketentuan syariat Allah  , yang ini sering terjadi pada sebagian 

hukum syariat Islam yang dirasakan oleh sebagian orang tidak sesuai dengan 

kemauan hawa nafsunya39. 

Salah seorang ulama salaf ada yang berkata, “Setiap Allah   

memerintahkan suatu perintah (dalam agama-Nya) maka setan mempunyai dua 

macam godaan (untuk memalingkan manusia dari perintah tersebut): [1] (yaitu 

godaan) untuk (bersikap) kurang dan meremehkan (perintah tersebut), dan [2] 

(godaan) untuk (bersikap) berlebih-lebihan dan melampaui batas (dalam 

melaksanakannya), dan dia tidak peduli dengan godaan mana saja (dari 

keduanya) yang berhasil (diterapkannya kepada manusia)”40. 

Saat ini, poligami telah menjadi perdebatan yang sangat sengit di tengah 

kaum muslimin dan sampai terjadi penolakan terhadap hukum poligami itu 

sendiri. Dan yang menolaknya bukanlah tokoh yang tidak mengerti agama, 

bahkan mereka adalah tokoh-tokoh yang dikatakan sebagai cendekiawan muslim. 

                                                 
38Syaikh Muhammad bin Sholeh al Utsaimin, Fadhlu ta’addudiz zaujaat (hal. 24). 
39Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, Ighaatsatul lahfan (1/116). 
 
40 Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, Ighaatsatul lahfan (1/116). 
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Lalu bagaimana sebenarnya hukum poligami itu sendiri ? Marilah kita 

kembalikan perselisihan ini kepada Al Qur’an dan As Sunnah. 

Allah   telah menyebutkan hukum poligami ini melalui wahyu-Nya yang 

suci, yang patut setiap orang yang mengaku muslim tunduk pada wahyu tersebut. 

Allah   berfirman yang 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.” (QS. An Nisa’: 3). 

Poligami juga tersirat dari perkataan Anas bin Malik, beliau berkata, 

”Sungguh Nabi   pernah menggilir istri-istrinya dalam satu malam, dan ketika 

itu beliau memiliki sembilan isteri.” (HR. Bukhari). Ibnu Katsir -semoga Allah 

merahmati beliau- mengatakan, “Nikahilah wanita yang kalian suka selain wanita 

yang yatim tersebut. Jika kalian ingin, maka nikahilah dua, atau tiga atau jika 

kalian ingin lagi boleh menikahi empat wanita.” (Shohih Tafsir Ibnu Katsir). 

Syaikh Nashir As Sa’di -semoga Allah merahmati beliau- mengatakan, “Poligami 

ini dibolehkan karena terkadang seorang pria kebutuhan biologisnya belum 

terpenuhi bila dengan hanya satu istri (karena seringnya istri berhalangan 

melayani suaminya seperti tatkala haidh, pen). Maka Allah membolehkan untuk 

memiliki lebih dari satu istri dan dibatasi dengan empat istri. Dibatasi demikian 

karena biasanya setiap orang sudah merasa cukup dengan empat istri, dan jarang 

sekali yang belum merasa puas dengan yang demikian. Dan poligami ini 

diperbolehkan baginya jika dia yakin tidak berbuat aniaya dan kezaliman (dalam 

hal pembagian giliran dan nafkah, pen) serta yakin dapat menunaikan hak-hak 

istri. (Taisirul Karimir Rohman) 

Imam Syafi’i mengatakan bahwa tidak boleh memperistri lebih dari empat 

wanita sekaligus merupakan ijma’ (konsensus) para ulama, dan yang 

menyelisihinya adalah sekelompok orang Syi’ah. Memiliki istri lebih dari empat 

hanya merupakan kekhususan Nabi  . (Lihat Shohih Tafsir Ibnu Katsir). Syaikh 

Muqbil bin Hadi al Wadi’i ketika ditanya mengenai hukum berpoligami, apakah 

dianjurkan atau tidak? Beliau menjawab: “Tidak disunnahkan, tetapi hanya 
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dibolehkan.” (Lihat ‘Inilah hakmu wahai muslimah’, hal 123, Media Hidayah). 

Maka dari penjelasan ini, jelaslah bahwa poligami memiliki ketetapan hukum 

dalam Al Qur’an dan As Sunnah yang seharusnya setiap orang tunduk pada 

wahyu tersebut. 

Penulis merasa belum ada karya ilmiah yang membahas tentang keadilan 

dalam poligami menurut Muhammad Abduh dan menganalisisnya secara 

mendalam dan sedikit memberikan perbandingan dengan pendapat ulama ahlus 

sunnah. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi (mungkin lebih tepatnya 

memberikan kontribusi kecil) terhadap pembahasan tema poligami yang telah 

ada. 

1.5. Langkah – Langkah Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian library research, yaitu 

penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi 

perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.41Library Research atau 

yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur (kepustakaan) dari penelitian sebelumnya. 

2. Sumber Data 

Karena penelitian ini merupakan studi terhadap pemikiran seorang 

tokoh, maka data-data yang dipergunakan lebih merupakan data 

pustaka.Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan 

data sekunder. 

a. Data Primer. 

Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang diteliti.42 

Jadi data primer dalam penelitian ini adalah buah pikiran Muhammad 

‘Abduh yang dituangkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh 

Muhammad ‘Abduh sendiri. 

b. Data Sekunder. 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti 

tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung 

                                                 
41 Hadari Nawawi dan Mimi Martin, Penelitian Terapan, Yogyakarta: Gajah madaUniversity Press, 
1996, hlm. 60. 
42 C.E., Permana, Metode Pengumpulan Data Kualitative, Jakarta: LPUI, 2001, hlm. 71. 
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data primer.43 Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data 

primer. Dalam hal ini seluruh karya buku, artikel, yang berkaitan dengan 

pokok penelitian serta interpretasi pihak lain terhadap pemikiran 

Muhammad ‘Abduhtermasuk ke dalam data sekunder. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Istilah dokumentasi berasal dari katadocument yang 

artinya barang-barang tertulis di dalam melaksanakan sebuah 

penelitian.44Disini penulis bermaksud mencari data mengenai halhal atau 

variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain 

yang terkait dengan penelitian. 

4. Metode Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa 

data yang terkumpul maka penulis memakai metode Deskriptif Analitik.45 

Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data 

yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh 

kesimpulan.46 Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk 

melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi dan kerangka 

metodologis pemikiran Muhammad ‘Abduh. Selain itu metode ini juga akan 

penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran 

Muhammad ‘Abduh tentang konsep adil dalam poligami. 

                                                 
43 TPPT Maksun, “Teknik Pengumpulan Data”, makalah (disampaikan pada Workshop 
Metodologi Penelitian Hukum Islam Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 4-7 Agustus 
2007) hlm. 1, t.d. 
44 Ridwan, Belajar Mudah Penelitian: untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Muda, Bandung: 
Alfabeta, 2005, hlm. 77. 
45 Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 
kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain 
dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 
ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-
milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh 
kejelasan mengenai halnya. Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
1996, hlm. 47-59. 
46Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka cipta, 1992, hlm. 
51. 
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Untuk mempertajam analisis, metode content analysis (analisis isi) 

juga penulis gunakan. Content analysis (analisis isi) digunakan melalui 

proses mengkaji data yang diteliti. 

1.6. Sistematika Pembahasan 

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara 

sistematis, Bab I berisi Pendahuluan yang di dalamnya memuat Bab Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah - 

Langkah Penelitian, serta Sistematika Pembahasan. 

Bab II Menjelaskan tentang Pengertian Keadilan dalam Poligami, 

Pengertian Poligami, Faktor Pendorong Poligami, Poligami Dalam Lintas Sejarah 

dan Poligami Dalam Hukum Islam. 

Bab III. Biografi Muhammad ‘Abduh, Pemikiran Muhammad ‘Abduh 

tentang konsep dalam Poligami, serta Pandangan Muhammad ‘Abduh Terhadap 

Keadilan dalam Poligami. 

Bab IV Kesimpulan , Saran-Saran dan Penutup . 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Adil Dalam Poligami 

Allah     memerintahkan  kepada semua manusia untuk  selalu bersikap 

adil dalam semua keadaan, baik yang berhubungan dengan hak-Nya, maupun hak-

hak sesama manusia, yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat Allah   dalam 

semua itu, karena Allah   mensyariatkan agamanya di atas keadilan yang 

sempurna.47 Allah  , 

 

“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.”(QS. an-Nahl: 90). 

 

Termasuk  dalam  hal  ini,  sikap  “adil”  dalam  poligami,  yaitu  adil  (tidak  

berat sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal makanan, pakaian, 

tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dan ini tidak berarti harus adil 

dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya, yang ini jelas di 

luar kemampuan manusia. 

Sebab timbulnya kesalahpahaman dalam masalah ini, di antaranya karena 

hawa nafsu dan ketidakpahaman terhadap agama, termasuk kerancuan dalam 

memahami firman Allah  , 

 
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat  berlaku adil diantara istri-istri(mu), 

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu 

terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 

terkatung-katung.”(QS. an-Nisaa:129). 

                                                 
47 Lihat Tafsir Ibnu Katsir (4/596) dan Taisiirul Kariimir Rahmaan (hal.447). 
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Marilah kita lihat bagaimana para ulama Ahlus Sunnah memahami firman 

Allah  yang mulia ini. 

Imam asy-Syafi‟I berkata, “Sebagian dari para ulama ahli tafsir 

(menjelaskan makna firman Allah ), Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat 

berlaku adil diantara istri-istri (mu)”, (artinya: berlaku adil) dalam perasaan yang 

ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah   mengampuni 

bagi hamba-hamba-Nya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. “karena 

itu janganlah  kamu  terlalu  cenderung (kepada yang  kamu cintai) ‟artinya: 

janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan 

perbuatan (yang  menyimpang  dari syariat). Dan penafsiran ini sangat sesuai/ 

tepat, wallahu a’lam.”48 

Imam al-Bukhari membawakan firman Allah   ini dalam bab: al-

‘adlubainannisaa’ (bersikap adil diantara para istri),49 dan Imam Ibnu Hajar 

menjelaskan makna ucapan Imam al-Bukhari tersebut, beliau berkata, “Imam al- 

Bukhari mengisyaratkan dengan membawakan ayat tersebut bahwa (adil) yang di- 

nafi-kan dalam ayat ini (adil yang tidak mampu dilakukan manusia) adalah adil 

diantara istri-istrinya dalam semua segi, dan hadits Rasulullah   (yang shahih) 

menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adil (dalam poligami) adalah 

menyamakan semua istri (dalam kebutuhan mereka) dengan (pemberian) yang 

layak bagi masing-masing dari mereka. Jika seorang suami telah menunaikan bagi 

masing-masing dari para istrinya (kebutuhan mereka yang berupa) pakaian, 

nafkah (biaya hidup) dan bermalam dengannya (secaralayak), maka dia tidak 

berdosa dengan apa yang melebihi semua itu, berupa kecenderungan dalam hati, 

atau memberi hadiah (kepada salah satu dari mereka). Imam at-Tirmidzi berkata, 

Artinya: kecintaan dan kecenderungan (dalam hati)” demikianlah penafsiran para 

ulama (ahli tafsir) Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan, Ali bin Abi Thalhah, 

dari Ibnu Abbas   beliau berkata ketika menafsirkan ayat di atas, yaitu kecintaan 

(dalam hati) dan jima’ (hubungan intim).50 

 

                                                 
48 Imam Asy-Syafii,al-Umm (5/158). 
49 Imam Al-Bukhori,Shahihul Bukhari (5/1999). 
50 Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari (9/313). 
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Imam al-Qurthubi berkata, “(Dalam ayat ini) Allah   memberitakan 

ketidakmampuan (manusia) untuk bersikap adil di antara istri-istrinya, yaitu 

(menyamakan) dalam kecenderungan hati dalam cinta, berhubungan intim dan 

ketertarikan dalam hati. (Dalam ayat ini) Allah  menerangkan keadaan manusia 

bahwa mereka secara (asal) penciptaan tidak mampu menguasai kecenderungan 

hati mereka kepada sebagian dari istri-istrinya melebihi yang lainnya. Oleh karena 

itulah, Rasulullah   berkata (dalam doa beliau):“Ya Allah, inilah pembagianku  

(terhadap  istri-istriku)  yang  aku  mampu  (lakukan),  maka  janganlah Engkau  

mencelaku  dalam  perkara  yang  Engkau  miliki  dan  tidak  aku  miliki.”51 

Kemudian, Allah   melarang “Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung 

(kepada yang kamu cintai)”, Imam Mujahid berkata, “(Artinya): janganlah kamu 

sengaja berbuat buruk (aniaya terhadap istri-istrimu), akan tetapi tetaplah berlaku 

adil dalam pembagian (giliran) dan memberi nafkah (biaya hidup), karena ini 

termasuk perkara yang mampu (dilakukan manusia).”52 

Imam Ibnu Katsir berkata, “Arti (ayat di atas): Wahai manusia, kamu sekali-

kali tidak akan dapat bersikap adil (menyamakan) di antara para istrimu dalam 

semua segi, karena meskipun kamu membagi giliran mereka secara lahir 

semalam-semalam, (akan tetapi) mesti ada perbedaan dalam kecintaan (dalam 

hati), keinginan syahwat dan hubungan   intim,   sebagaimana   keterangan   Ibnu 

Abbas   , Ubaidah as-Salmaani, Hasan al-Bashri, dan Dhahhak bin Muzahim.”53 

2.2. Pengertian Poligami dan Landasan Hukum 

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan 

penggalan dari dua kata yaitu poli atau polus yang artinya “banyak” dan kata 

gamein atau gomos yang berarti “perkawinan”. Maka ketika kedua kata ini 

digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari 

definisi ini, dapat dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa 

jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.54
 

                                                 
 51 Hadits ini adalah hadits yang lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2134), at-Tirmidzi (no. 
1140), an-Nasa’i (no. 3943) dan Ibnu Majah (no. 1971), dinyatakan lemah oleh Abu Zur’ah, Abu 
Hatim, an-Nasa’i dan syaikh al-Albani dalam “Irwa-ul ghalil” (7/82). 
52 Al-Qurtubi,al-Jami’ li Ahkam al-Quran(5/387). 
53 Tafsir Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur`an al-azhîm (1/747). 
54 Anik Farida, Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek, ( Jakarta: Balai 
Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008). Cet. K-1, h. 15. 
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Ada istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu poligini 

(yunani), kata ini berasal dari poli atau polus yang artinya “banyak” dan gini atau 

gene artinya istri, jadi poligini artinya beristri banyak.55 Dalam Ensiklopedi 

Nasional, poligami diartikan suatu pranata perkawinan yang memungkinkan 

terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri atau 

istrinya memiliki lebih dari seorang suami.56 

Istilah yang lebih tepat sesungguhnya ialah “poligini”, yaitu seorang 

suami mempunyai dua atau lebih istri dalam waktu yang sama, 

sedangkan“poligami” adalah untuk menyebut perkawinan lebih dari satu, baik 

laki-laki dan perempuan. Poligami bisa juga berarti “poliandri” yaitu seorang 

wanita mempunyai suami dua atau lebih dalam waktu yang sama.57 Istilah 

poligami sering dipakai untuk mengacu kepada poligini saja karena praktek ini 

lebih sering di amalkan dari pada poliandri. Selanjutnya, dalam pembahasan 

ini penyusun menggunakan istilah poligami untuk menyebut seorang suami 

yang memiliki lebih dari seorang istri. 

Pengertian poligami mengalami pergeseran dan penyempitan makna, 

dan kemudian sering digunakan untuk menyebut suatu pranata perkawinan 

antara seorang suami dengan beberapa istri. Hal demikian terjadi karena sistem 

patriarki yang selama ini dijalani oleh masyarakat, yang seakan-akan telah 

dibakukan dan diterima oleh hampir seluruh umat manusia. Hal itu juga karena 

pada masa sekarang, praktek perkawinan yang masih dan banyak diterapkan 

oleh masyarakat adalah perkawinan monogami dan poligami. Sementara 

poliandri, sangat jarang ditemukan dalam praktek perkawinan di masyarakat. 

Bahkan, dalam Islam tidak dibenarkan perempuan untuk memiliki suami lebih 

dari seorang dengan alasan apapun. Istilah ini pula yangdigunakan Undang-

Undang Perkawinan di Indonesia untuk menyebut perkawinan antara seorang 

suami dengan beberapa istri. 

                                                 
55 Badriyah Fahyimi, dkk.,Isu-Isu Gender Dalam Islam, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 
2002), Cet. K-1, h. 40. 
56 Ensiklopedi Nasional Indonesia, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), h. 306. 
57 Nasaruddin Umar, Fikih Wanita untuk Semua, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), Cet. K-1, 
h. 93. 
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2.3. Faktor – Faktor Pendorong Poligami 

Pada dasarnya seseorang menginginkan perkawinan yang langgeng, 

penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan. Setiap wanita pada dasarnya 

menginginkan perkawinan yang bersifat monogami, namun pada 

kenyataannya, sering terjadi kendala yang tidak di duga sehingga 

menyebabkan suami melakukan poligami. 

Faktor- faktor yang mendorong poligami diantaranya:58 

1. Memecahkan Problema dalam Keluarga 

a. Istri mandul, padahal mempunyai anak itu merupakan tuntutan dan 

sesuatu yang sangat didambakan, bahkan dianjurkan oleh syara'. 

Diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasir dari Rasulullah  ., beliau bersabda, 

 

“Dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah   menyuruh kita menikah 

dan melarang keras untuk memutuskan membujang. Beliau bersabda: 

Nikahilah wanita yang penyayang dan peranak (banyak anak), sebab sungguh 

saya berlomba-lomba untuk saling memperbanyak ummat dengan para Nabi di 

hari kiamat”.59 

b. Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian si istri sehingga 

tidak menyenangkan dan menenangkan perasaan suami. 

c. Si istri menderita sakit yang berkepanjangan (sakit fisik ataupun psikis) 

yang menjadikan kehidupan kusut. 

2. Memenuhi Kebutuhan yang Mendesak bagi Suami 

                                                 
58Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Cet. K- 1, h. 
390. 
59 HR. Ahmad (12152) dan Sahih Ibnu Hibban (1059). Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul 
Maram Min Adillatul Ahkam, hadits no. 955. 
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Seperti seringnya berpergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai 

oleh istrinya karena si istri sibuk merawat anak-anak atau karena sebab lain. 

Oleh karena itu, ia membutuhkan istri yang dapat menemaninya dan 

merawatnya dalam berpergian yang lama.60 

3. Hendak Melakukan Perbuatan yang Baik terhadap Wanita Saleh 

Yang Tidak Ada yang Memeliharanya. Hal ini mungkin dikarenakan 

wanita itu sudah tua, atau karena ia memelihara anak-anak yatim, atau karena 

sebabsebab lain. 

Di dalam Islam terdapat beberapa patokan yang mengatur poligami, antara 

lain sebagai berikut.61
 

a. Tidak Lebih dari Empat Orang 

Allah  berfirman, “Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi:dua, tiga, 

atau empat.” (an-Nisa': 3) 

b. Disyaratkan Adil terhadap Para Istri 

Allah   berfirman, “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

maka (kawinilah) seorang saja.”(an-Nisa': 3) 

c. Tidak Memadukan Seorang Wanita dengan Saudaranya atau Bibinya (dari 

Pihak Ayah ataupun Ibu).62 

Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi alasan-alasan yang 

membolehkan seseorang boleh melakukan poligami adalah sebagai berikut: 

1. Karena si istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat 

mengharapkan keturunan. 

2. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara 

istrinya tidak mampu melayani suami sesuai dengan keinginannya. 

3. Si suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala 

kepentingan istri, sampai anak-anaknya. 

4. Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah dari laki-laki, yang bisa jadi 

dikarenakan perang.63 

                                                 
60 Abdul Halim, Kebebasan Wanita, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1998), Ce.k-1, h. 390. 
61 Abdul Halim, Kebebasan Wanita, h. 392. 
62 Fathul Bari, juz 11, h. 58-59. 
63 Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 326-327. 
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Dalam Undang-Undang RI no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada 

pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa pengadilan memberikan izin kepada seseorang 

suami yang akan beristri lebih dari satu apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 

b. Istri menderita suatu penyakit. 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.64 

2.4. Poligami Dalam Lintas Sejarah 

Praktek poligami telah ada jauh sebelum Islam dan menjadi sebuah 

kebiasaan yang dibolehkan. Pada saat itu, poligami biasanya banyak dilakukan 

para raja yang notabene merupakan lambang ketuhanan, sehingga perbuatan 

tersebut dianggap suci. Hal seperti ini terjadi dikalangan orang Hindu, Media, 

Babyloia, Assyria, Yunani, Mesir, Persi dan Israil.65 

Larangan poligami dalam agama Kristen muncul setelah renaisans.66 

Ketika itu hukum-hukum Gereja banyak menyerap hukum-hukum Romawi, dari 

Romawi, hukum-hukum tersebut menyebar keberbagai pelosok dunia di bawah 

dan dikembangkan oleh penjajah, seperti Napoleon yang terkenal dengan code 

civil-nya, yang di dalamnya menganut asas monogami.67 

Dalam agama Hindu, poligami dilakukan sejak zaman bahari. Poligami 

yang berlaku dalam agama Hindu tidak mengenal batasan tertentu mengenai 

jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Bahkan seorang Brahma yang berkasta 

tinggi sampai sekarang boleh mengawini siapapun yang disukainya tanpa adanya 

pembatasan. Kebiasaan poligami tersebut kemudian diupayakan oleh Talmud di 

Yerussalem untuk dihapuskan. Seorang suami hanya boleh mengawini perempuan 

sebatas kemampuannya dalam menjaga dan merawatnya dengan baik. Namun, 

usaha tersebut tampaknya gagal karena kaum Kairat tidak mengakui adanya 

                                                 
64 UU RI. No. 1 Thn 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2. Lihat Sumiyati, Hukum Perkawinan 
Islam dan Undang-Undang Perkawinan, h. 47. 
65 Anik Farida, Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek, ( Jakarta: Balai 
Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008). Cet. K-1, h. 16. 
66 Renaisans adalah masa peralihan dari abad pertengahan kea bad modern di Eropa (abad ke-14 
sampai ke-17) yang di tandai oleh perahatian kembali pada kesusastraan klasik. Lihat Kamus 
Besar Bahasa Indonesia. 
67Nasaruddin Umar, Fikih Wanita untuk Semua, (Jakarta: Serambi ILmu Semesta, 2010), Cet. K-1, 
h. 95. 
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pembatasan tersebut. Sementara dalam tradisi lain, seorang yang memiliki lebih 

dari satu istri akan diberi hadiah. Kebiasaan tersebut terjadi pada orang Persi.68 

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab khususnya yang hidup di 

jazirah Arab telah mempraktekkan poligami yang dilakukan tanpa ada batasan. 

Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu 

memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai 

ratusan istri. 

Selain poligami dan poliandri, pada masa itu dikenal ada beberapa perkawinan 

menyimpang di antaranya:69 

1. Kawin Istibdha' yaitu, perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan, 

tetapi istrinya diperintahkan untuk berhubungan badan dengan laki-laki 

lain yang dipandang terhormat, dengan harapan mendapat anak yang 

memiliki sifat-sifat kebangsawanannya. Si suami tidak menyetubuhi 

istrinya sampai si istri benar-benar hamil dan melahirkan dari hubungan 

kelamin dengan pria bangsawan. 

2. Kawin maqthu' yaitu seorang laki-laki mengawaini ibu tirinya (bekas istri 

bapaknya) ketika bapaknya telah meninggal supaya harta warisannya tidak 

lari keperempuan itu.70 

3. Kawin badal yaitu, tukar menukar istri sesaat, saling mencicipi istri 

temannya tanpa adanya perceraian. 

4. Kawin shighar yaitu, seorang laki-laki mengawinkan anak perempuan atau 

saudara perempuan kepada seorang laki-laki tanpa adanya mahar dengan 

imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara 

perempuan kepada bapak atau saudara laki-laki istrinya itu. 

5. Kawin khadan yaitu, perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa adanya akad nikah.71 

6. Perkawinan Rahthun (Poliandri), yaitu membolehkan beberapa laki-laki 

untuk menggauli seorang perempuan yang mereka kehendaki. Setelah 

                                                 
68Anik Farida, Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek, h. 7. 
69Badriyah Fayumi, dkk.,Isu-isu Gender Dalam Islam, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002), 
Cet. K-1, h. 43. 
70 Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur‟an al-Azhim, juz 2, h. 87. 
71 Badriyah Fayimi, dkk.,Isu-isu Gender Dalam Islam, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002), 
Cet. K-1, h. 43. 
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perempuan itu hamil kemudian melahirkan anak laki-laki, dia memanggil 

seluruh laki-laki yang menggaulinya. Kemudian memilih salah seorang 

dari mereka untuk menjadi ayah bagi bayi yang dilahirkannya. 

7. Perkawinan Baghaya (Perempuan Tuna Susila). Di dalam perkawinan 

baghaya, sekelompok laki-laki hidung belang bergantian menggauli 

seorang perempuan yang perkerjaannya melacur secara terang-terangan. 

Jika dia hamil dan melahirkan anak, pelacur tersebut menentukan ayah 

anaknya itu dengan memilih orang yang dianggap paling mirip wajahnya 

dengan anaknya.72 

Ketika Islam datang, kaum pria memiliki istri sampai sepuluh atau lebih, 

tanpa batasan. Islam lalu memberitahu mereka, bahwa ada batasan yang tidak 

boleh dilanggar, yakni empat saja. Karena poligami hanya boleh dilakukan 

sebagai solusi dalam keadaan darurat. Poligami dalam Islam sama sekali bukan 

sarana untuk mengumbar hawa nafsu tanpa batas.73 

Jika melihat poligami yang dilakukan Nabi Muhammad  , sesungguhnya 

perlu disadari, bahwasanya beliau baru poligami setelah pernikahan pertamanya 

berlalu sekian lama, setelah wafatnya istri beliau Khadijah R.A. pada saat itu Nabi 

Muhammad   telah bermonogami selama 25 tahun. Lalu tiga atau empat tahun 

setelah kematian Khadijah R.A barulah beliau menikahi Aisyah R.A. disusul 

setelah itu pernikahan poligami beliau dengan Saudah binti Zam’ah janda tua 

yang suaminya meninggal di perantauan, Hindun atau Ummu Salamah janda yang 

suami gugur dipeperangan, Ramlah janda yang dicerai suaminya karena suaminya 

murtad, Huriyah binti Al Haris seorang tawanan perang pasukan Islam, Hafsah 

seorang janda putri dari Umar bin Khathab, Shafiyah binti Huyay salah seorang 

tawanan perang yang dimerdekakan Rasul , Zainab binti Jahsy seorang janda 

yang dulunya dinikahkan dengan seorang budak, dan yang terakhir Zainab binti 

Khuzaimah yang suaminya gugur dalam perang uhud.74 

Perlu diingat, bahwa semua perempuan yang beliau nikahi kecuali Aisyah 

R.A, adalah janda-janda yang sebagian di antaranya berusia senja, atau tidak lagi 

                                                 
72 Rodli Makmun, dkk.,Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur, (Ponorogo: STAIN Ponorogo 
Press, 2009), Cet. K-1, h. 34. 
73 Ahmad Faiz, Cita Keluarga Islam, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 205-208. 
74 Anshori Fahmie, Siapa Bilang Poligmi itu Sunnah?, (Depok: Pustaka ImaN, 2007), Cet. k- 1, 
h.185 
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memiliki daya tarik yang memikat. Istri-istri yang disebut di atas inilah yang 

seringkali disoroti oleh mereka yang tidak mau tahu atau enggan memahami latar 

belakang pernikahan itu.75 

Menurut Ahmad Syalabi, Islamlah yang pertama kali mengatur sistem 

poligami dengan syarat dan jumlah isteri.76 Tatkala wanita diperlakukan sebagai 

bagian dari budak, hubungan suami isteri tidak didasarkan pada kemanusiaan, 

laki-laki menikahi sepuluh atau lebih wanita hanya untuk mendapatkan keturunan, 

Islam menyesuaikan dengan kondisi, sebagaimana halnya tidak akan bijaksana 

jika Islam harus melakukan lompatan untuk menghapus poligami.77 

2.5. Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam 

Dalil yang paling banyak diperdebatkan tentang eksistensi poligami adalah 

surat An-Nisa’/4 ayat 3, sebagaimana disebutkan dibawah ini: 

 

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.” (Q.S An-Nisa'/4:3) 

Ayat di atas diturunkan, ketika saat itu ada seorang laki-laki menguasai 

(memelihara) anak yatim yang kemudian dikawini tanpa mahar atau dengan yang 

                                                 
75 M. Quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah 
Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 159-160. 
76 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h. 190, Rahasia Perkawinan Rasulullah, h. 48. 
77 Mahmud Muhammad Thaha, Arus Balik Syari'ah. Penerjemah Khoiron Nahdiyyin, (Yogyakarta: 
Ellkis, 2003), Cet. K-1, h. 168. 
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lebih kecil dibanding dengan mahar yang lazim diberkian kepada wanita lain. 

Sehubungan dengan itu Allah  kemudian menurunkan ayat ini.78 

Laki-laki yang diceritakan di atas bernama Urwah bin Zubair. Ia 

mempunyai seorang anak yatim yang hidup dalam pengawasannya. Anak yatim 

itu mempunyai paras yang cantik dan mempunyai harta warisan yang banyak dari 

peninggalan orang tuanya. Urwah berkehendak untuk menikahi anak yatim ini, di 

samping untuk mendapatkan kecantikan dan harta anak ini. Maka turunlah ayat 

ini.79 

 

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari juga dalam tafsir Ibn 

Katsir jilid I. “Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Urwah bin Zubair, 

sesungguhnya Urwah pernah bertanya kepada Aisyah, tentang firman Allah  : 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), “maka Aisyah 

menjawab, `Wahai putra saudaraku, anak perempuan yatim ini berada dalam 

pemeliharaan walinya. Sedangkan harta perempuan yatim ini bercampur dengan 

harta walinya. Rupanya, si wali terpesona oleh kecantikan dan hartanya. Sehingga 

walinya berhasrat hendak menikahinya dengan tanpa berlaku adil dalam masalah 

mahar, sebagaimana yang lazim diberikan kepada wanita lain. Karena itu, para 

wali dilarang menikahi wanita yatim itu kecuali bila berlaku adil kepada mereka 

dan memberikan kepada mereka mahar yang layak, serta mereka diperintahkan 

supaya menikahi wanita-wanita yang mereka senangi selain mereka (wanita 

wanita yatim yang berada dalam perwaliannya).”80 

Urwah berkata, “kemudian Aisyah melanjutkan, `Sesungguhnya orang-

orang meminta fatwa kepada Rasulullah . Setelah ayat itu diturunkan. Kemudian 

Allah  menurunkan ayat ini, “Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang 

para wanita, (Q.S An-Nisa'/4:127) 

                                                 
78 Mu'ammal Hamidy, Dkk.,Tafsir Ayat Ahkam, Ash-Shabuni, (surabaya: Bina Ilmu, 2003), Cet. K-
IV, h. 355. 
79 Mu'ammal Hamidy, Dkk.,Tafsir Ayat Ahkam, Ash-Shabuni, h. 355. 
80 Mu‟ammal Hamidy, Dkk.,Tafsir Ayat Ahkam, Ash-Shabuni, (surabaya: Bina Ilmu, 2003), Cet. K-
IV, h. 355. Lihat pula, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Penerjemah Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani 
Press, Cet. K-1, 1999. 
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`Aisyah  melanjutkan, `Dalam ayat lain Allah  berfirman, “… Sedang 

kamu ingin menikahi mereka… (Q.S An-Nisa'/4:127). Yakni salah seorang di 

antara kalian enggan menikahi wanita yatim yang menjadi perwaliannya jika tidak 

cantik dan hartanya sedikit. Oleh karena itu, mereka dilarang menikahi wanita 

yatim yang mereka sukai lantaran melihat harta dan kecantikannya kecuali dengan 

cara yang adil, sebab mereka enggan menikahi wanita, jika wanita itu tidak cantik 

dan sedikit hartanya”.81 

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, “Makna Firman Allah  : “Dua, tiga atau 

empat. (Q.S An-Nisa'/4:127), yakni nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai 

selain mereka; jika salah seorang dari kalian suka, silahkan menikah dengan dua 

wanita dan jika suka, silahkan menikah dengan empat wanita.”82 

Al-Fakhrur Razi berkata, “Dibolehkan menikahi dua wanita jika suka, tiga 

wanita jika suka dan empat wanita jika suka. Dibolehkan menikahi sejumlah ini 

bagi siapa yang suka. Jika dia takut tidak dapat berlaku adil, cukuplah dengan dua 

orang wanita. Dan jika dia masih takut tidak dapat berlaku adil diantara keduanya, 

maka cukuplah menikahi satu wanita saja.” 

Kemudian ada beberapa hadits yang dijadikan sandaran para ulama ketika 

membahas poligami, Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya, 

bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki 10 

isteri, maka Nabi  bersabda kepadanya, “Pilihlah empat orang dari mereka.” 

Ketika pada masa ‘Umar, dia menceraikan isteri-isterinya dan membagi-bagikan 

hartanya di antara anak-anak-nya. Ketika hal itu sampai kepada ‘Umar, maka 

beliau mengatakan, “Sesungguhnya aku benar-benar menduga bahwa syaitan pada 

apa yang dicurinya dari langit telah mendengar kematianmu lalu melontarkannya 

ke dalam hatimu, dan mungkin engkau hanya tinggal sebentar. Demi Allah, 

engkau benar-benar merujuk isteri-isterimu dan engkau menarik hartamu, atau 

aku benar-benar mengambilnya darimu dan aku memerintahkan supaya 

menguburkanmu untuk dirajam sebagaimana dirajamnya kubur Abu Raghal.”83 

                                                 
81 HR Al-Bukhari (no. 2494) kitab asy-Syariikah, Muslim (no. 3018) kitab at-Tafsiir, an-Nasa-I (no. 
3346) kitab an-Nikaah, Abu Dawud (no. 2068), kitab an-Nikaah. 
82 Tafsir Ibnu Katsir (I/598) 
83 HR. At-Tirmidzi (no. 1128) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1953) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 
4617), Malik (no. 1071) kitab ath-Thalaaq, dan hadits ini dalam riwayat Malik adalah mursal. 
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Abu Dawud meriwayatkan dari al-Harits bin Qais bin ‘Umairah al-Asadi, ia 

mengatakan, “Aku masuk Islam, sedangkan aku mempunyai delapan isteri. Lalu 

aku menyebutkan hal itu kepada Nabi  , maka beliau bersabda, “Pilihlah empat 

di antara mereka.”84 

Imam asy-Syafi’i meriwayatkan dalam Musnadnya dari Naufal bin 

Mu’awiyah ad-Daili, ia mengatakan, “Aku masuk Islam, sedangkan aku 

mempunyai lima isteri, maka Rasulullah   bersabda kepadaku, ‘Pilihlah empat, 

mana di antara mereka yang engkau sukai, dan ceraikanlah yang lainnya.’ Lalu 

aku mendatangi wanita yang paling lama menjadi pendamping, yang sudah tua 

lagi mandul, bersamaku sejak 60 tahunan, lalu aku menceraikannya.”85 

Adapun makna firman Allah  : 

 فَإِْن ِخْفتُْم أاَلا تَْعِدلُوا فََواِحدَةً أَْو َما َملََكْت أَْيَمانُُكمْ 

“… Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki…” [An-Nisaa’/4: 3]. 

Ibnu Katsir berkata, “Yakni, jika kalian takut bila melakukan poligami 

tidak dapat berbuat adil di antara mereka, maka cukup-kanlah satu saja atau para 

hamba sahaya. Sebab pembagian jatah di antara mereka (hamba sahaya) tidaklah 

wajib, tetapi dianjurkan. Barangsiapa yang melakukannya, maka itu bernilai baik 

dan barangsiapa yang tidak melakukannya, maka tidak berdosa.”86 

Sedangkan makna firman Allah  : 

ُمعَلاقَةِ َولَْن تَْستَِطيعُوا أَْن تَْعِدلُوا بَْيَن الن َِساِء َولَْو َحَرْصتُْم ۖ فَََل تَِميلُوا ُكلا اْلَمْيِل فَتَذَُروَها َكالْ   

 

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), 

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu 

terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang 

lain terkatung-katung…” [An-Nisaa’/4: 129]. 

Para ulama mengatakan, “Mereka tidak akan dapat berlaku adil di antara 

para isteri berkenaan dengan apa yang terdapat dalam hati dan Allah 

memaafkannya. Dan mewajibkan keadilan dalam perkataan dan perbuatan. Jika 

                                                 
84 HR. Abu Dawud (no. 1914) kitab ath-Thalaaq, Ibnu Majah (no. 1953) kitab an-Nikaah. Ibnu 

Katsir berkata dalam Tafsiir al-Qur-aan (I/599): “Sanadnya bagus.” 
85 HR. Asy-Syafi’i dalam Musnadnya. 
86 Tafsiir Ibni Katsir (I/598). 
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dia condong dengan suatu ucapan atau perbuatan, maka itulah kecenderungan 

(ketidakadilan).”87 

Kompromi di antara dua ayat ini, bahwasanya Allah  membolehkan 

menikahi empat orang isteri, tetapi dengan syarat harus berlaku adil dalam 

perbuatan dan perkataan. Adapun adil dalam cinta di antara mereka, maka kalian 

tidak akan mampu berbuat adil walaupun kalian menginginkannya. 

Nabi   memberi jatah dan berbuat adil, lalu beliau berucap: 

 .اَللَُّهمَّ، َهذَا قَْسِمْي فِْيَما أَْمِلُك، فََلَ تَلُْمنِْي فِْيَما تَْمِلُك َوَلَ أَْمِلكَ 

“Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Maka janganlah 

Engkau mencelaku pada apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak 

memiliki.”88 

Makna ucapan tersebut, bahwa beliau tidak memiliki apa yang ada dalam 

hatinya berupa cinta kepada sebagian isteri yang lebih mendalam daripada 

cintanya kepada sebagian yang lain. Sebab, hati adalah kepunyaan Allah; Dia 

memalingkannya bagaimana yang Dia sukai. 

Dengan demikian, syarat untuk menikahi empat wanita adalah keadilan, 

bukan keadilan dalam perkara yang terdapat dalam hati. Karena itu, Allah   

memerintahkan kepada kita di akhir ayat ini dengan firman-Nya, ( ِفََلَ تَِميلُوا ُكلَّ اْلَمْيل ) 

“Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada isteri yang kamu cintai).” 

Tetapi Allah  tidak memerintahkan kepada kita supaya tidak menikahi empat 

wanita, karena apa yang terdapat dalam hati adalah kepunyaan Allah. Dia   

memberitahukan kepada kita bahwa kita tidak akan mampu berbuat adil di 

dalamnya. Oleh karena itu, hendaklah masing-masing dari kita tidak cenderung 

melebihi kelaziman sehingga berdampak buruk kepada yang lainnya. 

Adapun jika tidak dapat berbuat adil dalam menjatah giliran malam, harta 

dan selainnya, maka sebaiknya dia (bahkan harus) mencukupkan satu wanita saja. 

Jika tidak, maka dia termasuk golongan yang disinyalir oleh Rasul  : 

قًِطا أَْو َمائَِلً َمْن َكانَْت لَهُ اْمَرأَتَاِن، يَِمْيُل ألََحِدِهَما َعلَى اأْلُْخَرى َجاَء يَْوَم اْلِقيَاَمِة يَُجرُّ أََحَد ِشقَّْيِه َسا . 

                                                 
87 Limaadzal Hujuum ‘alaa Ta’addud az-Zaujaat (hal. 18). 
88 Hadits ini adalah hadits yang lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2134), at-Tirmidzi (no. 
1140), an-Nasa’i (no. 3943) dan Ibnu Majah (no. 1971), dinyatakan lemah oleh Abu Zur’ah, Abu 
Hatim, an-Nasa’i dan syaikh al-Albani dalam “Irwa-ul ghalil” (7/82). 
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“Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah 

satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari 

Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh 

atau condong.”89 

 

Dalam riwayat lain: 

َْ ْتَمَاك ْنَم  َُ مِناْ ََكَاْمم ََ ُا كَإمََ ََ ََْاكم َاِ ُا َمَََِكْلمَََاكَنمَْنَ مَْ منَتَمِاا مَاك َها  َالا

“Barangsiapa memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu 

dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya 

miring sebelah.”90 

‘Umar bin al-Khaththab   berucap, “Ya Allah, adapun hatiku, maka aku 

tidak bisa menguasainya. Adapun selain hal itu, aku berharap dapat berbuat adil.” 

Inilah bentuk keadilan Nabi   di antara isteri-isterinya. Imam Ahmad 

meriwayatkan dari ‘Aisyah , ia menuturkan, “Rasulullah   tidak melebihkan 

sebagian kami atas sebagian lainnya dalam hal menjatah untuk tinggal di sisi 

kami. Terkadang beliau mengelilingi kami semua, lalu beliau mendekati setiap 

isterinya tanpa persetubuhan, hingga beliau sampai kepada isterinya yang 

mendapat giliran pada hari itu lalu tinggal di sisinya.”91 

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari ‘Aisyah  , ia mengatakan, “Jika 

Nabi   hendak bepergian, maka beliau mengundi di antara isteri-isterinya; mana 

di antara mereka yang keluar bagiannya, maka dia keluar bersama beliau. Dan 

beliau menjatah untuk tiap-tiap mereka malam dan siang harinya.”92 

                                                 
89 HR. At-Tirmidzi (no. 1141) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi mengatakan: “Aku tidak 
mengetahui hadits ini marfu’ kecuali dari hadits Hammam, dan Hammam adalah perawi tsiqat 
dan hafizh.” Semua perawinya tsiqat (terpercaya), an-Nasa-i (no. 3942) kitab ‘Isyratun Nisaa’, Abu 
Dawud (no. 2133) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1969) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 9740) ad-
Darimi (no. 2206) kitab an-Nikaah. 
90 Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2133), at-Tirmidzi (no. 1141), Ahmad (II/295, 
347, 471), an-Nasa’i (VII/63), Ibnu Majah (no. 1969), ad-Darimi (II/143), Ibnu Jarud (no. 722), Ibnu 
Hibban (no. 1307—al-Mawaarid) dan lainnya, dari Shahabat Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu. 
Lihat Irwaa-ul Ghaliil (no. 2017). 
 
91 HR. Abu Dawud (no. 2135) kitab an-Nikaah, dan di dalamnya terdapat ‘Abdur-rahman bin Abiz 
Zinad, dan ia shaduq tapi ditsiqatkan oleh sejumlah ahli hadits, dan para perawi lainnya adalah 
tsiqat, Ahmad (no. 24244). 
92 HR. Muslim (no. 2445) kitab Fadhaa-ilush Shahaabah, Abu Dawud (no. 2138) kitab an-Nikaah, 
Ibnu Majah (no. 1980) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 24313), ad-Darimi (no. 2208) kitab an-Nikaah. 
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Jabir bin Zaid berkata, “Aku mempunyai dua isteri dan aku berlaku adil di 

antara keduanya hingga dalam masalah ciuman.” 

Mujahid berkata, “Mereka menganjurkan supaya berbuat adil di antara 

para isteri hingga dalam masalah wewangian; ia memakai wewangian untuk yang 

ini sebagaimana memakai wewangian untuk yang lainnya.” 

Ibnu Sirin berkata, “Makruh suami berwudhu’ di rumah salah seorang 

isterinya tetapi tidak melakukan hal yang sama di rumah isterinya yang lain.” 

Abul Qasim berkata, “Cukuplah bagimu apa yang telah lewat dari 

perbuatan Rasulullah   dan para Sahabatnya  mengenai hal ini. Aku tidak 

mendapat kabar dari salah seorang di antara mereka bahwa dia menjatah 

(menggilir), kecuali sehari di sini dan sehari di sana.” 

Ibnu Qudamah berkata, “Seseorang membagi di antara isteri-isterinya satu 

malam satu malam. Sedangkan pada siang harinya untuk mata pencahariannya 

dan menyelesaikan hak-hak orang lain, kecuali bila mata pencahariannya pada 

malam hari, seperti penjaga, maka dia menggilirnya pada siang hari, dan 

malamnya seperti siang harinya.” 

Tetapi menurut al-Marghi, ayat ini (Q.S An-Nisa'/4:129) dapat diartikan 

menolak poligami, atau paling tidak lebih memperketat pelaksanaan poligami. 

Karena ayat ini menegaskan ketidakmampuan seseorang berlaku adil di antara 

istri-istrinya. Kata (bagian ayat tersebut seolah-olah ditujukan kepada mereka 

yang tidak mampu berlaku adil, sedangkan mereka yang mampu berlaku adil 

dengan sendirinya potongan ayat ini tidak berlaku).93 

Dan Muhammad `Abduh juga mengatakan bahwa boleh saja seorang laki-

laki menikah lebih dari satu, tetapi harus memenuhi syarat adil sebagaimana 

ditegaskan dalam an-Nisa'[4]: 3. Namun, ia mengatakan bahwa syarat adil ini 

sesungguhnya teramat susah (untuk tidak menyebut mustahil) dicapai seorang 

laki-laki. Apalagi `Abduh menganut pendapat Abu Hanifah bahwa keadilan dalam 

ayat tersebut meliputi tempat tinggal, pakaian, makanan, dan hubungan suami 

istri. Oleh karena itu, bagi Muhammad `Abduh, seharusnya poligami dilarang.94 

                                                 
93 Nasaruddin Umar, Fikih Wanita untuk Semua, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), Cet. K-1, 
h. 101. 
94 Hartono Ahmad Jaiz, Wanita antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan, (Jakarta: AlKautsar, 
2007), Cet. K-1, h. 119. 
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Menurut Abu Zahrah memperhadapkan ayat ini dengan ayat terdahulu dan 

seolah-olah ingin mengatakan ayat ini menasakh ayat terdahulu. Bahkan ia 

mengartikan an-Nisa [4]: 3, bahwa bilangan dua, tiga, dan empat dalam ayat 

tersebut bukanlah menyatakan bilangan yang dapat direalisasikan tetapi pada 

hakikatnya melarang, seperti sindirian orang Arab: if'al ma syi'ta (kerjakanlah 

sekehendak hatimu). Artinya jangan lakukan perbuatan itu.95 

M. Quraish Shihab berpendapat hampir sama dengan Ahmad Musthafa 

Al-Maraghi, bahwa beliau mengatakan poligami itu bukanlah merupakan suatu 

anjuran kewajiban, melainkan merupakan suatu kebolehan yang diibaratkan 

dengan pintu darurat kecil, yang hanya bisa lalui disaat amat diperlukan dan 

dengan syarat yang tidak ringan. Dan menurutnya bahwa yang dimaksud dengan 

adil dalam surat an-Nisa‟ ayat 129 adalah keadilan dibidang immaterial (cinta). 

Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya demi 

berkelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian 

tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih menutup pintu poligami serapat-

rapatnya.96 

Wahbah al-Zuhaili, yang banyak mengutip pendapat Imam Malik yang 

cenderung memberikan persyaratan ketat pada praktik poligami dengan 

menonjolkan beberapa larangan dalam praktik poligami, antara lain: 

mengumpulkan sesama anggota keluarga dekat seperti mengawini dua orang 

bersaudara, baik saudara kandung, saudara seibu, saudara sebapak ataupun 

saudara sesusuan, dan mengumpulkan seseorang perempuan dengan tante-

                                                 
95 Nasaruddin Umar, Fikih Wanita untuk Semua, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), Cet. K-1, 
h. 101. 
96 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‟an, (CIputat: Lentera 
Hati, 2000), h. 321-322. 
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tantenya. Demikian pula larangan karena perbudakan, seperti seorang 

perempuan merdeka menurut jumhur ulama tidak dibenarkan kawin (dimadu) 

oleh seorang hamba, larangan karena persoalan keyakinan agama, seperti 

larangan kawin dengan perempuan penyembah berhala (al-watsaniyyah), tidak 

boleh mengawini perempuan muhrim, mengawini perempuan yang berpenyakit 

tertentu, tidak boleh mengawini perempuan yang belum lepas iddah atau yang 

masih bersangkut-paut dengan suami lamanya, atau perempuan yang sudah di-

li'an, perempuan yang sudah ditalak tiga sebelum ia kawin dengan laki-laki 

lain.97 

Perbedaan ini muncul berawal dari perbedaan penafsiran kalimat 

“matsna wa tsulatsa wa ruba‟” dalam ayat di atas. Menurut mazhab Syi‟ah, 

kalimat matsna wa tsulatsa wa ruba‟ menunjukkan penjumlahan (al-Jam‟), 

sehingga jika ditambahkan, maka hasilnya adalah Sembilan. Sedangkan bagi 

kelompok Zhahiri adalah delapan belas orang, karena pengertian matsna 

adalah dua-dua, karena ia menunjukkan berulang-ulang yang sekurang-

kurangnya dua kali. Jadi dua-dua sama dengan empat, demikian juga arti 

tsulatsa dan ruba’a. jadi dua-dua sama dengan empat, tiga-tiga sama dengan 

enam dan empat-empat sama dengan delapan. Oleh karena huruf wau untuk 

menambah bilangan, maka empat tambah enam tambah delapan sama dengan 

delapan belas. Menganggapi hal tersebut, Imam al-Qurthubi menyebutkan 

bahwa pendapat seperti ini adalah pendapat orang yang tidak mengerti bahasa 

Arab dan tidak tahu dengan Sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah  .98 

Lalu apakah kata “fankihu” yang terbentuk fi'l al-amr dalam ayat ini  

mengisyaratkan kewajiban (lil wujub) atau hanya boleh (lil ibahah)? Menurut 

                                                 
97 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz, VII, Beirut: Dar al-Fikr. h. 175-176 
98 Muhammad Abu Zahra, Ahwal Al-Syakhsiyyah, (Beriut: Dar al-Fikr, tth), h. 89-91. 

http://al-fikr.t.th/
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Jumhur Ulama, demikian diuraikan oleh Ali Ash-Shabuni, ayat tersebut 

mengisyaratkan untuk kebolehan (ibahah), bukan wajib, hal serupa juga 

ditemui dalam ayat yang menyatakan tentang makan dan minum, seperti 

“Kulu wasyrabu”. Sementara Ahlu Zhahir menyebutkan, bahwa ayat ini 

menunjukkan kewajiban menikah bagi seorang muslim, karena al-amru lil 

wujub. Sedangkan Fakhru al-Razi menyatakan, dalam ayat ini Allah 

menetapkan, bahwa meninggalkan perkawinan daam bentuk seperti ini 

(poligami) adalah lebih baik dari pada mengerjakannya. Hal ini menunjukkan 

bahwa ayat ini bukan menunjukkan kesunahan menikah lebih dari satu, 

apalagi menunjukkan wajib.99 

Dengan mengutip pendapat para ulama, Abu Zahrah menyebutkan 

bahwa dalam ayat ini jelas sekali terdapat pembatasan dan syarat yang harus 

di pegang dalam poligami:100 

1. Berlaku adil kepada para istri. Para mufassir menyebutkan bahwa 

kebolehan poligami terikat dengan syarat harus berlaku adil kepada 

istri. Hal ini dikatakan oleh Abu Bakar, al-Rizi, al-Jassah, dalam kitab 

Ahkam al-Qur’an. Dan keharusan untuk membatasi pada satu 

perempuan jika khawatir berlaku tidak adil. 

2. Harus ada kemampuan untuk menfkahi para istri dan melaksanakan 

kewajiban-kewajiban. Kewajiban tersebut diambil dari (zalika adna 

alla taulu).101 

Penafsiran ayat–ayat Al-Qur'an mengenai poligami, melahirkan tafsir 

yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Pendapat-pendapat tersebut dapat 

                                                 
99 Ali Ash Shabuni, Tafsir Ayat al-Ahkam Minal Qur‟an, (Beirut: maktabah al-Ghazali, 1981), juz 1, 
h. 192 
100 Muhammad Abu Zahra, Ahwal Al-Syakhsiyyah, (Beriut: Dar al-Fikr, tth), h. -91. 
101 Muhammad Abu Zahra, Ahwal Al-Syakhsiyyah, h. -91. 
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diasumsikan ke dalam tiga kelompok utama. Kelompok pertama berpendapat, 

bahwa orang yang berpoligami mengikuti Sunah Nabi Muhammad  , maka 

secara otomatis mendapatkan pahala. Menurut kelompok ini, poligami 

dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya.102 

Kelompok kedua berpendapat, poligami tidak dianjurkan dalam agama, 

melainkan diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Kelompok ketiga percaya, 

bahwa poligami itu seharusnya tidak dijalankan pada masa kini. Menurut 

kelompok ini, poligami dilakukan oleh Nabi Muhammad karena kondisi 

tertentu yang ada pada zaman itu, yaitu masa perang yang menimbulkan 

banyak janda dan anak yatim yang perlu dilindungi.103 

Dalam Al-Qur'an maupun dalam keseharian beliau, memelihara anak 

yatim dan anak yang terlantar selalu mendapat perhatian besar dan dianggap 

sangat penting. Izin poligami dalam Al-Qur'an sesungguhnya berkaitan erat 

dengan masalah tersebut. Oleh sebab itu, sebenarnya pesan moral Al-Qur'an 

tentang masalah ini: 1) agar anak yatim dipelihara dan disantuni; 2) ayat ini 

berbicara tentang keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa poligami 

sebenarnya hanya dibolehkan dalam kondisi sulit seperti itu. 

Keadilan ditetapkan sebagai syarat dalam poligami. Itu berarti menuntut 

manusia mencapai kekuatan moral paling tinggi. Melaksanakan keadilan dan 

berpantang dari tindakan diskriminasi terhadap istri-istri merupakan tugas 

paling sulit bagi suami. Hal inilah yang dimaksud dengan tidak akan sanggup 

berlaku adil.104 

Dalam Al-Qur'an Allah  menegaskan QS An-Nisa' (4) : 129 : 

                                                 
102 Anik Farida, Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, Dan Praktek, (Jakarta: Balai 
Penelitian dan Pengembangan Agama 2008), Cet. 1, h. 25. 
103 Anik Farida, Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, Dan Praktek, h. 25. 
104 Anik Farida, Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, Dan Praktek, h. 25. 
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Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-

isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan 

dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S An-Nisa'/4 : 129) 

Secara historis, ayat ini mempunyai kaitan erat dengan ayat 2-3, dan 20 

dalam surat yang sama. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. 

Bahwasanya dalam perang tersebut umat Islam mengalami kekalahan yang 

cukup fatal, salah satunya yaitu banyaknya pejuang laki-laki yang gugur di 

medan jihad. Menurut catatan sejarah tidak kurang 70 syuhada (laki-laki 

dewasa dan berkeluarga) gugur. Wafatnya mereka meninggalkan banyak janda 

dan anak-anak yang menjadi yatim. Jumlah mereka sangat banyak, mulai dari 

yang tua dan yang muda, serta yang kaya dan yang miskin. Begitu pula 

dengan anak yatim.105 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Rodli Makmun, dick.,Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur, (Ponorogo: STAIN Ponorogo 
Press, 2009), h. 29. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1. Biografi Muhammad ‘Abduh 

Muhammad Abduh adalah seorang sarjana, pendidik, mufti, ‘alim, teolog 

dan tokoh pembaharu Islam terkemuka dari Mesir. Muhammad Abduh memiliki 

nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah.106 Ia dilahirkan dari 

keluarga petani pada tahun 1849 M atau 1266 H, di suatu desa di Mesir Hilir. 

Mengenai di desa mana ia dilahirkan masih belum diketahui secara pasti. 

Sedangkan tahun 1849 M adalah tahun yang umum dipakai sebagai tahun  

kelahirannya. Namun,  ada  yang mengatakan  bahwa  ia  lahir  pada  tahun  

sebelumnya  yaitu  1848  M.  Perbedaan pendapat tentang tempat, tanggal dan 

tahun lahirnya disebabkan karena pada saat itu terjadi kekacauan di akhir 

kepemimpinan Muhammad Ali (1805-1849 M).  

Kekerasan yang dipakai oleh penguasa-penguasa Muhammad Ali dalam 

mengumpulkan pajak dari penduduk-penduduk desa, menyebabkan para petani 

selalu berpindah tempat tinggal untuk menghindari beban-beban berat yang 

dilakukan penguasa-penguasa Muhammad Ali kepada mereka. Sehingga Ayah  

dari  Muhammad  Abduh  sendiri selalu berpindah tempat tinggal dari desa ke 

desa, dan dalam kurun waktu satu tahun saja Ayah Muhammad Abduh sudah 

beberapa kali pindah tempat tinggal. Sehingga pada  akhirnya  Ayah  Muhammad  

Abduh  menetap  di  desa  Mahallat  Nashr  dan membeli sebidang tanah di 

sana.107 

Ayah Muhammad Abduh bernama Abduh bin Hasan Khairullah, ia 

mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki yang telah lama tinggal di 

Mesir. Sedangkan Ibu dari Muhammad  Abduh  bernama  Junainah.108 Menurut  

riwayat hidupnya  Ibu Muhammad Abduh berasal dari bangsa Arab yang silsilah 

keturunannya sampai ke Umar bin Khattab yaitu Khalifah kedua (Khulafaur 

                                                 
106 M. Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir Al-manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 11. 
107 Nasution, Pembaharuan, 58. 
108 Nasution, Enskiklopedia, 751. 
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Rasyidin).109 Abduh Ibn Hasan Khairullah menikah dengan Ibu Junainah 

sewaktu merantau dari desa ke desa dan ketika ia menetap di Mahallat Nashr, 

Muhammad Abduh masih dalam ayunan dan gendongan Ibunya. Muhammad 

Abduh lahir dan beranjak dewasa dalam lingkungan pedesaan di bawah asuhan 

Ibu dan Ayahnya yang tidak memiliki hubungan dengan pendidikan  sekolah,  

tetapi  memiliki  jiwa  keagamaan  yang  teguh.110 Namun, di desanya Ayahnya 

sangat dikenal sebagai orang terhormat yang suka memberi pertolongan. 

Muhammad Abduh berkata : 

“Saya tadinya beranggapan bahwa Ayahku adalah manusia termulia di 

kampung saya. Lebih jauh, beliau saya anggap manusia yang termulia di dunia ini, 

karena ketika itu saya mengira bahwa dunia ini tiada lain kecuali kampung 

Mahallat Nashr. Pada saat itu para pejabat yang berkunjung ke desa Mahallat 

Nashr lebih sering mendatangi dan menginap di rumah kami dari pada di rumah 

kepala desa, walaupun kepala desa lebih kaya dan mempunyai banyak rumah serta 

tanah. Hal ini menimbulkan kesan yang dalam atas diri saya bahwa kehormatan 

dan ketinggian derajat bukan ditentukan oleh harta atau banyaknya uang. Saya juga 

menyadari, sejak kecil betapa teguhnya Ayahku dalam  pendirian  dan  tekad  serta  

keras  dalam  perilaku  terhadap  musuh-musuhnya. Semua itulah yang kutiru dan 

kuambil, kecuali kekerasannya.”111 

Dalam  lingkungannya,  Muhammad  Abduh  memang  berasal  dari  

keluarga petani yang tinggal di pedesaan. Hampir semua saudaranya membantu 

Ayahnya mengelola   usaha   pertanian,   kecuali   Muhammad   Abduh   yang   

oleh   Ayahnya ditugaskan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pilihan ini mungkin 

hanya suatu kebetulan atau mungkin juga karen ia sangat dicintai oleh Ayah dan 

Ibunya. Hal tersebut terbukti dengan sikap Ibunya yang tidak sabar ketika 

ditinggal oleh Muhammad Abduh ke desa lain untuk menuntut ilmu. Baru dua 

minggu sejak kepergiannya, Ibunya sudah datang menjenguk.112 

                                                 
109 Muhammad  Abduh,  Risalah  Tauhid,  (Jakartan:  Bulan  Bintang,  1989),  V.  Diterjemahkan 
oleh K.H.Firdaus A.N. 
110 Nasution, Pembaharuan, 59. 
111 Shihab, Studi Kritis, 12. Dikutip dari Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, Tarikh Al-Ustadz Al-
Imam Muhammad Abduh, Juz 1, Percetakan Al-Manar, Mesir, 1913, 14. 
112 Ibid., 12. 
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Hal  ini  sangat  terlihat  bahwa  kedua  orang  tua  Muhammad  Abduh  

sangat perhatian terhadap pendidikannya. Sejak kecil Muhammad Abduh sudah 

disuruh belajar menulis dan membaca di kampungnya. Agar kemudian ia dapat 

membaca dan menghafal Alquran. Setelah mahir membaca dan menulis, Ayahnya 

menyerahkan Muhammad  Abduh  kepada  seorang  guru  yang  hafidz  Alquran  

untuk  dilatih menghafal Alquran. Dalam jangka waktu dua tahun dan pada saat ia 

berumur 12 tahun, Muhammad Abduh sudah hafal Alquran.113 Pada tahun 1862 

M dan pada usia 13   tahun,   Muhammad   Abduh   dikirim   oleh   Ayahnya   

untuk    melanjutkan pendidikannya disebuah sekolah agama di Thanta yaitu di 

Masjid Syaikh Ahmadi sekitar 80  km  dari  Kairo,  Mesir.  Masjid  ini  

kedudukannya dianggap  nomor  dua setelah Universitas Al-Azhar, dari segi 

tempat belajar Alquran dan menghafalnya.114 

Setelah hampir dua tahun belajar bahasa Arab, nahwu, shorf, fiqh dan lain 

sebagainya. Namun,  ia  merasa  tidak  mengerti  apa-apa.  Tentang  pengalaman  

ini  Muhammad Abduh mengatakan “Satu setengah tahun saya  belajar di Masjid 

Syaikh Ahmadi dengan tak mengerti suatu apapun. Ini adalah karena metodenya 

yang salah, guru- guru mulai mengajak kita dengan menghafal istilah-istilah 

tentang nahwu atau fiqh yang tak kita ketahui artinya. Guru-guru tak merasa 

penting apakah kita mengerti atau tidak mengeti arti-arti istilah itu”.115 

Metode belajar pada waktu itu ialah metode menghafal luar kepala. 

Pengaruh metode ini masih terdapat dalam zaman kita sekarang terutama di 

sekolah-sekolah agama.116 Pengalaman pertamanya dengan membaca di luar 

kepala, menghafal nash (teks) dan ulasan serta hukum yang tidak memberinya 

sarana untuk memahami atas sistem pendidikan di Mesir.117 Karena tidak merasa 

puas dengan pembelajaran di sana, Muhammad Abduh akhirnya melarikan diri 

dan meninggalkan pelajarannya di Thanta. Ia pergi bersembunyi disalah satu 

rumah pamannya di desa Syibral Khit. Tetapi setelah tiga bulan bersembunyi, ia 

dipaksa kembali pergi belajar ke Thanta. Namun, ia tetap tidak mau karena ia 

                                                 
113 Asmuni, Pengantar Studi, 78. 
114 Nasution, Pembaharuan, 59. 
115 Ibid., 59. Dikutip dari T. Al-Tanahi. Ed., Muzakkirat Al-Imam Muhammad Abduh, Cairo, Dar Al- 
Hilal, 29. 
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yakin bahwa belajar di Thanta tidak akan membawa hasil baginya.118   Akhirnya   

Muhammad   Abduh   bertekad   untuk   tidak   melanjutkan pendidikannya dan 

ingin kembali ke desanya saja. Ia berniat untuk menjadi petani seperti yang 

dilakukan saudara-saudara serta kaum kerabatnya. 

Setelah ia kembali di kampungnya, pada tahun 1865 M Muhammad Abduh 

menikah  pada  usia   yang  sangat  muda   yaitu  16  tahun.  Tapi  nasib  rupanya 

membawanya menjadi orang besar. Niatnya untuk menjadi petani itu tidak dapat 

diteruskannya.  Baru saja empat  puluh  hari  menikah, Muhammad  Abduh  

dipaksa orang tuannya untuk kembali belajar ke Thanta. Ia pun meninggalkan 

kampungnya, tapi ia bukan pergi ke Thanta untuk belajar malahan untuk 

bersembunyi lagi di rumah salah satu pamannya. Pamannya ini adalah orang yang 

akan merubah jalan hidup Muhammad Abduh. Orang itu bernama Syaikh 

Darwisy Khad. Ia adalah paman dari Ayah   Muhammad   Abduh.   Syaikh   

Darwisy   Khadr   sudah   banyak   memiliki pengalaman, di mana ia pernah pergi 

merantau keluar Mesir dan belajar agama Islam dan tasawwuf (tarekat Syadziliah) 

di Libia dan Tripoli. Setelah selesai pendidikannya Syaikh Darwisy Khadr 

kembali ke kampungnya.119 

Syaikh Darwisy Khadr tahu akan keengganan Muhammad Abduh untuk 

belajar, maka ia selalu membujuk Muhammad Abduh untuk membaca buku 

bersama-sama. Sedangkan Muhammad Abduh pada waktu itu benci melihat buku, 

dan buka yang diberikan oleh Syaikh Darwisy Khadr kepada Muhammad Abduh 

untuk dibaca malah ia  lempar  jauh-jauh.  Lalu  buku  itu  dipungut  oleh  Syaikh  

Darwisy  kembali  dan diberikan kepada Muhammad Abduh. Akhirnya 

Muhammad Abduh mau juga untuk membaca buku itu meski hanya beberapa 

baris. Setiap habis satu kalimat, Syaikh Darwisy memberikan penjelasan luas 

tentang arti dan maksud yang terkandung dalam kalimat itu. Setelah beberapa hari 

membaca buku bersama-sama dengan cara yang diberikan oleh Syaikh Darwisy 

itu, sikap Muhammad Abduh pun berubah. Ia mulai menyukai buku dan ilmu 

pengetahuan.120 Sehingga hal tersebut membuat Muahmmad Abduh  mulai  

mengerti  apa  yang  dibacanya  dan  ia  juga  ingin  mengerti  dan mengetahui 
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lebih banyak tentang ilmu yang ia pelajari. Setelah beberapa lama ia bersembunyi 

di rumah pamannya Syaikh Darwisy Khadr dan belajar di sana. Ia pun pergi dan 

kembali ke masjid Syaikh Ahmadi di Thanta, dan kali ini minat dan 

pandangannya untuk belajar telah jauh berbeda dibandingkan sewaktu pertama 

kali ke sana.121 Satu hal yang perlu dicatat, bahwa pada periode ini Muhammad 

Abduh sangat dipengaruhi oleh cara dan faham sufi yang ditanamkan oleh Syaikh 

Darwisy Khadr. 

Setelah selesai belajar di masjid Syaikh Ahmadi di Thanta, Muhammad 

Abduh kembali harus meninggalkan keluarga dan istrinya untuk belajar ke Al-

Azhar, Kairo, Mesir pada tahun 1866 M. Namun, sistem pengajaran di Al-Azhar 

ketika itu tidak berkenan  di  hatinya,  karena  menurut  Abduh  “kepada  para  

Mahasiswa  hanya dilontarkan  pendapat-pendapat  para  ulama  terdahulu  tanpa  

mengantarkan  mereka kepada usaha penelitian, perbandingan dan pertarjihan”.122 

Hampir tidak mengherankan kalau pembaharuan sistem belajar mengajar 

ini menjadi keinginan besar Muhammad Abduh selama hidupnya. Selama belajar 

di Al- Azhar Muhammad Abduh sempat berkenalan dengan sekian banyak dosen 

yang dikaguminya, anatara lain : 

1. Syaikh Hasan Al-Thawil yang mengajar kitab-kitab filsafat karangan Ibnu 

Sina, logika karangan Aristoteles dan lain sebagainya. Padahal kitab-kitab tersebut 

tidak diajarkan di Al-Azhar pada waktu itu. 

2. Muhammad Al-Basyuni, seorang yang banyak mencurahkan perhatian 

dalam bidang sastra bahasa, bukan melalui pengajaran tata bahasa melainkan 

melalui kehalusan rasa dan kemampuan mempraktikannya.123 

Setelah beberapa tahun belajar di Al-Azhar pada tahun 1871 M, 

Jamaluddin Al- Afghani datang ke Mesir dalam perjalanan ke Istambul. Pada usia 

ke 23 tahun Muhammad Abduh untuk pertama kalinya berjumpa dengan Al-

Afghani.124 Ketika tahu bahwa Al-Afghani datang ke Mesir, Muhammad Abduh 
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dan teman-teman Mahasiswanya pergi berjumpa ke tempat penginapan Al-

Afghani di dekat Al-Azhar. 

Dalam pertemuan itu Al-Afghani memberikan pertanyaan-pertanyaan 

kepada mereka mengenai arti beberapa ayat Alquran. Kemudian ia menjelaskan 

tafsirannya sendiri. Selain itu Al-Afghani juga mengadakan kajian ilmiah, belajar 

tasawuf, ilmu sosial, politik, filsafat dan lain-lain. Tidak hanya Muhammad 

Abduh saja yang ikut bergabung dalam forum diskusi ini, namun sekelompok 

mahasiswa Al-Azhar juga ikut bergabung bersamanya termasuk pemimpin Mesir 

di kemudian hari yaitu Sa’d Zaghlul.  Namun  pengikut  Al-Afghani  ini  bukanlah  

akademisi  Universitas  yang kering. Al-Afghani aktif memberikan dorongan 

kepada siswa-siswanya ini untuk menghadapai intervensi Barat di Negeri mereka 

dan pentingnya melihat umat Islam sebagai  umat  yang satu.  Sehingga 

Muhammad Abduh membuang habis  sisa-sisa tasawuf   yang   bersifat   pantang   

dunia   itu,   lalu   memasuki   dunia   aktivisme sosiopolitik.125  

Al-Afghani juga mengalihkan kecenderungan Muhammad Abduh dari 

tasawuf dalam arti yang sempit yaitu dalam bentuk tata cara berpakaian dan zikir. 

Selain itu tasawuf dalam arti yang lain yaitu perjuangan untuk perbaikan keadaan 

masyarakat dan membimbing mereka untuk maju serta membela ajaran-ajaran 

Islam. Hal ini dilakukan melalui pemahaman ajaran-ajaran lawan (kelompok 

asing) dan mempelajari faktor-faktor yang menjadikan dunia Barat mencapai 

kemajuan, guna diterapkan dalam masyarakat Islam selama faktor-faktor tersebut 

sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.126 Al-Afghani juga memperkenalkan 

Muhammad Abduh kepada banyak karya-karya penulis Barat yang sudah 

dierjemahkan ke dalam bahasa Arab. Serta mendiskusikan masalah-masalah 

politik dan sosial yang tengah dihadapi baik oleh rakyat Mesir sendiri maupun 

umat Islam pada umumnya.127 

Perjumpaan Muhammad Abduh dengan Al-Afghani ini meninggalkan 

kesan yang baik dalam diri Muhammad Abduh. Selain itu Muhammad Abduh 

tidak pernah pensiun dari dunia aktivisme seperti ini, kendatipun pada akhirnya ia 

harus menjauhkan diri dari revolusionisme Al-Afghani, demi pendekatan yang 
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lebih evolusioner dan damai. Pada masa itu Muhammad Abduh telah mulai 

menulis artikel- artikel tentang pembaharuan di surat kabar Al-Ahram, Kairo, 

yang pada waktu itu baru saja didirikan. Melalui media ini gema tulisan tersebut 

sampai ketelinga para pengajar di Al-Azhar yang sebagian besar tidak 

menyetujuinya. Namun, berkat kemampuan ilmiahnya serta pembelaan dari 

Syaikh Muhammad Al-Mahdi Al-Abbasi yang ketika itu menduduki jabatan 

“Syaikh Al-Azhar”, Muhammad Abduh dinyatakan lulus pada tahun 1877 M dan 

mendapatkan gelar alim di Al-Azhar pada umur 28 tahun.128 

Setelah lulus dari Al-Azhar, ia juga mengajar dirumahnya, di sana ia 

mengajar kitab Tahdzib Al-Akhlaq karangan Ibnu Miskawaih, mengajarkan 

sejarah peradaban kerajaan-kerajaan Eropa karangan Guizot yang diterjemahkan 

oleh Al-Tahtawi ke dalam bahasan Arab di tahun 1877 M dan mukaddimah Ibn 

Khaldun. Pada tahun 1878 M atas usaha Perdana Mentri Mesir Riadl Pasya, ia 

diangkat menjadi dosen pada Universitas “Darul Ulum”, di samping itu ia juga 

menjadi dosen di Al-Azhar,129 untuk pertama kalinya ia mengajar di Al-Azhar 

dengan mengajar manthiq (logika) dan ilmu Al-kalam (teologi).130 Serta mengajar 

ilmu-ilmu bahasa Arab di Madrasah Al-Idarah wal-Alsun (sekolah administrasi 

dan bahasa-bahasa). 

Di dalam memangku jabatannya itu, ia terus mengadakan perubahan–

perubahan sesuai dengan cita-citanya, yaitu memasukkan udara baru yang segar 

ke dalam perguruan tinggi Islam itu. Menghidupkan Islam dengan metode-metode 

baru sesuai dengan kemajuan zaman, mengembangkan kesusastraan Arab 

sehingga dapat menjadi bahasa yang hidup, serta mengkritik politik pemerintahan 

pada umumnya, terutama sekali  politik  pengajarannya,  yang  menyebabkan  

para  mahasiswa  Mesir  tidak memiliki roh kebangsaan yang hidup, sehingga rela 

dipermainkan oleh politik penjajahan asing.131 

Sayang   bagi   Muhammad   Abduh,   setelah   kurang   lebih   dua   tahun   

ia melaksanakan tugasnya sebagai dosen dengan cita-cita yang murni dan 

semangat yang penuh, maka pada tahun 1879 M pemerintah Mesir berganti 
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dengan yang lebih kolot dan reaksioner yaitu turunnya Khedive Ismail dari 

singgasana, digantikan oleh putranya Taufiq Pasya.  Pemerintahan yang baru ini 

segera memecat Muhammad Abduh dari jabatannya.132 

Pada  tahun  1879  M  Jamaluddin  Al-Afghani  diusir  oleh  pemerintah  

Mesir Taufiq Pasya atas hasutan Inggris yang ketika itu sangat berpengaruh di 

Mesir, Al- Afghani dituduh mengadakan gerakan menentang Taufiq Pasya. 

Sebagai pengikut Al- Afghani   yang   setia,   Muhammad   Abduh   juga   dituduh   

ikut   campur   dalam permasalahan ini, sehingga Muhammad Abduh harus 

diasingkan keluar kota Kairo yaitu ke kampung halamannya di Mahallat Nashr, 

Mesir. Selain itu pada waktu yang bersamaan Muhammad Abduh diberhentikan 

dari sekolah Darul Ulum dan Madrasah Al-Idarah wal-Alsun. Sedangkan pada 

tahun 1880 M Muhammad Abduh diperbolehkan kembali ke ibu kota.  

Setelah pembebasannya Muhammad Abduh diserahi tugas menjadi 

redaktur atau pemimpin surat kabar resmi pemerintah Mesir yaitu  Al-waqa’i  Al-

misriyyah.  Pada  waktu  itu  perasaan  kenasionalan  Mesir  telah mulai timbul di 

bawah pimpinan Muhammad Abduh di Al-waqa’i Al-misriyyah. Surat kabar ini 

tidak hanya menyiarkan berita-berita resmi, tetapi juga artikel tentang 

kepentingan-kepentingan nasional  Mesir,133   dan  juga  berisikan  kritikan-

kritikan terhadap pemerintah dan aparat-aparat yang menyeleweng atau bertindak 

sewenang- wenang.134 Di  dalam  tentara,  perwira-perwira  yang  berasal  dari  

Mesir  berusaha mendobrak  kontrol  yang  diadakan  oleh  perwira-perwira  Turki  

dan  sarkas  yang selama ini menguasai tentara Mesir. Setelah berhasil dalam 

usaha ini, mereka di bawah pimpinan  Urabi  Pasya  juga  dapat  menguasai  

pemerintah.  Penguasa  yang berada di bawah kekuasaan golongan asionalis ini. 

Menurut Inggris adalah berbahaya bagi kepentingannya di Mesir. Untuk 

menjatuhkan Urabi Pasya, Inggris di tahun 1882 M mengebom Alexandaria dari 

laut, dan dalam pertempuran yang kemudian terjadi, kaum nasionalis Mesir 

dengan cepat dapat di kalahkan Inggris, dan Mesir pun jatuh ke bawah kekuasaan 

Inggris.  
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Peristiwa ini dikenal dengan revolusi Urabi Pasya, dari peristiwa ini 

Muhammad Abduh dituduh terlibat dalam pemberontakan ini. Dan sebagaimana 

yang dituduhkan, Muhammad Abduh pun ditangkap beserta pemimpin- pemimpin 

lainnya yang terang-terangan melakukan pemberontakan. Ia dipenjara dan 

diasingkan  ke  luar  Mesir  pada  penutup  tahun  1882  M.135   Pemerintah  Mesir 

memutuskan untuk  mengasingkannya selama tiga  tahun dengan  memberikan 

hak kepadanya untuk memilih tempat pengasingannya dan Muhammad Abduh 

memilih Beirut, Syiria.136 Ketika di Beirut Muhammad Abduh  mengalami 

kehidupan  yang kelam, di sana ia mencari perlindungan. Tahun 1884 M 

Muhammad Abduh mendapatkan surat dari Jamaluddin Al-Afghani. Surat itu 

berisikan utusan dari Al- Afghani untuk mengajak Muhammad Abduh datang ke 

Paris, karena pada saat itu Al- Afghani   sedang   berada   di   Paris.    

Bersama   Al-Afghani,   Muhammad   Abduh mendirikan organisasi dan 

menerbitkan surat kabar yang memiliki nama yang sama yaitu Al-‘urwat Al-

wutsqa’. Al-‘urwat Al-wutsqa’ memiliki arti “Mata Rantai Terkuat”.137 Organisasi 

Al-‘urwat Al-wutqa’ bertujuan untuk menyatukan umat Islam dan  sekaligus  

melepaskan  umat  Islam  dari  sebab-sebab  perpecahan  mereka,  dan menentang 

penjajah Barat khususnya Inggris. Sedangkan surat kabar yang mereka terbitkan 

bertujuan untuk mengumumkan dan memberikan peringatan kepada masyarakat 

non-Barat (umat Islam) tentang bahaya intervensi Barat dan tujuan khususnya 

yaitu membebaskan Mesir dari pendudukan Inggris, dan yang menjadi fokusnya 

adalah umat Islam. Karena fakta bahwa mayoritas bangsa yang dikhianati dan  

dihinakan,  dan  yang  sumber  dayanya  dijarah  oleh  pihak  asing  adalah  umat 

Islam.138 

Muhammad Abduh memiliki tujuan sendiri dalam penerbitan organisasi dan surat 

kabar Al-‘urwat Al-wutsqa’ : 

a. Menyerukan  suara  keinsyafan  ke  seluruh  dunia  Islam,  supaya  umat  

Islam bangkit dari tidurnya. 
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b. Mengidentifikasikan cara menuntaskan berbagai problem masa lalu yang 

telah menyebabkan terjadinya kemunduran. 

c. Menyuntikan kepada umat Islam harapan untuk menang dan 

menyingkirkan keputusasaan. 

d.         Menyerukan kesetiaan kepada prinsip-prinsip para leluhur. 

e.  Menghadapi dan menolak tuduhan yang mengatakan bahwa umat Islam 

tidak dapat maju selama meraka memegang teguh prinsip- prinsip Islam. 

f.      Memberikan informasi mengenai berbagai peristiwa politik yang penting. 

g.   Meningkatkan hubungan antar bangsa dan meningkatkan kesejahteraan 

umat Islam.139 

Gebrakan ini dengan cepat menggema ke seluruh dunia Islam, terlihat 

pengaruhnya  di  kalangan  umat  Islam.  Maka  dalam  waktu  yang  singkat  

kaum imperalis menjadi cemas dan gempar. Akhirnya Inggris melarang surat 

kabar tersebut masuk ke daerah jajahnnya. Sehingga umur surat kabar tersebut 

tidak panjang dan hanya menerbitkan 18 edisi. Atas permintaan Inggris dan 

perancis surat kabar Al-‘urwat Al-wutqa dilarang terbit lagi.140 

Pada tahun 1885 M, Muhammad Abduh kembali lagi ke Beirut dan 

menetap di sana. Di Beirut ia mengajar di sebuah sekolah muslim yaitu perguruan 

Sulthaniyah.141 Rumahnya yang ada di Beirut juga dijadikan tempat belajar dari 

berbagai keyakinan mulai dari Islam, Kristen, Druze. Para murid-murid 

Muhammad Abduh sangat terpesona dengan gaya mengajarnya. Selain itu di 

Beirut Muhammad Abduh juga mendirikan suatu organisasi yang bertujuan untuk 

menggalang kerukunan antar umat beragama. Organisasi ini telah membuahkan 

hasil-hasil positif, terbukti dengan dimuatnya artikel-artikel yang sifatnya 

menonjolkan ajaran-ajaran Islam secara objektif pada media massa di Inggris, 

padahal ketika itu jarang sekali dijumpai hal serupa di media Barat. Namun, 

organisasi ini dan aktivitas-aktivitas anggotannya dinilai oleh penguasa Turki di 

Beirut mempunyai tujuan-tujuan politik. Sehingga penguasa tersebut 
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mengusulkan kepada pemerintah Mesir untuk mencabut hukuman pengasingannya 

agar ia segera kembali ke Mesir.142 

Akhirnya, pada tahun 1888 M Muhammad Abduh kembali ke tanah airnya 

di Mesir. Tetapi pemerintah Mesir tidak mengizinkannya untuk kembali mengajar. 

Karena pemerintah Mesir takut akan pengaruhnya kepada Mahasiswa. Mengingat 

ia dianggap terlalu berpengaruh pada kaum muda. Sehingga pemerintah Mesir 

memberikan tugas kepada Muhammad Abduh sebagai hakim di pengadilan daerah 

Banha. Walaupun ketika itu Muhammad Abduh sangat berminat untuk mengajar. 

Beberapa kali Muhammad Abduh dipindahkan dari satu daerah ke daerah lain 

dalam kedudukan  yang  sama.143  Tahun  1894  M,  Muhammad  Abduh  diangkat  

menjadi anggota majelis A’la144 dari Al-Azhar. Sebagai anggota dari majelis ini ia 

membawa perubahan dan perbaikan ke dalam tubuh Al-Azhar sebagai Univeritas. 

Pada tahun 1899 M, Muhammad Abduh diangkat menjadi “Mufti Besar Mesir”. 

Ketika diposisi ini, ia mengusulkan berbagai perubahan sitem pengadilan agama 

dan melanjutkan perjuangnnya memperbarui pendidikan, pengajaran, 

kesejahteraan guru dan administrasi di Al-Azhar. Kemudian pada tanggal 3 Juni 

1899 M ia menjadi anggota majelis perwakilan. Kedudukan tinggi “Mufti Besar 

Mesir” ini dipegangnya sampai ia meninggal dunia di tahun 1905 M.145 

Dalam perjalan muhibbahnya untuk mengunjungi negara-negara Islam. Ia 

singgah di rumah sahabatnya Muhammad Bey Rashim di Ramleh, Iskandaria. 

Tetapi penyakit kankernya kambuh. Beberapa hari kemudian ia meninggal dunia 

pada pukul lima petang, hari selasa 11 Juni 1905 M. Jenazahnya diantarkan 

dengan kereta khusus untuk menuju Kairo, Mesir. Kemudian jenazahnya di 

sholatkan di masjid Al-Azhar, dan kemudian di makamkan.146 Banyak orang yang 

memberikan penghormatan terkhir bagi   Muhammad   Abduh   baik   dari   Kairo   

maupun  dari   luar  Kairo.  Hal   ini membuktikan betapa besar penghormatan 

orang-orang kepadanya. Meskipun Muhammad Abduh mendapat serangan sengit 

karena pandangan dan tindakannya yang blak-blakan. Namun, Mesir dan Islam 

merasa kehilangan atas meninggalnya seorang pemimpin yang terkenal lemah 
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lembut dan mendalam spiritualnya. Orang Yahudi, Kristen dan Islam datang 

berbondong-bondong untuk memberikan penghormatan kepadanya sebagai 

sarjanah, patriot dan agamawan.147 

Adapun beberapa karya-karya dari Muhammad ‘Abduh seperti: 

1. Risalah Al-‘Aridat tahun 1873 M 

2. Hasyiah-Syarah Al-Jalal Ad-Dawwani lil-Aqa’id Al-Adhudhiyah tahun 

1875 M. Karya ini ditulis Muhammad Abduh ketika berumur 26 tahun. 

Isinya tentang aliran-aliran filsafat, ilmu kalam (teologi) dan tasawuf. Serta 

berisikan kritikan pendapat-pendapat yang salah. 

3. Risalah Al-Tauhid, karya ini berisikan tentang bidang teologi. 

4. Syarah Nahjul-Balaghah, karya ini berisikan komentar menyangkut 

kumpulan pidato dan upacara Imam Ali bin Abi Thalib. 

5. Menerjemahkan kitab karangan Jamaluddin Al-Afghani yaitu Ar-Raddu 

‘Ala Al-Dahriyyin dari bahasa Persia. Karya ini berisikan bantahan terhadap 

orang yang tidak memercayai wujud Allah. 

6. Syarah  Maqamat  Badi’Al-Zaman  Al-Hamazani,  karya  ini  berisikan  

tentang bahasa dan sastra arab. 

7. Tafsir Al-Manar,     karya     ini     berorientasi     pada     sastra-budaya     

dan kemasyarakatan.148 

3.2. Pemikiran Muhammad Abduh Tentang Poligami 

Hasrat seksual yang disalurkan pada tempatnya secara legal (halal) adalah 

sekaligus menjaga alat kelamin (farji) dan sesuatu yang tidak diinginkan (penyakit 

dan lain-lain), sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran: 

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa  bercampur dengan  istri-istri 

kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi 

mereka...." (QS. Al Baqarah (2): 187) 

"dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri 

mereka ..." (QS. Al-Mu'minun (23): 5-6 dan Al-Ma'arij (70): 29-30). Beberapa 

alasan poligami: 

1. Istri mandul, sedangkan si suami sangat mengharapkan adanya keturunan. 

                                                 
147 Hasan, Para Perintis, 40. 
148 Shihab, Studi Kritis, 11-15. 
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2. Bila isteri telah menopause, tetapi si suami sangat ingin berhubungan seks 

atau ingin memiliki anak dan ia mampu untuk menafkahi kepada isteri 

yang lebih dari satu. 

3. Bila sang suami tidak cukup hanya memiliki isteri satu, demi memelihara 

kehormatannya karena kemampuan seksnya sangat luar biasa, sedangkan 

sang isteri sebaliknya. 

4. Bila dalam sensus jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dengan 

jumlah pria dalam suatu Negara dengan perbandingan yang mencolok. 

Menurut Mahmud Syaltut, mantan rektor Universitas al-Azhar, Kairo, 

Mesir, "Hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak 

dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat 

kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk 

melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, dianjurkan atau 

direkomendasikan agar mencukupkan beristri satu orang saja. Dengan demikian 

menjadi jelas, bahwa kebolehan berpoligami adalah terkait dengan terjaminnya 

keadilan dan ketiadaan kekhawatiran penganiayaan terhadap para Istri. (Mahmud 

Syaltut, Islam 'Aqidah Wa Syarrah, Mesir, Dar al-Qalam,Cet. 111,- 1996 h. 269.) 

Hampir serupa dengan al-Maraghi, Huzaimah Tahido Yanggo dalam 

bukunya Masail Fiqhiyah- Kajian Hukum Islam Kontemporer, mengutip pendapat 

dari Syeikh Muhammad Rasyid Ridha yang menerangkan beberapa hal yang 

boleh dijadikan alasan ber-poligami, antara lain: 

1. Istri mandul. 

2. Istri mempunyai penyakit yang dapat menghalangi suaminya memberikan 

nafkah batin. 

3. Bila suami mempunyai kemauan seks luar biasa/Hypersex, sehingga bila 

istrinya haid beberapa hari saja mengkhawatirkan dirinya berbuat serong. 

4. Dan tambahan alasan dari Muhammad 'Abduh, dalam al-Manar, Juz IV h. 

350: 

5. Bila suatu daerah yang jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki, 

sehingga apabila tidak poligami mengakibatkan banyak wanita yang 

berbuat serong. 
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Muhammad 'Abduh menambahkan bahwa poligami adalah suatu tindakan 

yang tidak boleh atau haram, akan tetapi poligami hanya mungkin bisa di lakukan 

seorang suami dalam dalam hal-hal tertentu. Kebolehan poligami sangat 

tergantung pada kondisi situasi dan tuntutan zaman. 

Hukum poligami menurut Muhammad 'Abduh sebagaimana yang dimuat 

di majalah al-Manar edisi 3 Maret 1927/29 Sya'ban 1345, Juz I, jilid XXVIII, 

yaitu poligami hukumnya haram. Adapun QS. 4:3 bukan menganjurkan poligami, 

tetapi justru sebaliknya harus dihindari (wa laysa fidzalika targhib fit-ta'did 

balfihi tabghid lahu). 

Tafsir dan Fatwa Syeikh Muhammad Abduh di atas dipegang Presiden 

Tunisia Bourguiba pada tahun 1956 untuk mensahkan undang-undang (UU) yang 

melarang poligami. Tunisia adalah satu-satunya negara Muslim yang melarang 

poligami sekarang ini. (Turki saat pemerintahan Musthafa Kemal Ataturk pada 

tahun 1926 juga melarang poligami). 

Undang Undang Negara Tunisia dengan tegas dan berarti melarang 

poligami. Namun sebaliknya, hampir semua negara Muslim di dunia melegalisasi 

poligami, seperti di Yaman Selatan (1974), Syria (1953), Mesir (1929), Maroko 

(1958), Pakistan (1961), dan negara Muslim lain (Olivier Carpi, L'Islam Laique 

ou le retour ala Grande Tradition, Paris: Armand Collin, 1993, hlm 110-113). 

Berbeda dengan Tunisia, Pemerintah Indonesia melalui UU RI Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan poligami yaitu pada Pasal 4 dan 

Pasal 5: 

Pasal 4 terdiri dari 2 ayat: 

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana 

tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib 

mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya; 

2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada 

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila; 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
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Pasal 5 ayat 1 menyebutkan " Untuk dapat mengajukan permohonannya 

kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-

undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 

anak-anak mereka. 

UU ini diperkuat dengan keluarnya UU RI No 7/1989 tentang Pengadilan 

Agama, khususnya Pasal 49 yang mengatakan pengadilan agama menangani 

masalah pernikahan seperti mengurusi poligamidan lainnya. 

Dalam konteks Menikah untuk Sakinah, maka setelah melewati Ta'aruf 

(perkenalan) satu sama lain (calon suami dan calon istri), kemudian di cocokkan, 

sepadan atau tidak (kafa'ah) dalam banyak aspek, kemudian disadari oleh masing-

masing pihak kekurangan dan kelebihannya, dengan terus-menerus menjaga 

kepercayaan dan cinta kasih satu sama lain, maka konsep Poligami itu memang 

benar-benar sebagai pintu darurat. Selama keadaan tidak mendesak maka pintu 

tersebut tidak perlu dibuka.149 

3.3. Pandangan Muhammad Abduh Tentang Keadilan Dalam Poligami 

Tokoh Islam modernis terkenal Muhammad Abduh berpendapat bahwa 

pemerintah dapat memutuskan untuk melarang Poligami, jika terbukti 

menyengsarakan banyak orang. Ia menyampaikan argumen yang menarik. 

Katanya: 

 

َل يصح أما اوَل : فَلن شرط التعدد هو التحقق من العدل , وهذا الشرط مفقود حتما, فإن وجد فى واحد من المليون ف

اكم ان ان يتخذ قاعدة , ومتى غلب الفساد على النفوس وصار من المرجح أن َل يعدل الرجال فى زوجاتهم جاز للح

هم عند اة لَلغلب.  وثانيا : قد غلب سوء معاملة الرجال لزوجاتيمنع التعدد أو العالم ان يمنع التعدد مطلقا , مراع

دفعا للفساد  التعدد وحرمانهم من حقوقهن فى النفقة والراحة , ولهذا يجوز للحاكم وللقائم على الشرع أن يمنع التعدد

 الغالب

 

                                                 
149 Gus Arifin, Menikah untuk Bahagia, (Penerbit Gramedia Pustaka Utama: 2016) hlm 291-298. 
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“Pertama, syarat poligami adalah keadilan. Syarat ini jelas tidak bisa terpenuhi. 

Kalaupun ada seorang yang bisa berlaku adil di antara jutaan orang yang tidak 

bisa, maka hal itu tidak bisa dijadikan dasar kebolehan. Manakala kerusakan 

sosialnya meluas dan menurut pendapat umum bahwa banyak orang yang tidak 

bisa bertindak adil, maka hakim (pemerintah) bisa melarang poligami, atau boleh 

bagi orang alim untuk melarang poligami secara mutlak karena 

mempertimbangkan suara (opini) publik yang mayoritas. Kedua : Secara umum 

poligami menimbulkan relasi suami-isteri yang buruk. Para isteri biasanya tidak 

memperoleh hak-haknya baik nafkah maupun kesenangan. Oleh karena itu, boleh 

bagi hakim (pemerintah) dan penegak hukum untuk melarang poligami guna 

melindungi akibat negatif yang meluas”.150  

3.4. Tafsir Ayat-Ayat Poligami 

3.4.1. Tafsir Jalalain Surat An-Nisa Ayat 3 

َن الن َِساِء َمثْنَٰى َوثََُلَث َوُربَاَع ۖ ْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو فَإِْن ِخْفتُْم أََلَّ تَ  َوإِْن ِخْفتُْم أََلَّ تُْقِسُطوا فِي اْليَتَاَمٰى فَانِكُحوا َما َطاَب لَكُم م ِ

ِلَك أَْدنَٰى أََلَّ تَعُولُوا  َما َملََكْت أَْيَمانُُكْم ۚ ذَٰ

 

“(Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap anak-anak 

yatim) sehingga sulit bagi kamu untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula 

tidak akan dapat berlaku adil di antara wanita-wanita yang kamu kawini(maka 

kawinilah) (apa) dengan arti siapa (yang baik di antara wanita-wanita itu bagi 

kamu dua, tiga atau empat orang) boleh dua, tiga atau empat tetapi tidak boleh 

lebih dari itu. (kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil) di antara 

mereka dalam giliran dan pembagian nafkah (maka hendaklah seorang saja) yang 

kamu kawini(atau) hendaklah kamu batasi pada (hamba sahaya yang menjadi 

milikmu) karena mereka tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri-istri lainnya. 

(Yang demikian itu) maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri 

saja, atau mengambil hamba sahaya (lebih dekat) kepada (tidak berbuat aniaya) 

atau berlaku lalim.” 

 

                                                 
150 Nashr Hamid Abu Zaid, Dawair al Khawf, Qira-ah fi Khithab al Mar-ah”, hlm. 220. Abu Zaid 
mengutip pernyataan Abduh ini dari tulisannya di  “al A’mal al Kamilah”, II hlm. 84-95. 
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3.4.2. Tafsir Jalalain Surat An-Nisa Ayat 129: 

“(Dan kamu sekali-kali takkan dapat berlaku adil) artinya bersikap sama 

tanpa berat sebelah (di antara istri-istrimu) dalam kasih sayang (walaupun kamu 

amat menginginkan) demikian. (Sebab itu janganlah kamu terlalu cenderung) 

kepada wanita yang kamu kasihi itu baik dalam soal giliran maupun dalam soal 

pembagian nafkah (hingga kamu tinggalkan) wanita yang tidak kamu cintai 

(seperti bergantung) janda tidak bersuami pun bukan. (Dan jika kamu 

mengadakan perjanjian) yakni dengan berlaku adil dalam mengatur giliran (dan 

menjaga diri) dari berbuat kecurangan (maka sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun) terhadap kecenderungan yang terdapat dalam hatimu (lagi Maha 

Penyayang) kepadamu dalam masalah tersebut.” 

3.4.3. Tafsir Al-Azhar Prof. Dr. Hamka Surat An-Nisa Ayat 3 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak 

yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau 

empat. ” (pangkal ayat 3). 

Dalam pangkal ayat ini kita bertemu lanjutan tentang memelihara anak 

yatim dan bertemu pula keizinan dari Allah untuk beristeri lebih dari satu, sampai 

dengan empat. Untuk mengetahui duduk soal, lebih baik kita terangkan tafsiran 

dari Aisyah , istri Rasulullah  sendiri, tentang asal mula datangnya ayat ini, 

karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair , anak Asma saudara Aisyah 

. Urwah bin Zubair  ini sebagai anak kakak Aisyah , kerapkali bertanya 

kepada beliau tentang masalah agama yang musykil. Urwah bin Zubair  adalah 

murid Aisyah . Maka ditanyakanlah bagaimana asal mula orang dibolehkan 

beristeri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan alasan memelihara anak 

yatim. (Riwayat dari Bukhari, Muslim, an Nasa-i, Al Baihaqi dan tafsir dari Ibnu 

Jarir). 

Maka pertanyaan Urwah bin Zubair  itu dijawab oleh Aisyah  : 

“Wahai kemenakanku ! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam 

penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si 

wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu, Maka bermaksudlah 

dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetap dengan tidak hendak membayar 

mas kawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas kawinnya dengan 



58 

 

perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia 

melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas kawin 

itu secara adil dan disampaikannya kepada mas kawin yang layak menurut 

patutnya (sebagaimana kepada perempuan lain). Dan daripada berbuat 

sebagaimana niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja 

dengan perempuan lain, walaupun sampai empat (Hadits ini kita salin dengan 

bebas, supaya tepat maknanya dan dapat dipahami). 

Lalu Aisyah meneruskan pembicaraanya: “Kemudian ada orang meminta 

fatwa kepada Rasulullah  , tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini 

turun. Maka turunlah ayat (Surah An Nisa, ayat 127). “Mereka meminta fatwa 

kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah: Allah akan memberi 

keterangan kepadamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang dibacakan 

kepadamu dalam kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak 

mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu 

ingin menikahinya.”  

Maka kata Aisyah selanjutnya,”Yang dimaksud dengan yang dibicarakan 

kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu “jika kamu 

takut (tidak) akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.” Kata Aisyah selanjutnya : Ayat lain 

mengatakan : “Dan kamu ingin bernikah dengan mereka”. Yaitu tidak suka 

kepada anak yang dalam asuhannya itu karena hartanya sedikit dan tidak berapa 

cantik. Maka dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya 

harta dan kecantikannya. Baru boleh dia nikahi kalau mas kawinnya dibayar 

secara adil”. 

Dalam satu hadits shahih yang lain pula disebutkan riwayat yang lain dari 

Aisyah. Dia berkata, ”Ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki. Dia 

mengasuh anak yatim perempuan, dia walinya dan dia warisnya. Anak itu 

mempunyai harta dan tidak ada orang lain yang akan mempertahankannya. Tetapi 

anak itu tidak dinikahinya, sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan 

rusaklah kesehatannya. Maka datanglah ayat ini : “Dan jika kamu takut tidak akan 

berbuat adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita 
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(lain) yang kamu senangi.” Maksudnya : “Ambil mana yang halal bagi kamu dan 

tinggalkan hal yang berakibat kesusahan bagi anak itu.” 

Dan ada pula riwayat lain yang shahih pula yang ada hubungan antara ayat 

ini dengan ayat lain, yaitu : “Dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu dari 

kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan, yang kamu tidak mau 

memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin 

menikahinya.” Kata Aisyah : “Ayat ini diturunkan mengenai anak yatim 

perempuan yang tinggal dengan seorang laki-laki  yang mengasuhnya, padahal 

hartanya telah diserikati pengasuhnya, sedang dia tidak mau menikahinya dan 

tidak pula melepaskannya dinikahi oleh orang lain. Jadi harta anak itu 

diserikatinya sedang diri anak itu ditelantarkannya, dinikahinya sendiri tidak, 

diserahkannya supaya dinikahi orang lainpun tidak.” 

Setelah menilik ketiga riwayat yang shahih dari Aisyah ini, kita mendapat 

satu kesimpulan mengapa ada hubungan antara perintah memelihara anak yatim 

perempuan dengan keizinan beristeri lebih dari satu sampai dengan empat. 

Di sini kita telah mendapat pokok yang pertama, ialah sebagai sambungan 

dari ayat 2 yang sebelumnya tentang memelihara harta anak yatim. Pada ayat 2 itu 

telah dijelaskan dan diperingatkan jangan sampai ada aniaya dan perlakuan curan 

terhadap anak yatim, sebab itu adalah dosa yang amat besar. Akan datang 

masanya, bahwa hartanya mesti diserahkan kepadanya, sebab dia akan menikah. 

Tetapi datanglah “gangguan” ke dalam pikiranmu. Satu antara gangguan itu, 

kamu berkata dalam hati : “Lebih baik anak ini aku nikahi saja, sehingga dia tidak 

keluar lagi dari rumahku ini. Hartanya tetap dalam genggamanku dan mas 

kawinnya bisa “dipermain-mainkan” atau disebutkan saja dalam hitungan, tetapi 

tidak dibayar, atau sebab dia sudah isteriku, tentu berhak atas hartanya. 

Kecantikannya bisa kupersunting, hartanya bisa kukuasai, mas kawinnya bisa 

dibayar murah!” 

Ini adalah satu pikiran yang tidak sehat. Pikiran sehat yang timbul dari 

iman dan takwa adalah : Lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, bayar 

maharnya dengan patut, biar sampai empat orang, daripada berlaku seperti itu 

kepada anak perempuan yatim yang dalam asuhanmu. 
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Atau timbul pikiran yang lebih jahat lagi, nikahi saja dia, mas-kawinnya 

tak usah dibayar, sebab tidak ada orang lain yang akan menentang. Atau pikiran 

jahat yang lain lagi, hartanya telah dipegang dalam tangan, menikahinya tidak 

mau karena tidak cantik, sedang memberikannya dinikahi orang lain tidak mau 

pula, karena ingin hartanya. 

Maka daripada melangsungkan segala pikiran jahat ini, lebih baiklah 

menikah saja dengan perempuan lain, biar sampai empat. Sebab sikap-sikap yang 

salah dan perilaku yang tidak jujur kepada anak yatim perempuan itu adalah dosa 

besar. Lebih baik aman memegang amanat harta anak itu. Kalau akan dinikahi, 

nikahilah secara jujur, bayarkan maharnya sebagaimana mestinya seperti 

dibayarkan kepada perempuan lain, Hartanya tetap hartanya, walupun dia isterimu 

sendiri kelak. Serahkan yang haknya karena bila telah bersuami, dewasalah ia. 

Dan lebih tegas lagi : “Kalau ada keinginanmu hendak menikahi anak 

yatim perempuan itu, sedang kamu takut akan memperingan-ringan saja harta 

bendanya, sebab dia telah jadi isterimu, sehingga termakan olehmu hartanya itu, 

maka janganlah menikahinya. Nikahilah perempuan lain, biar sampai dengan 

empat.” 

Dari ayat ini kita mendapat kesan yang mendalam sekali. Daripada sampai 

menganiaya anak yatim, lebih baik menikah sampai empat, walaupun menikah 

sampai dengan empat itupun satu kesulitan juga. 

Dan dengan ayat ini pula kita bertemu dengan pepatah bangsa kita,” Sekali 

membuka pura, dua tiga hutang terbayar. Sekali merengkuh dayung, dua tiga 

pulau terlampaui.” Artinya dalam satu ayat kita bertemu dengan perintah 

memelihara anak yatim yang amat dirasakan, dan kebolehan beristeri sampai 

dengan empat. 

Kemudian, oleh karena telah tersebut, bahwa daripada menghadapi 

kesulitan harta anak yatim, boleh beristeri walaupun sampai dengan empat, maka 

di tukas lagi tentang beristeri sampai dengan empat itu : “Tetapi jika kamu takut 

tidak akan bisa berlaku adil, maka seorang sajalah”. Di dalam intisari ayat ini, 

bertemu pulalah kita dengan kesulitan lain yang akan dihadapi. Pertama, daripada 

harta anak yatim dan diri anak yatim perempuan dikecewakan, lebih baik menikah 

dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat. Ini lebih baik daripada 
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mengecewakan anak yatim dan hartanya. Tetapi bila boleh beristeri samapi 

dengan empat ini betul-betul kamu turuti, baik dua, tiga ataupun sampai dengan 

empat, kamu akan menghadapi lagi kesulitan dalam corak lain. Kamu mesti adil 

kepada isteri-isterimu itu. Semua isteri itu mempunyai hak atas dirimu dan 

merekapun berhak menuntut hak itu. Hak sukna (tempat diam), hak nafkah 

sandang dan pangan, hak nafkah bathin dan sebagainya. 

Jadi sebelum kamu terlanjut menempuh hal yang dibolehkan oleh syara’ 

itu pikirkan soal keadilan itu lebih dulu. Jangan sampai karena takut akan tidak 

adil membayar mahar menikahi anak perempuan yatim dan menjaga hartanya, 

kamu masuk pula ke dalam perangkap tidak adil yang lain lagi, yaitu karena 

beristeri banyak. Orang beriman mesti berpikiran sampai ke sana jangan hanya 

terdorong nafsu melihat perempuan yang disenangi saja. Mengakadkan nikah 

adalah hal yang mudah. Sebab itu kalau kamu takut akan berlaku tidak adil pula 

beristeri banyak, lebih baik satu orang sajalah. Dengan demikian kamu akan 

aman.151 

Selanjutnya berfirmanlah Allah  : 

…”Yang demikian itulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari berlaku 

sewenang-wenang.” (ujung ayat 3) 

Dengan ujung ayat ini kita mendapat kejelasan, bahwasanya yang lebih aman dan 

terlepas dari ketakutan tidak akan adil hanyalah beristeri satu. Kalau kita beristeri 

satu saja, lebih mendekati kita kepada ketentraman. Tidak akan bising dan pusing 

oleh mempertanggungkan beberapa perempuan yang membawa kehendak mereka 

sendiri-sendiri. Padahal masing-masing meminta supaya dia diperhatikan. Dia 

minta pula disamakan. Soal itu sajalah yang akan memusingkan kepala setiap hari. 

Lebih-lebih kalau masing-masing diberi anugerah banyak anak dari Allah. Kalau 

diri kaya mungkin semua anak itu dapat diasuh dengan baik, tetapi kalau diri 

miskin, takut kalau-kalau semua anak itu tidak akan sempurna pendidikannya. 

Lebih memusingkan lagi kalau tiap-tiap anak menurut yang ditanamkan ibunya. 

Sehingga anak yang datang dari satu ayah menjadi bermusuhan karena ibu mereka 

berbeda, karena ibu mereka memang bermusuhan. Kita artikan an-la ta’ulu 
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dengan “agar kamu terhindar dari kesewenang-wenangan”. Sewenang-wenang 

artinya sudah bertindak menurut kehendak sendiri saja, tidak peduli lagi, masa 

bodoh. Ini lebih celaka! 

Tetapi ada satu tafsir an-la ta’ulu itu yang istimewa, yaitu dari Imam 

Syafi’i. Beliau mengartikan: “Begitulah yang lebih memungkinkan kamu 

terhindar dari banyak tanggungan.” Artinya, beristeri banyak, tiap-tiap isteri 

melahirkan banyak anak, padahal diri melarat. Kesudahannya selama hidup 

ditimpa susah oleh sebab memelihara anak-anak yang wajib diasuh. 

Seorang antara guruku yang beristeri lebih dari seorang pernah memberi 

nasehat kepadaku waktu aku masih muda, “Cukuplah isterimu satu itu saja wahai 

Abdulmalik! Aku telah beristeri dua. Kesukarannya baru aku rasakan setelah 

terjadi. Aku tidak bisa mundur lagi. Resiko ini akan aku pikul terus sampai salah 

seorang dari kami bertiga meninggal dunia. Aku tidak akan menceraikan salah 

seorang antara mereka berdua, karena kesalahan mereka tidak ada. Anakku 

dengan mereka berdua banyak. Tetapi aku siang-malam menderita batin, karena 

ada satu hal yang tidak dapat aku pelihara, yaitu keadilan hati. Bagi orang lain hal 

ini mudah saja. Kalau tidak senang kepada salah satu, cari saja sebab kecil, lalu 

lepaskan, maka terlepaslah diri dari beban berat. Kalau terjadi demikian, kita telah 

meremuk-redamkan hati seorang ibu yang ditelantarkan. Janganlah beristeri lebih 

dari satu hanya dijadikan semacam percobaan, sebab kita berhadapan dengan 

seorang manusia, jenis perempuan. Hal ini menjadi sulit bagiku, karena aku 

adalah aku, karena aku adalah gurumu dan guru orang banyak. Aku lemah dalam 

hal ini, wahai Abdulmalik. Aku ingin engkau bahagia! Aku ingin engkau jangan 

membuat kesulitan bagi dirimu. Peganglah ayat Tuhan : 

” Yang demikian itu lebih dekat supaya kamu tidak berlaku aniaya” 

(Al Quran Al Karim an Nisa ayat 3). Nasehat beliau ini alhamdulillah dapat aku 

pegang hingga sekarang. 

Diberi batas : dua, tiga, empat. Tidak boleh lebih dari empat. Itupun kalau 

takut tidak akan adil, lebih baik satu saja, supaya jangan kelak berlaku sewenang-

wenang terhadap isteri yang kurang disukai, atau sengsara karena terlalu banyak 

tanggungan. Maka dengan ayat ini dibatasilah kebolehan itu hingga empat, 

dengan syarat pula yaitu Adil. Sebab sebelum peraturan ini turun, pada zaman 
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jahiliyah ada yang beristeri sampai sepuluh. Menurut riwayat al-Baihaqi, Ibnu Abi 

Syaibah, at Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Syafi’i dari Ibnu Umar ketika 

Ghailan bin Salamah as Tsaqafi masuk Islam, dia membawa sepuluh isteri. Maka 

Nabi Muhammad   menyuruh pilih empat orang dan yang selebihnya supaya 

diceraikan. Dan menurut riwayat dari Abu Daud, Ibnu Majah, dan Sunan mereka, 

bahwa Umair al Asadi masuk Islam. Isterinya delapan orang.  Disuruh Nabi juga 

memilih empat dan yang lain dilepaskan. Menurut riwayat as Syafi’i bahwa 

Naufal bin Mu’awiyah ad Dily masuk Islam, isterinya lima orang, disuruh pula 

melepaskan seorang. Menurut riwayat Ibnu Majah dan an Nahhas, bahwa Qais bin 

Al Haris al Asadi masuk Islam, isterinya delapan, disuruh pula melepaskan yang 

empat. 

Adapun seorang budak, menurut ijma’ sahabat-sahabat dari Rasulullah , hanya 

dibolehkan paling banyak beristeri dua orang. 

 Tentang penafsiran an-la ta’ulu yang kita pilih salah satu di antara banyak 

artinya supaya jangan sewenang wenang. Seperti yang kita terapkan tadi, Imam 

Syafi’i menafsirkan supaya kamu jangan terlalu berat menanggung keluarga yang 

besar. Menurut tafsir dari Mujahid supaya kamu jangan terlalu berat sebelah 

(terlalu berat kepada seorang istri sehingga yang lain ditelantarkan), dalam bahasa 

arab adalah adalah al-la tamilu. Menurut tafsiran dari Sufyan bin Uyainah, 

“Supaya kamu jangan jatuh melarat.” 

 Ibnu Arabi mencatat tujuh dari arti an-la ta’ulu adalah berikut ini: 

1. Berat pukulan 

2. Memberati orang lain 

3. Sewenang-wenang 

4. Melarat 

5. Keberatan 

6. Payah tanggungan 

7. Tidak Tahan 

Al Jauhari menambahkan: 

8. Sibuk dan bertumpuk-tumpuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan 

Al Harawi menambahkan pula: 

9. Kian kemari mengembara di atas bumi mencarikan belanja 
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10. Menjadi lemah karena banyak tanggungan, menurut tafsiran al-Ahmar 

11. Terlalu payah mengangkat keluarga besar 

Jadi ta’ulu itu berjulan 11 (sebelas) arti, menurut yang dicatat as Syaukani.152 

Beberapa kesimpulan kita yang didapat dari ayat ini : 

1. Daripada kamu tidak berlaku jujur kepada anak perempuan yatim yang 

dalam asuhanmu, terutama tentang mas kawinnya dan hartanya, lebih 

baiklah kamu menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai 

empat. Di sini kita melihat, bahwasanya kesusahan nikah, walaupun 

sampai empat jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan menikahi anak 

yatim perempuan yang didalamnya tersembunyi niat tidak jujur. Dan disini 

kita melihat lagi, bahwa anjuran beristeri sampai empat itu pada mulanya 

bersebab, yaitu : Membela Anak Yatim. 

2. Dalam sambungan ayat yang tidak putus, dipertalikan dengan “dan” 

artinya masih dalam satu rangkai kata diterangkan lagi “dan” jika kamu 

takut tidak akan adil, seorang sajalah. Baik kita mengerti bahasa Arab atau 

tidak, namun dalam segala bahasa di dunia ini, sudahlah nyata dapat 

dipahamkan, bahwa jika seorang merasa takut tidak akan adil, dianjurkan 

satu saja, tidak usah sampai dengan empat. Dan dapat dipahamkan lebih 

dalam lagi, “janganlah beristri lebih dari satu orang kalau takut tidak akan 

adil.” 

3. Di ujung ayat ditegaskan lagi, beristeri satu saja, atau hanya memelihara 

gundik saja (pada waktu dunia masih mengakui adanya perbudakan), lebih 

aman, lebih hampir kepada tidak sewenang-wenang atau tidak berat 

memikul beban keluarga. 

4. Dengan pertama menyatakan jika takut tidak akan adil, dan kedua dengan 

mengemukakan lebih dekat dengan kejujuran jika satu saja, maka orang 

yang akan menempuh beristeri lebih dari satu itu diajak berpikir lebih 

dahulu sebelum melangsungkannya. Mungkin apabila telah dibawanya 

berpikir, niatnya itu akan dibatalkannya saja 
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Maka didapatlah kesimpulan : Allah membolehkan kamu beristeri lebih dari 

satu, sampai dengan empat orang, tetapi dengan memperingatkan beberapa syarat 

bagi kepentingan kamu sendiri. Sekali-kali tidak ada Allah   berfirman : “Wahai 

segala orang Islam, hendaklah kamu menikah sampai empat.” Dengan tidak 

bersyarat ! 

Kalau ada orang yang memahamkan seperti ini, nyatalah bahwa orang itu 

salah satu dari dua : Pertama belum tahu duduk soal, kedua telah tahu tapi tidak 

jujur! 

Sekarang timbul pertanyaan : Kalau demikian halnya, mengapa tidak dilarang 

keras saja? 

Memang begitulah kebijaksanaan Al Quran. Karena Islam itu bukanlah semata-

mata mengatur ibadat, kepentingan tiap-tiap pribadi dengan Allah saja, tetapi juga 

memikirkan dan mengatur masyarakat. Betapapun kerasnya peraturan, namun 

kalau peraturan itu tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang sebenarnya, 

tidak sesuai dengan jiwa orang, peraturan itu pasti akan dilanggar orang juga. 

Misalnya kalau Islam melarang poligami, pelanggaran pasti terjadi. Dan adalah 

satu kehinaan dan jatuh gengsi bagi satu pemerintahan yang undang-undangnya 

tidak ditaati orang. Apatah lagi peraturan agama! 

Kemajuan penyelidikan ahli-ahli telah menunjukkan betapa hebatnya 

pengaruh syahwat atas diri manusia, yang oleh Freud dinamakan Libido atau 

disebut juga Sex.153 

3.4.4. Tafsir Al-Manar Surat An Nisaa Juz 4 halaman 357-358 dan 369-

370 

“Akan tetapi oleh karena faktor-faktor yang membolehkan poligami itu 

adalah darurat menurut ukuran kadar kebutuhan sedangkan golongan pria 

umumnya terdorong melakukan poligami ini untuk memuaskan nafsu saja bukan 

karena kemashlahatan sedangkan kesempurnaan yang menjadi prinsip tujuan 

adalah monogami, dijadikanlah poligami didalam Islam itu 

selaku Rukhshah bukan selaku kewajiban dan bukan pula selaku hal yang 
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disunnahkan menurut esensinya dan diikatlah dengan syarat yang dijelaskan oleh 

ayat Al-Quran secara tegas dan berulang-ulang, maka perhatikanlah….”.154 

“Maka yang semestinya mereka itu (ketika mereka menyalahgunakan poligami) 

melakukan alternatif: 

Cukup beristeri satu apabila mereka tidak sanggup berlaku adil 

sebagaimana hal ini menjadi kenyataan sejalan dengan kewajiban mereka 

mengamalkan nash ayat (apabila kamu khawatir tidak berlaku adil maka 

hendaklah kamu beristeri seorang saja) dan adapun ayat (maka nikahilah wanita 

yang baik bagimu) maka ia dikaitkan dengan ayat (maka jika kamu tidak dapat 

berlaku adil) tersebut. Memperhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan 

poligami tentang kewajiban mereka menurut syara’ yaitu mengenai keadilan, 

memelihara kerukunan antara anak-anak dan memelihara istri-istri dari 

kemelaratan hidup yang membawa mereka kepada perbuatan yang tidak layak. 

Kesimpulannya poligami itu bertentangan dengan hukum asli dan 

bertentangan dengan kesempurnaan serta meniadakan ketenangan jiwa, 

kesantunan dan kasih sayang yang menjadi rukun kehidupan suami-istri; tidak ada 

beda antara perkawinan orang yang hancur kehidupan rumah tangganya dengan 

campur baurnya hewan. Maka tidaklah layak bagi orang Muslim melakukan 

poligami kecuali karena darurat serta berpegang teguh dengan sesuatu yang 

disyaratkan oleh Allah  , yaitu berlaku adil. Tingkatan adil dibawah tingkatan 

ketentaraman diri, sopan santun dan kasih sayang dan tidak ada dibelakang 

keadilan itu kecuali kezhaliman seseorang terhadap dirinya, terhadap isterinya, 

terhadap anaknya dan bangsanya dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang 

zhalim..”155 

3.5. Analisis Pendapat Muhammad Abduh 

Muhammad Abduh merupakan tokoh pembaharu Islam terkemuka dari 

Mesir. Dan Tafsir al Manâr merupakan tafsir modern yang diprakarsai oleh 

Muhammad Abduh bersama muridnya Syekh Rasyid Ridha,  munculnya tafsir ini 

dilatar belakangi oleh keadaan sosial yang menurut mereka pada waktu itu sangat 

kaku dan beku dalam model penafsiran. Sehingga menurutnya para penafsir 
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sangat sempit dalam menafsirkan al-Qur’ân dan belum adanya perkembangan 

intelektual yang sangat dinamis. Namun penulis melihat bahwa dalam tafsir al 

Manâr ini sangat dikedepankan akal dan sangat kurang sekali dalam memahami 

pemahaman syari’at Islam secara utuh tetapi selalu melihat pertentangan syari’ah 

dengan kondisi dari segi negatif bukan dari segi positif, sehingga terkesan 

menyalahkan hukum yang terdahulu.  

Khususnya dalam hal poligami, Muhammad Abduh berpendapat bahwa 

pemerintah dapat memutuskan untuk melarang Poligami, jika terbukti 

menyengsarakan banyak orang. Ia menyampaikan argumen yang menarik. 

Katanya: 

“Pertama, syarat poligami adalah keadilan. Syarat ini jelas tidak bisa terpenuhi. 

Kalaupun ada seorang yang bisa berlaku adil di antara jutaan orang yang tidak 

bisa, maka hal itu tidak bisa dijadikan dasar kebolehan. Manakala kerusakan 

sosialnya meluas dan menurut pendapat umum bahwa banyak orang yang tidak 

bisa bertindak adil, maka hakim (pemerintah) bisa melarang poligami, atau boleh 

bagi orang alim untuk melarang poligami secara mutlak karena 

mempertimbangkan suara (opini) publik yang mayoritas. Kedua : Secara umum 

poligami menimbulkan relasi suami-istri yang buruk. Para isteri biasanya tidak 

memperoleh hak-haknya baik nafkah maupun kesenangan. Oleh karena itu, boleh 

bagi hakim (pemerintah) dan penegak hukum untuk melarang poligami guna 

melindungi akibat negatif yang meluas”. 156 

Berdasarkan uraian di atas, bertolak pada  pendapat Muhammad Abduh 

tentang poligami, bisa dilihat ada dua pendapat mengapa Muhammad Abduh 

mengharamkan poligami. Pertama karena melihat aspek keadilan yang katanya 

tidak akan bisa dipenuhi dan yang kedua karena melihat kasus poligami di 

masyarakat pada saat itu yang katanya menimbulkan keburukan-keburukan antar 

suami dengan istri. Pertama penulis menilai ada kesalahpahaman tentang 

memahami sikap adil dalam poligami. Terdapat kerancuan dalam memahami 

firman Allah  : 
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“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat  berlaku adil diantara istri-

istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah 

kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan 

yang lain terkatung-katung.”(QS. an-Nisaa:129). 

Yang dimaksud adil dalam  hal  ini yaitu  adil  (tidak  berat sebelah) dalam 

mencukupi kebutuhan para istri dalam hal nafkah, pakaian, tempat tinggal dan 

bermalam bersama mereka. Dan ini tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu, 

sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya termasuk kecenderungan hati dalam cinta, 

yang ini jelas di luar kemampuan manusia. 

Marilah kita lihat bagaimana para ulama Ahlus Sunnah memahami firman 

Allah yang mulia ini. 

Imam asy-Syafi‟i berkata, “Sebagian dari para ulama ahli tafsir 

(menjelaskan makna firman Allah ), Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat 

berlaku adil diantara istri-istri (mu)”, (artinya: berlaku adil) dalam perasaan yang 

ada dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah   mengampuni 

bagi hamba-hamba-Nya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka. “karena 

itu janganlah  kamu  terlalu  cenderung (kepada yang  kamu cintai) ‟artinya: 

janganlah kamu memperturutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan 

perbuatan (yang  menyimpang  dari syariat). Dan penafsiran ini sangat sesuai/ 

tepat, wallahu a’lam.”157 

Imam al-Bukhari membawakan firman Allah  ini dalam bab: al-

‘adlubainannisaa’ (bersikap adil diantara para istri),158 dan Imam Ibnu Hajar 

menjelaskan makna ucapan Imam al-Bukhari tersebut, beliau berkata, “Imam al- 

Bukhari mengisyaratkan dengan membawakan ayat tersebut bahwa (adil) yang di- 

nafi-kan dalam ayat ini (adil yang tidak mampu dilakukan manusia) adalah adil 

diantara istri-istrinya dalam semua segi, dan hadits Rasulullah   (yang shahih) 

menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adil (dalam poligami) adalah 

menyamakan semua istri (dalam kebutuhan mereka) dengan (pemberian) yang 

layak bagi masing-masing dari mereka. Jika seorang suami telah menunaikan bagi 

masing-masing dari para istrinya (kebutuhan mereka yang berupa) pakaian, 
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158 Imam Al-Bukhori,Shahihul Bukhari (5/1999). 
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nafkah (biaya hidup) dan bermalam dengannya (secaralayak), maka dia tidak 

berdosa dengan apa yang melebihi semua itu, berupa kecenderungan dalam hati, 

atau memberi hadiah (kepada salah satu dari mereka). Imam at-Tirmidzi berkata, 

Artinya: kecintaan dan kecenderungan (dalam hati)” demikianlah penafsiran para 

ulama (ahli tafsir) Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari jalan, Ali bin Abi Thalhah, 

dari Ibnu Abbas   beliau berkata ketika menafsirkan ayat di atas, yaitu kecintaan 

(dalam hati) dan jima’ (hubungan intim).159 

Imam al-Qurthubi berkata, “(Dalam ayat ini) Allah  memberitakan 

ketidakmampuan (manusia) untuk bersikap adil di antara istri-istrinya, yaitu 

(menyamakan) dalam kecenderungan hati dalam cinta, berhubungan intim dan 

ketertarikan dalam hati. (Dalam ayat ini) Allah  menerangkan keadaan manusia 

bahwa mereka secara (asal) penciptaan tidak mampu menguasai kecenderungan 

hati mereka kepada sebagian dari istri-istrinya melebihi yang lainnya. Oleh karena 

itulah, Rasulullah   berkata (dalam doa beliau): “Ya Allah, inilah pembagianku  

(terhadap  istri-istriku)  yang  aku  mampu  (lakukan),  maka  janganlah Engkau  

mencelaku  dalam  perkara  yang  Engkau  miliki  dan  tidak  aku  miliki.”160 

Kemudian, Allah melarang “Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung 

(kepada yang kamu cintai)”, Imam Mujahid berkata, “(Artinya): janganlah kamu 

sengaja berbuat buruk (aniaya terhadap istri-istrimu), akan tetapi tetaplah berlaku 

adil dalam pembagian (giliran) dan memberi nafkah (biaya hidup), karena ini 

termasuk perkara yang mampu (dilakukan manusia).”161 

Imam Ibnu Katsir berkata, “Arti (ayat di atas): Wahai manusia, kamu sekali-

kali tidak akan dapat bersikap adil (menyamakan) di antara para istrimu dalam 

semua segi, karena meskipun kamu membagi giliran mereka secara lahir 

semalam-semalam, (akan tetapi) mesti ada perbedaan dalam kecintaan (dalam 

hati), keinginan syahwat dan hubungan   intim,   sebagaimana   keterangan   Ibnu 

Abbas   , Ubaidah as-Salmaani, Hasan al-Bashri, dan Dhahhak bin 

Muzahim.”162 

                                                 
159 Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari (9/313). 
160 Hadits ini adalah hadits yang lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2134), at-Tirmidzi (no. 
1140), an-Nasa’i (no. 3943) dan Ibnu Majah (no. 1971), dinyatakan lemah oleh Abu Zur’ah, Abu 
Hatim, an-Nasa’i dan syaikh al-Albani dalam “Irwa-ul ghalil” (7/82). 
161 Al-Qurtubi,al-Jami’ li Ahkam al-Quran(5/387). 
162 Tafsir Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur`an al-azhîm (1/747). 
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Adapun jika tidak dapat berbuat adil dalam menjatah giliran malam, 

pakaian, nafkah dan selainnya, maka sebaiknya dia (bahkan harus) mencukupkan 

satu wanita saja. Jika tidak, maka dia termasuk golongan yang disinyalir oleh 

Rasul  : 

قًِطا أَْو َمائَِلً َمْن َكانَْت لَهُ اْمَرأَتَاِن، يَِمْيُل ألََحِدِهَما َعلَى اأْلُْخَرى َجاَء يَْوَم اْلِقيَاَمِة يَُجرُّ أََحَد ِشقَّْيِه َسا . 

“Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri lalu cenderung kepada salah 

satu dari keduanya dibandingkan yang lainnya, maka dia datang pada hari 

Kiamat dengan menarik salah satu dari kedua pundaknya dalam keadaan jatuh 

atau condong.”163 

Dalam riwayat lain: 

مِناْ ََكاَم  ََ ُا كَإمََ ََ ََْاكم َاِ ُا َمَََِكْلمَََاكَنمَْنَ مَْ منَتَمِاا مَاك َها َْ ْتَمَاك ْنَمَالا َُ  ْمم

“Barangsiapa memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu 

dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya 

miring sebelah.”164 

Kedua pada dasarnya ketika melihat orang yang melakukan poligami 

dimasyarakat karena mereka memandang dan berpedoman dengan pandangan 

ulama yang membolehkan, lalu  terjadi penyimpangan dan keburukan-keburukan 

dalam prakteknya di masyarakat, maka bukan sistem ajaran Islamnya  yang salah 

tetapi faktor kesalahan individu itu sendiri. Demikian juga orang yang tidak 

berpoligami tetapi melakukan bentuk pernikahan monogami ketika terjadi 

penyimpangan dalam praktik dimasyarakat, maka bukanlah sistem ajaran Islam 

yang salah tetapi karena faktor individu itu sendiri.  

 

 

 

 

                                                 
163 HR. At-Tirmidzi (no. 1141) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi mengatakan: “Aku tidak 
mengetahui hadits ini marfu’ kecuali dari hadits Hammam, dan Hammam adalah perawi tsiqat 
dan hafizh.” Semua perawinya tsiqat (terpercaya), an-Nasa-i (no. 3942) kitab ‘Isyratun Nisaa’, Abu 
Dawud (no. 2133) kitab an-Nikaah, Ibnu Majah (no. 1969) kitab an-Nikaah, Ahmad (no. 9740) ad-
Darimi (no. 2206) kitab an-Nikaah. 
164 Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2133), at-Tirmidzi (no. 1141), Ahmad (II/295, 
347, 471), an-Nasa’i (VII/63), Ibnu Majah (no. 1969), ad-Darimi (II/143), Ibnu Jarud (no. 722), Ibnu 
Hibban (no. 1307—al-Mawaarid) dan lainnya, dari Shahabat Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu. 
Lihat Irwaa-ul Ghaliil (no. 2017). 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1. Berdasarkan penulis konsep adil menurut Islam yaitu adil  (tidak  berat 

sebelah) dalam mencukupi kebutuhan para istri dalam hal nafkah, 

pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka. Dan ini tidak 

berarti harus adil dalam segala sesuatu, sampai dalam hal yang sekecil-

kecilnya termasuk kecenderungan hati dalam mencintai,yang ini jelas di 

luar kemampuan manusia. 

2. Muhammad Abduh berpendapat bahwa keadilan yang merupakan syarat 

poligami jelas tidak akan bisa terpenuhi.  

3. Muhammad Abduh berpendapat bahwa pemerintah dapat memutuskan 

untuk melarang Poligami, jika terbukti menyengsarakan banyak orang. 

4. Maksud konsep adil menurut Muhammad Abduh berdasarkan penelitian 

penulis yang ditemukan didalam tafsir Al Manar yang beliau pahami 

dengan muridnya Syekh Rasyid Ridha yaitu: Poligami dalam Islam itu 

selaku Rukhshah bukan selaku kewajiban dan bukan pula selaku hal yang 

disunnahkan. Cukup beristeri satu apabila mereka tidak sanggup berlaku 

adil. Maka tidaklah layak bagi orang Muslim melakukan poligami 

kecuali karena darurat serta berpegang teguh dengan sesuatu yang 

disyaratkan oleh Allah  , yaitu berlaku adil. 

 

4.2. Saran 

Dari paparan yang telah penulis jelaskan, ada beberapa saran yakni sebagai 

berikut: 

1. Bagi pelaku poligami 

Bagi para suami yang hendak melakukan poligami hendaknya 

mempertimbangkan juga apa yang telah diungkapkan oleh Muhammad Abduh. 

Yaitu tentang aspek keadilan dan hubungan baik antara suami dan istri. Jangan 

sampai kualitas pengayoman terhadap anak, keadilan rumah tangga dan relasi
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 antar suami istri menjadi buruk akibat poligami. Sehingga jika tidak mampu 

dalam memenuhi hal tersebut maka lebih baik satu saja. 

2. Bagi masyarakat 

Hendaknya masyarakat lebih mengerti dan bijaksana dalam menanggapi 

permasalahan poligami. Sebab memang poligami adalah hal yang tersurat 

kebolehannya dalam al-Quran meskipun dengan syarat yang tidak ringan.  

3. Bagi Negara 

Negara hendaknya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam 

berhukum. Tidak alergi dengan nilai-nilai Islam. Minimal hendaknya undang-

undang perkawinan dan tentang perlindungan anak serta kebijakan lain tidak 

dibuat bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga peraturan yang berlaku 

membuat damai masyarakat. Dan membawa kebaikan-kebaikan, bukan malah 

menghasilkan banyak pelanggaran-pelanggaran. 
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