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ABSTRAK 

Poligami merupakan pembahasan dalam perkawinan yang paling banyak 
diperdebatkan di kalangan ahli hukum Islam. Pro-kontra seputar poligami terus 
berkembang di kalangan ulama. Sebagian ulama menganjurkan poligami sebagai 
bentuk implementasi dari perintah Allah SWTdan sebagian lain menolak poligami 
dengan berbagai macam argumentasi yang selalu dikaitkan dengan ketidakadilan 
gender. Banyak perbedaan pendapat oleh para ulama terhadapa poligami. 
Dikarenakan dasar hukum yang terdapat dalam nash al-Qur’an yakni an-Nisā’ (4) 
3 dan 129 bersifat partikular, sehingga menjadikan banyak perbedaan penafsiran 
oleh para ulama  yang kemudian memunculkan pandangan dalam poligami pun 
beragam. Termasuk pula dalam hal ini pemikiran KH. M. Sirodjan Muniro AR. 
yang berasal dari Sentolo, Kulon Proga, Yogyakarta memilki gagasan yang unik 
berkaitan dengan konsep adil dalam poligami. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan yang detail dan 
wawasan baru tentang poligami khususnya konsep adil dalam poligami. Sehingga 
penelitian ini dapat menjadi sumbangsih keilmuan dan pandangan bagi umat 
dalam menyikapi persoalan poligami. Metode yang digunakan ialah metode 
penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dalam hal ini 
menggunakan filsafat hukum Islam. Setelah data terkumpul metode analisis data 
yang digunakan adalah analisis data dengan metodedeskriptif analitik. Yakni 
menganalisis data yang berasal dari fakta-fakta khusus dan peristiwa kongkret 
kemudian digeneralisasikan dan menafsirkan secara objektif. 

Hasil temuan penelitian menyatakan bahwa konsep adil dalam poligami 
menurut perspektif KH. M. Sirodjan Muniro AR. adalah bahwa adil dalam 
poligami itu hanya yang bersifat materi saja bukan immateri. Karena pada 
hakikatnya manusia itu tidak akan bisa berbuat adil yang sempurna. Berlatar 
belakang untuk melindungi hak-hak perempuan secara penuh dan demi 
kemaslahatan yang menjadi latar belakang KH. M. Sirodjan Muniro AR. terhadap 
gagasan konsep adil dalam poligami. 
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MOTTO 

 

 

ر األزمانحيثما تستقم يقّدر لك اّ	 جناحا يف غاب  
 

“Jika engkau beristiqomah, maka Allah akan 
menakdirkan kesuksesan bagimu sepanjang masa.” 

(KH. Moh. Baqier Adelan) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. 

 
A. Konsonan Tunggal 
 

 

HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan 

Al ا īf 
Tidak 

dilambangkan 
 

 Ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ ث
s (dengan titik di 

atas) 

 Jīm J Je ج

 Hâ’ ṡ ح
Ha (dengan titik 

dibawah) 

 Kha’ Kh K dan h خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż ذ
Z (dengan titik 

di atas) 

 Ra’ R Er ر

 Za’ Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy Es dan ye ش

 Sâd ṡ ص
Es (dengan titik 

di bawah) 

 Dâd ṡ ض
De (dengan titik 

di bawah) 

 Tâ’ ṡ ط
Te (dengan titik 

di bawah) 

 Zâ’ ṡ ظ
Zet (denagn titik 

di bawah) 
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A‘ ع īn ‘ 
Koma terbalik ke 

atas 

 Gaīn G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L ‘el ل

 Mīm M ‘em م

 Nūn N ‘en ن

 Wāwu W W و

  Ha’ H Ha 

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 
 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 
 Ditulis Muta’addidah ُ*َ)َ'&%َدة

 Ditulis ‘iddah ِ-&+ة
 

C. Ta’ Marbūtâh di akhir kata 

1. Bila ta’ Marbūtâh di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab 
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan 
sebagainya. 

./َ1ْ2ِ Ditulis ḥikmah 

.3َ4ْ5ِ Ditulis Jizyah  
 

2. Bila ta’ Marbūtâh diikuti dengan kata sandang “al ” serta bacaan kedua 

itu terpisah, maka ditulis dengan h 

 ’Ditulis Karāmah al-auliyā َآَ;اَ*ُ. ا9َ8ْْو67َ8ِء
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3. Bila ta’ Marbūtâh hidup dengan hârakat fathâḥ, kasraḥ dan dâmmah 

ditulis t 

 Ditulis Zakāt al-fiḥr َزَآ6ُة ا8ِْ<ْ=ِ;
 

D. Vokal Pendek 

 fatḥaḥ Ditulis A َـ

 Kasrah Ditulis I ِـ

 ḥammah Ditulis U ُـ

 

E. Vokal Panjang 

1 fatḥaḥ+alif 
 65َِهِ?7+.

Ditulis 
Ditulis 

Ā 
jāhiliyyah 

2 fatḥaḥ+ya’ mati 
ABَCْDَ 

Ditulis 
Ditulis 

Ā 
Tansā 

3 Kasrah+ya’ Mati 
E3ْ;َِآ 

Ditulis 
Ditulis 

ḥ 
karīm 

4 ḥammah+wawu mati 
 Fُُ;وض

Ditulis 
Ditulis 

Ū 
furūḥ 

 

F. Vokal Rangkap 

1 fatḥaḥ+ya’ mati 
Eْ1ُCَ7ْGَ 

Ditulis 
Ditulis 

Ai  
bainakum  

2 fatḥaḥ+wawu mati 
 HْIَل

Ditulis 
Ditulis 

Au 
Qaul 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‘). 

1 E(ُJَْأَأ Ditulis a’antum 

2 EْDُ;ْ1َLَ MْNِ8َ Ditulis La’in syakartum 
 

H. Kata Sandang Alīf+L ām 

1. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 Ditulis Al-Qur’ān َأO;ْPُ8ْن
 67َPِ8ْO Ditulis Al-Qiyāsس
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2. Bila kata sandang Alīf+Lām diikuti Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan 
huruf l (el)-nya. 

 Ditulis as-Samā َاB8+َ/6َء
Q/ْ+R8َا Ditulis as-Syams 

 

I. Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).  

 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

 Ditulis Żawḥ al-furūḥ َذِوى ا8ُْ<ُ;ْوض
.+CTB8ا Uَِأْه Ditulis ahl as-Sunnah 
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KATA PENGANTAR 

سم هللا الّر محن الّرحمي  

، اشهد ان الا� اّال اّ� واشهد اّن محمّدا رسول اّ�، امحلد � والّشكر �
 ا� و4ٔحصا به ومن تبعه+ن عبد هللا و$ىل اوالّصالة والّسالم $ىل س"يّد  محمّد 

  4ّٔما بعد.  حول وال قّوة ٕاّال 5 �ال و

Segala puji bagi Allah Swt., yang senantiasa meberikan karunia-Nya yang 

agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita 

menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas 
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menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan  

kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Saw., yang menyatakan 
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menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya 

bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan 

segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fenomena poligami bukanlah sesuatu yang baru dalam kacamata 

Islam. Masyarakat yang mayoritas penduduknya Muslim menjadikan 

poligami sebagai wacana yang terus diperbincangkan. Ada suatu hal yang 

menarik, bahwa poligami bukan semata-mata produk Syari’at al Islām. Jauh 

sebelum Islam lahir, peradaban manusia di penjuru dunia sudah mengenal 

poligami, menjalankannya, dan menjadikannya sebagai bagian yang utuh 

dari bentuk kehidupan yang wajar. Dapat dibilang tidak ada peradaban pada 

waktu itu yang tidak mengenal poligami.
1
 

Poligami adalah masalah kemanusiaan yang tua sekali. Hampir seluruh 

bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak asing dengan poligami. 

Perdebatan seputar poligami yang selama ini terjadi menyita banyak 

perhatian umat Islam, karena poligami dihubungkan dengan budaya Islam 

bahkan Sunnah Nabi. Secara historis praktek poligami sudah ada sejak 

zaman pra-Islam. Poligami dipraktekkan secara luas di kalangan masyarakat 

Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri sebelum Islam, 

masyarakat telah mempraktekkan poligami, bahkan poligami yang tidak 

terbatas. Sejumlah sejarah menceritakan bawha rata-rata pemimpin suku 

ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku 

                                                           
1
 Imam Fathurrahman, Saya Tidak Ingin Poligami Tapi Saya Harus Poligami, (Jakarta: 

Mizan, 2007), hlm. 20. 



2 
 

mempunyai istri sampai ratusan.
2
 Kemudian Islam hadir ditengah-tengah 

carut marut dalam kondisi di atas Islam sebagai solusi pembatasan berapa 

batas poligami yang diperbolehkan. Bukti bawha poligami ada sebelum 

Islam hadir dan sebagai solusi pembatasan wanita yang boleh dikawini. 

Dalam satu hadis disebutkan bahwa terdapat seorang yang ingin masuk 

Islam dan saat itu mempunyai istri sepuluh. Lalu Rasulullah SAW 

memerintahkan untuk memilih empat orang istri saja, dan menceraikan 

selebihnya. Rasulullah SAW bersabda:  

ٌشي أّن غٍالن به سلمت ثىا عبذة عه سعٍذ به عشَبت عه معمش عه الّزاد حّذثىا ٌّىحّذ

ًّ أسلم َلً عشش وسُة فً الجاٌلٍّت، فأسلمه معً. فأمشي ال ًّ صّلى اهلل الّثقف علًٍ َسلم ىب

(أن ٌتخٍّش أسبعا مىٍّه. )سَاي الّتش مٍزي
3

 

Hadis di atas memberikan pemahaman bahwa manusia hanya terbatas 

memiliki empat orang Istri saja. Demikian juga halnya dengan al-Qur‟an, 

bahkan memberikan syarat kepada seorang poligami untuk berlaku adil 

kepada istri-istrinya. Sebagiman firman Allah SWT:  

 َله تستطٍعُا ان تعذلُا بٍه الّىساء َلُحشصتم فالتمٍلُا كلَّ المٍل فتزسٌَا كاالمعّلقت

 4 َإن تصلحُا َتّتقُا فإّن الّلً كان غفُساّسحٍما 

                                                           
2
 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2004), hlm. 45. 

3
 Imam Tirmidhi, Sunan Tirmidhi, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1994),hlm.  368. 

4
 An-Nisā‟ (4): 129. 
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Di Indonesia sendiri syarat melakukan poligami sangat ketat sekali, hal 

demikian bisa dilihat dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 4 

yang berbunyi:
5
 

 Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu, 

sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka 

ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat 

tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya 

memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang 

apabila:  

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;  

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

 

Jika dilihat dalam Undang-undang Perkawinan 1974 dalam pasal 4 

sangatlah terkesan rumit dan ketat. Hal ini juga yang terpaparkan dalam asas 

Pengadilan Agama dalam kaitanya urusan izin poligami yakni asas izin 

poligami dipersulit. 

Salah satu perdebatan panjang dan pertimbangan hukum yang dibahas 

baik di dalam kalangan ulama konvensional ataupun para akademis untuk 

sekarang ini adalah perbedaan penafsiran terhadap persoalan syarat mutlak 

yang harus dipenuhi dalam poligami, yakni adil, yang dinukil dari surat an-

Nisā‟, yang berbunyi: 

َإن خفتم اّلاتقسطُافى الٍتمى فاوكحُا ماطاب لكم مه الّىساء مثىى َثلث َسبع، فاءن 

6خفتم اّلا تعذلُافُاحذة أَماملكت أٌماوكم، رلك أدوى أّلا تعُلُا
 

                                                           
5
 Pasal 4, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

6
 An-Nisā‟ (4): 3. 
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Kalangan tradisionalis beranggapan bahwa poligami merupakan 

perintah dan penekanan pada syarat untuk adil yang tertera pada surat an-

Nisā‟ (4) 3, perintah itu adalah kewajiban masing-masing individu yang 

berpoligami kepada Allah SWT sementara kalangan modernis berpendapat 

bahwa teks poligami harus mempertimbangkan syarat mutlak adil yang 

berlandaskan kemaslahatan. 

Konsep adil dalam poligami mengandung dua unsur jenis keadilan, 

yakni keadilan etis, merupakan keadilan yang berlandaskan terhadap 

kebajikan tertinggi yang menentukan perilaku manusia serta keadilan 

teologis yakni keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh 

para teolog berkaitan dengan kehendak Allah SWT Artinya makna adil harus 

ditinjau dari segala aspek.
7
 

Mengenai konsep adil dalam poligami terjadi perdebatan dikalangan 

para ulama. MenurutImam 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.
8
 Seorang 

suami yang hendak berpoligami menurut ulama fikih 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 

                                                           
7
 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2007), hlm. 

46. 

8
 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 

Abduh, (Jakarta; Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 103-105. 
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sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.
9
 Muhammad 

Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam 

memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas 

yang mampu dilakukan oleh manusia (Pagar, dalam Analytica Islamica, 

Vol.3, No.1, 2001, hal. 21). Mustafa al-Siba‟i mengatakan bahwa keadilan 

yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang 

berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan 

dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri. 

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. 

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.
10

 

Para ulama fikih 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 

                                                           
9
 Abd. Rahman Do‟i, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah),(Jakarta; 

Rajawali Press, 2002), hlm. 192. 

10
 Muhammad Abduh, Sayyid Muhammad Rasyīd Riḍ a, Tafsir al-Qur’an al-Hakim al 

Sahir bi Tafsir al-Manar, Juz V, hlm. 448. 
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seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur 

dengan angka-angka. 

Sebuah aturan dibuat tentunya untuk ditaati begitu juga dalam undang-

undang, khususnya dalam hal ini adalah Undang-undang perkawinan Pasal 4 

dan 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang 

berkaitan dengan persoalan beristri lebih dari satu. Undang-undang sudah 

mengatur sedemikian rupa demi terciptanya kepastian hukum terhadap 

masyarakat. Dalam konteks Indonesia perihal izin poligami yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berpedoman pada asas dipersulit. 

Karena semakin berkembangnya zaman substansi dari poligami tidak sesuai 

dengan praktek dan nilai-nilai yang diajarkan oleh syariat Islam. Poligami 

hanya dijadikan sarana sebagai pemuas nafsu semata tanpa memperdulikan 

substansi dari poligami itu sendiri. 

KH. M. Sirodjan Muniro AR. adalah seorang ulama yang berasal dari 

kalangan orang biasa, bukan anak dari seorang pejabat, atau bahkan anak 

dari seorang kiai. KH. M. Sirodjan Muniro AR. adalah seorang ulama yang 

berpengaruh di Kabupaten Kulon Progo, khususnya wilayah Kecamatan 

Sentolo. Hal ini karena memang kepribadian KH. M. Sirodjan Muniro AR. 

yang disukai dari berbagai kalangan masyarakat, sehingga menjadikan KH. 

M. Sirodjan Muniro AR. mudah diterima oleh siapapun. 

KH. M. Sirodjan Muniro AR. memiliki pandangan khusus terhadap 

poligami, KH. M. Sirodjan Muniro AR. memaparkan gagasan dengan 

semangat melindungi hak-hak perempuan secara penuh. Berangkat dari 



7 
 

permasalahan di atas, KH. M. Sirodjan Muniro AR. juga berpandangan 

bahwa tidak selamanya seorang laki-laki yang melakukan poligami itu 

beralasan hanya untuk memenuhi keinginan atau hawa nafsunya saja, ada 

kalanya poligami dilakukan sesorang karena adanya suatu keadaan yang 

mengharuskan laki-laki melakukan poligami, misalnya untuk kemaslahatan 

atau untuk melindungi perempuan yang akan dipoligami. 

KH. M. Sirodjan Muniro AR. dalam menafsirkan ayat-ayat yang 

berkaitan dengan poligami KH. M. Sirodjan Muniro AR. melihat dalam 

konteks sosio-kultur permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat 

saat ini. sehingga dengan pemahaman penafsiran yang mendalam diharapkan 

poligami menjadi sebuah solusi.
11

 

Para ulama memberikan pendapat, bahwasanya adil sebagai syarat 

mutlak bagi perkawinan poligami. Definisi adil yang ditetapkan pada ayat 

tersebut adalah hasil ijtihad para ulama, tentunya perlu diketahui apa dan 

bagaimana proses menafsirkan ayat tersebut. Karena ketetapan hukum yang 

berlaku pada poligami berawal dari proses penafsiran teks al-Qur‟an, 

perubahan dan perkembangan persoalan masyarakat juga menjadi 

pertimbangan hukumnya.  

KH. M. Sirodjan Muniro AR. salah satu dari sekian tokoh masyarakat 

yang pro terhadap poligami. Tidak hanya teori yang dikemukakan oleh KH. 

M. Sirodjan Muniro AR. mengenai poligami ini, akan tetapi KH. M. 

Sirodjan Muniro AR. langsung berhadapan dengan praktik poligami ini. 

                                                           
11

 Wawancara dengan KH. M. Sirodjan Muniro AR. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul 

Haromain, Sentolo, Kulon Progo, tanggal 3 Februari 2017. 
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Berdasarkan data yang digali oleh penyusun, bahwa KH. M. Sirodjan 

Muniro AR. mempunyai tiga istri yang mana dua istri perkawinanya resmi 

tercatatkan di KUA atau dengan kata lain resmi secara hukum positif dan 

untuk istri yang ketiga dalam tahap proses. Mengenai konsep adil, KH. 

Sirodjan Muniro AR. mempunyai pemikiran tersendiri dalam memaknai kata 

“adil” yang telah KH. M. Sirodjan Muniro AR. terapkan terhadap para 

istrinya. 

KH. M. Sirodjan Muniro AR. berpendapat bahwasanya yang dimaksud 

adil dalam poligami adalah yang bersifat materi saja, bukan immateri. 

Karena pada hakikatnya manusia itu sendiri tidak akan bisa berbuat adil 

secara sempurna. Apalagi dalam keadilan yang bersifat immateri seperti 

cinta, kasih sayang dan lain-lain. Adil tidak harus sama, melainkan sesuai 

dengan kebutuhan.  

Berdasarkan pemaparan di atas penyusun merasa tertarik untuk 

mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai “Konsep Adil dalam 

Poligami Perspektif KH. M. Sirodjan Muniro AR.” 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok maslah 

yang akan dibahas dalam penelirian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pandangan KH. M. Sirodjan Muniro AR. mengenai konsep 

adil dalam poligami? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan  

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penyusunan adalah: 

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan konsep adil dalam poligami 

menurut pandangan KH. M. Sirodjan Muniro AR. 

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang melatar belakangi dari 

pemikiran KH. M. Sirodjan Muniro AR. mengenai konsep adil dalam 

poligami. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan yang diaharapkan dari hasil penyusunan ini 

adalah: 

a. Sebagai studi analisa dari konsep poligami menurut hukum Islam. 

b. Sebagai sumbangan khazanah intelektual keislaman atau terhadap 

pemikiran hukum Islam, terutama dibidang hukum keluarga khususnya 

dalam hal ini tentang poligami. 

c. Penyusunan ini merupakan pelatihan intelektual (intellectual exercise), 

yang diharapakn dapat mempertajam daya fikir ilmiah serta 

meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu yang digeluti. 

 

D. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil-hasil 

penyusunan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai tema yang sejenis, 
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sehingga diketahui secara jelas posisi dan konstribusi penyusun. Sehingga 

menghasilkan penyusunan yang komprehensif dan untuk memastikan tidak 

adanya pengulangan dalam penyusunan maka sebelumnya harus dilakukan 

sebuah pra-penyusunan terhadap obyek penyusunanya, 

Setelah penyusun melakukan penelusuran dan pengkajian terhadap 

karya ilmiah, terdapat beberapa pembahasan menganai poligami. 

Diantaranya yang membahas poligami adalah: buku karya Abu Fikri (2007) 

dalam bukunya yang berjudul Poligami Yang Tak Melukai Hati?.
12

 Karya 

tersebut memaparkan tentang konsep keadilan berpoligami yang diajarkan 

oleh nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Konsep adil yang bisa 

menjadikan keluarga seseorang yang berpoligami menjadi keluarga yang 

sakīnah, mawaddah, wa rāhmah. 

Beberapa penyusunan yang tidak jauh berbeda, diantaranya adalah 

dengan judul Konsep Adil Dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam,
13

 

skripsi ini disusun oleh Sudiyono, yang menjelaskan tentang konsep adil 

dalam berpoligami menurut hukum Islam dengan memaparkan beberapa 

pandangan ulama yang kemudian dihubungkan dengan hukum Islam. 

Disamping itu skripsi tersebut juga menjelaskan skala keadilan 

bagaimanackeadilan itu bias dicapai, karena keadilan itu tidak ada takaran 

khusus  baik dalam al-Qur‟an maupun hadis untuk menunjukkan apa saja 

unsur-unsur pokok keadilan dan bagaimana keadilan dapat direalisasikan di 

                                                           
12

 Abu Fikri, Poligami Yang Tak Melukai Hati?, (Bandung: Mizana, 2007). 

13
 Sudiyono, “Konsep Adil Dalam berpoligami Menurut Hukum Islam, “Skripsi Strata I 

Universitas Islam Negeri Yogyakarta (1990).   
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muka bumi. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa konsep adil 

dalam berpoligami menurut hukum Islam adalah adanya keseimbangan 

seseorang untuk melakukan poligami dan tindakannya itu benar-benar 

dipertimbangkan dengan kemampuan seseorang dalam hal pemenuhan 

nafkah baik lahiriyah maupun batiniyah sehingga nantinya tidak akan 

merugikan istri-istri yang dimiliki. 

Judul skripsi lainya adalah Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif 

Imam Malik Dan Shafi’ie yang ditulis oleh Juriyah Astuti (2005).
14

 Skripsi 

ini mengemukakan tentang pandangan dua ulama madzab besar. Dimana 

Imam Malik dan Imam Shafi‟i sama-sama memahami poligami dengan tiga 

hal, pertama, kebolehan berpoligami dengan mengemukakan pendapat 

dengan syarat adil. Kedua, membatasi dengan satu istri saja apabila para 

suami tersebut tidak bisa berbuat adil. Ketiga, membatasi istri hanya empat.  

Selanjutnya adalah Studi Terhadap Pemikiran M. Qurais Shihab 

Tentang Adil Dalam Poligami.
15

 Penyusunan ini membahas tentang 

bagaimana pemikiran M. Quraish Shihab tentang adil dalam poligami. 

Metode pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep adil dalam poligami 

menurut analisa penyusun menggunakan dua metode. Yakni, dari segi 

metode Ushul Fiqh “Saddu Dzari’ah”, mencegah sesuatu yang manjadi jalan 

kerusakan (jika seseorang tidak yakin dapat adil maka poligami dilarang 

                                                           
14

 Juriyah Astuti, “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Malik dan Imam 

Shafi‟ie,” Skripsi Strata I Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2005).   

15
 Danang Fatihurrahman, Studi Terhadap Pemikiran M. Qurais Shihab Tentang Adil 

dalam Poligami.” Skripsi Strata I UIN Suna Ampel, 2008). 
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baginya) dan penafsiran al-Qur‟an Maudhu’i (tematik)”, yang mana M. 

Quraish Shihab memahami kandungan al-Qur‟an dengan topik terbaru yang 

berkaitan dengan poligami yang kemudian dikorelasikan dengan konsep adil 

yang ada dalam al-Qur‟an. Adapun implikasi pemikiran M. Quraish Shihab 

yakni adanya keyakinan dapat adil, yang kemudian dibuktikan di depan 

sidang Pengadilan Agama dengan bukti bahwa ia mampu dalam tiga hal; 

ekonomi, kesehatan dan mental. 

Penyusunan yang berikutnya ialah Konsep Adil Dalam Poligami 

Perspektif KH. Husein Muhammad oleh Bani Aziz Utomo.
16

 Skripsi ini 

secara singkat membahas pandangan KH. Husein Muhammad tentang 

konsep adil dalam poligami. KH. Husein Muhammad memiliki pandangan 

khusus terhadap poligami, bahwa KH. Husein Muhammad memaparkan 

gagasannya dengan semangat kesetaraan, mengedepankan rasionalitas, 

namun dalam pemikiran KH. Husein Muhammad masih tetap patuh terhadap 

teks, hanya saja dalam menafsirkan suatu ayat, termasuk dalam hal ini 

adalah ayat-ayat poligami KH. Husein Muhammad melihat ke dalam 

konteks sosio-kultur masyarakat kita sekarang ini. 

Adapun metode tafsir yang digunakan oleh KH. Husein Muhammad 

adalah dengan menggunakan kecendrungan historis, artinya KH. Husein 

Muhammad melakukan tinjauan terhadap illat atau sebab ayat tersebut 

diturunkan, dengan wawasan sosiologis dan dengan pemahaman kebahasaan 

yang baik KH. Husein Muhammad berijtihad untuk menganalisis as-bāb an-

                                                           
16

 Bani Aziz Utomo, Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad oleh 

Bani Aziz Utomo, Skripsi Strata I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010. 
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nuzūl sehingga sebagai mufassir KH. Husein Muhammad memiliki 

keunggulan tersendiri. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Hukum Islam pada dasarnya adalah hukum yang mempunyai daya 

fleksibilitas yang tinggi. Fleksibilitas hukum Islam dibuktikan dengan 

kemampuan hukum Islam menerima barbagai pembaharuan sosial. Sehingga 

dalam hal-hal tertentu dapat meresepsi nilai-nilai yang secara kategoris 

berada di luar konteks Islam. 

Al-Qur‟an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam, selalu 

memberi peluang bagi pengembang hukum Islam.
17

 Sebab tidak selamanya 

al-Qur‟an memberi jawaban praksis bagi suatu kasus tertentu. Bagi 

persoalan yang demikian, Islam memberi solusi dengan mencarinya di luar 

al-Qur‟an. Dalil-dalil istimbat yang ditetapkan oleh para ulama sebenarnya 

dimaksudkan jalan atau metode menyelesaikan suatu perkara, tanpa keluar 

dari frame hukum Islam.
18

 

Hukum Perkawinan di dalamnya tujuan menikah menjadi hal yang 

penting pada penetapan hukum, yang dikenal sebagai kategori hukum al-

ahkām al-khamsah (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), 

sunnah/mustaḥ ab (anjuran, dorongan, sebaiknya dilakukan), ibadah/mubah 

                                                           
17

 Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1998), hlm. 

91. 

18
 Narus Rusli, Konsep Ijtihad As-Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum 

Islam di Indonesia, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 18. 
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(yang diperbolehkan), karāhah/makrūh (kurang/tidak sesuai, sebaiknya 

ditinggalkan) dan haram (larangan keras). Dihubungkan dengan al ḥ akam 

pun poligami, penetapan hukumnya ditetapkan dengan menggunakan 

pendekatan kategori hukum tersebut. 

Tujuan seseorang dalam berpoligami sebenarnya cukup untuk dijadikan 

dasar untuk penetapan hukumnya, seperti halnya dalam hukum perkawinan. 

Perbedaan pandangan ulama terhadap tujuan seseorang melakukan poligami 

menjadi latar belakang penetapan hukum bagi poligami itu sendiri, poligami 

dilakukan untuk apa? Atas dasar apa? Berbagai pertanyaan tersebut, minimal 

menjadi ukuran bagi seseorang yang akan melakukan poligami. 

Pendapat pro dan kontra yang muncul semuanya layak untuk dihargai, 

dalam Islam pun dikenal bahwa perbedaan pendapat (al-ikhtilaf) yang terjadi 

pada masyarakat adalah sebuah rahmat. Tugas masing-masing warga 

masyarakat adalah menjaga agar perbedaan yang terjadi sampai saat ini bisa 

berjalan dengan sehat dan masih sesuai dengan koridor hukum. Begitu juga 

undang-undang perkawinan yang saat ini masih berlaku, wajib untuk 

dihormati oleh semua orang, karena salah satu perintah Allah SWT adalah 

untuk taat kepada pimpinan (Amri). 

Mengenai konsep adil dalam poligami terjadi perdebatan dikalangan 

para ulama. Menurut Imam Syafi‟i, as-Syarakhsi dan al-Kasani 

mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini 

hanya menyangkut urusan fisik, seperti menyediakan rumah, pakaian, 

makanan, minuman, mengunjungi istri di malam atau di siang hari, serta hal-
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hal yang berhubungan dengan pergaulan lainnya yang masih mungkin 

diusahakan agar tidak keluar dari kemampuan manusia.
19

 Seorang suami 

yang hendak berpoligami menurut ulama fikih paling tidak memliki dua 

syarat : Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai 

keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua 

istrinya dengan adil. Setiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi 

hak perkawinan serta hak-hak lain.
20

 Muhammad Husein al-Żahabi 

mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah 

dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu 

dilakukan oleh manusia (Pagar, dalam Analytica Islamica, Vol.3, No.1, 

2001, hal. 21). Mustafa al-Siba‟i mengatakan bahwa keadilan yang 

diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan 

dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal 

yang bersifat kebutuhan material istri. 

Begitu juga konsep adil dalam poligami yang diungkapkan oleh M. 

Quraisy Shihab dalam kitab karyanya  Tafsīr Al-Misbāh yakni adil dalam hal 

poligami yang dimaksud adalah keadilan yang hanya bersifat  materi saja. 

Adapun keadilan yang bersifat immateri manusia tidak akan dapat 

mewujudkan dalam hati mereka secara terus-menerus, seperti keadilan 

dalam hal cinta dan kasih sayang di antara istri-istri mereka walaupun 

                                                           
19

 Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 

Abduh, (Jakarta; Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 103-105. 

20
 Abd. Rahman Do‟i, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah),(Jakarta; 

Rajawali Press, 2002), hlm. 192. 
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mereka sangat ingin berbuat demikian, karena cinta dan kasih sayang di luar 

kemampuan manusia untuk mengaturnya.
21

 

Muhammad Abduh berpandangan lain, bahwa konsep adil yang 

disyaratkan al-Qur‟an menurut Abduh adalah keadilan yang bersifat 

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

diukur dengan angka-angka. 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.
22

 

Persoalan poligami merupakan hal penting berdasarkan kebutuhan 

kondisi kehidupan masyarakat dahulu yang sekarang. Pada masa sekarang, 

poligami menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang terjadi di 

masyarakat. Sesungguhnya masyarakat laksana timbangan yang harus 

diseimbangkan kedua piring timbangannya. Banyak praktik poligami 

dilakukan  oleh masyarakat dahulu dan sekarang, yang mana mereka 

berpendapat bahwa poligami boleh dilakukan. Adapaun dalil yang biasanya 

digunakan adalah berlandaskan surah an- Nisā‟, yang berbunyi:  

                                                           
21

 M. Quraish Shihab, Tafsīr Al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasiam Al-Qur’an Vol. 2, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 606. 

22
 Muhammad Abduh, Sayyid Muhammad Rasyīd Riḍ a, Tafsir al-Qur’an al-Hakim al 

Sahir bi Tafsir al-Manar, Juz V, hlm. 448. 
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فى الٍتمى فاوكحُا ماطاب لكم مه الّىساء مثىى َثلث َسبع، فاءن  َإن خفتم اّلاتقسطُا

23فُاحذة أَماملكت أٌماوكم، رلك أدوى أّلا تعُلُا خفتم اّلا تعذلُا
 

Akan tetapi tidak hanya dari kalangan yang pro-poligami saja yang 

menggunakan dalil ini sebagai pijakan hukumnya, banyak pula dari  

kalangan yang kontra terhadap poligami juga yang menggunakan dalil ini 

sebagai landasan hukum untuk tidak memperbolehkan poligami. Mereka 

berpendapat bahwa ayat ini harus dipahami tidak secara tekstual saja, akan 

tetapi secar kontekstual dan substansial dari makna ayat yang terkandung di 

dalamnya. Secara historis asbāb an-nuzūl dari ayat di atas adalah 

berdasarkan keterangan dari istri Nabi Muhammad SAW, „Aisyah ra. Imam 

Bukhari, Muslim, Abu Daud serta at-Tarmidzi dan lain-lain bahwa Urwah 

Ibnu Zubair bertanya kepada istri Nabi; „Aisyah ra. tentang ayat ini. KH. M. 

Sirodjan Muniro AR. menjawab bahwa ayat ini berkaitan denga anak yatim 

yang berkaitan dengan pemeliharaan seorang wali senang akan kecantikan 

dan harta sang yatim, maka dia hendak menikahi tanpa memberinya mahar 

yang sesui, maka turunlah ayat ini.
24

 

Adil berarti tidak memihak
25

, berpegang kepada kebenaran. Sementara 

keadilan dimaknai sebagai kata sifat atau perbuatan untuk berpegang pada 

kebenaran dan tidak sewenang-wenang. Salah satu yang menjadi perhatian 

                                                           
23

 An- Nisā‟ (4): 3. 

24
 M. Quraish Syihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 340.  

25
  Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), hlm. 12. 
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besar persoalan poligami adalah tentang bagaimana konsep adil itu 

sebenarnya. Ulama konvensional memiliki penafsiran yang berbeda-beda 

mengenai pemaknaan adil yang didasarkan pada an- Nisā‟ (4): 3, 

diantaranaya dalam ayat tiga ini menggunakan kata (تقسطُا) tuqsiṭ ū dan 

 ta’dilū yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang )تعذلُا(

mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan 

berpendapat bahwa kata tuqsiṭ ū adalah berlaku adil antara dua orang atau 

lebih, keadilan yang menjadikan keduanya sama-sama senang. Sedangkan 

adil adalah berlaku adil kepada orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan 

itu bisa saja tidak menyenangkan pada salah satu pihak.
26

 

 

F. Metode Penelitian. 

Penyusunan dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis penyusunan 

Penyusunan skripsi ini sepenuhnya didasarkan pada penyusunan 

lapangan (field research). Penyusun melakukan observasi secara langsung 

ke lapangan guna memperoleh data yang akurat. Hal tersebut juga 

ditunjang dengan penyusunan pustaka, yaitu dengan cara membaca, 

                                                           
26

 M. Quraish Syihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, hlm. 

338. 
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menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di 

dalam suatu perpustakaan atau di luar perpustakaan.
27

  

2. Sifat penyusunan 

Sifat penyusunan ini merupakan penyusunan deskriptif analitik 

yaitu penyusunan untuk menyelesaikan masalah dengan cara 

mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan 

penganalisisan data, kemudian dijelaskan.
28

 Metode deskriptif analitik ini 

bisa diartikan sebagai sebuah prosedur dalam memecahkan suatu 

permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta sebagaiman adanya di 

lapangan.
29

 

3. Obyek Penyusunan 

Obyek penyusunan ini adalah terhadap pemikiran KH. M. Sirodjan 

Muniro AR., yang beralamatkan Desa Tuksono, Kec. Sentolo, Kab. 

Kulon Progo, Yogyakarta. 

4. Pendekatan Penyusunan 

Sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan dalam 

penyusunan ini adalah pendekatan normatif dalam hal ini menggunakan 

filsafat hukum Islam yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah 

kepada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-

                                                           
27

 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penyusunan, (Yogyakarta: Kurnia Kalam 

Semesta, 2003), hlm. 7. 

28
 Rianto Adi, Metodologi Penyusunan Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 

128. 

29
 Saifuddin Anwar, Metode Penyusunan Bidang Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1990), hlm. 87. 
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Qur‟an dan Hadis, kaidah ushul serta pendapat para ulama ahli yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penyusun 

melakukan peninjauan terhadap fakta yang terjadi di lapangan mengenai 

konsep adil dalam poligami perspektif KH. M. Sirodjan Muniro AR. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data agar diperoleh data yang valid dan aktual maka 

penyusunan ini menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Interview (wawancara) 

Data utama dalam penyusunan ini adalah interview. Metode 

interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan 

tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan 

berdasarkan pada tujuan penyusunan.
30

 Penyusun mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Adapun pihak-pihak yang diwawancari adalah KH. M. 

Sirodjan Muniro AR. sebagai narasumber utama, kemudian Ibu Nyai 

Sutini istri kedua KH. M. Sirodjan Muniro AR., Agus yang menjabat 

sebagai ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Haromain, dan 

Shofwan Aziz salah satu dari pengurus Pondok Pesantren Nurul 

Haromian Sentolo, Kulon Proga. 

Adapun teknik interview (wawancara) yang digunakan adalah 

interview bebas terpimpin yaitu penyusun menyiapkan catatan pokok 

                                                           
30

 Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 193. 
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agar tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan untuk 

dijadikan pedoman dalam mengadakan wawancara yang penyajiannya 

dapat dikembangkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam 

dan dapat divariasikan dengan situasi yang ada, dan hasil wawancara 

tidak ditulis secara mentah-mentah pendapat dari hasil wawancara, 

akan tetapi dikombinasikan dengan nash-nash yang ada sehingga 

kekakuan selama wawancara berlangsung dapat dihindarkan. 

b. Observasi 

Observasi atau pengamatan yang dimaksud di sini adalah 

observasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi ini 

penyusun mengusahakan untuk melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk 

memanipulasi data-data yang ada di lapangan.
31

 Metode ini digunakan 

untuk melihat kesesuaian data dari interview dengan keadaan 

sebenarnya. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.
32

 Tujuan dari 

penggunaan metode ini adalah untuk memudahkan memperoleh data 

                                                           
31

Ibid, hlm. 125. 

32
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penyusunan Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1996), hlm. 234. 
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secara tertulis tentang konsep adil dalam poligami berdasarkan 

pemikiran KH. Sirodjan Muniro AR. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh data.
33

 Analisis data yang penyusun gunakan adalah 

metode analisis kualitatif.
34

 Penyusunan ini menggunakan analisis induktif 

yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-

peristiwa kongkret kemudian digeneralisasikan. 

Penyusun dalam hal ini mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara mengenai pemikiran KH. M. Sirodjan Muniro AR. mengenai 

konsep adil dalam poligami. Kemudian diklasifikasikan dalam beberapa 

kelompok, sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan umum. Dalam 

penyusunan ini metode tersebut dimaksudkan untuk memperolah analisis 

data secara umum. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pembahasan 

skripsi ini penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab yaitu: 

                                                           
33

 Lexy J Moleong, Metodologi Penyusunan Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002), hlm. 103. 

34
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(Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 94. 
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Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah. Kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan 

kegunaan. Untuk selanjutnya adalah telaah pustaka dimaksudkan untuk 

melihat kajian-kajian yang telah ada sebelumya sekaligus akan nampak 

orisinilitas kajian penyusun yang membedakannya dengan sejumlah 

penyusunan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kerangka teoritik, metode 

penyusunan, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca 

kepada substansi penyusunan ini. 

Bab kedua merupakan tinjauan deskriptif secara umum mengenai 

konsep adil dalam poligami. Dalam bab ini terbagi menjadi tiga sub-bab 

yaitu: pengertian poligami, yakni sub-bab ini membahas tentang pengertian 

poligami, pengertian adil, yang memuat tentang pengertian adil yang 

dimaksud pada ayat poligami, konsep adil menurut pandangan ulama, yang 

memaparkan bentuk-bentuk keadilan dalam poligami sesusi dengan teks ayat 

poligami oleh beberapa tokoh. 

Bab ketiga membahas pendeskripsian tentang KH. M. Sirodjan Muniro 

AR. dan pemikiaranya tentang konsep adil dalam poliagami. Pada bab ini 

terdiri dari tiga sub bab yaitu: sketsa biografi KH. M. Sirodjan Muniro AR., 

riwayat pendidikan KH. M. Sirodjan Muniro AR. serta pendirian Pondok 

Pesantern Nurul Haromain. Bab kedua makna adil dalam poligami 

persepektif KH. M. Sirodjan Muniro AR. yang terdiri dari dua sub-bab yakni 

perkawinan poligami menurut KH. M. Sirodjan Muniro AR. dengan 

mengemukakan latar belakang KH. M. Sirodjan Muniro AR. kita akan dapat 



24 
 

mengetahui landasan berfikir KH. M. Sirodjan Muniro AR. dan 

mendapatkan kerangka berfikir dari setiap gagasan yang KH. M. Sirodjan 

Muniro AR. kemukakan. 

Bab keempat merupakan analisis penyusun terhadap penafsiran 

poligami dalam QS. an- Nisā‟ (4): 3 dan 129 dan konsep adil dalam poligami 

perspektif KH. M. Sirodjan Muniro AR. 

Bab kelima merupakan bab penutup yang membahas tentang intisari 

dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya untuk dijadikan suatu 

kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan wawancara, memberikan beberapa uraian serta 

melakukan analisis terhadap pemikiran KH. M. Sirodjan Muniro AR. yang 

berkaitan dengan keadilan dalam poligami, akhirnya dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Secara khusus KH. M. Sirodjan Muniro AR. memiliki gagasan yang 

berkaitan dengan konsep adil yang berkaitan dengan surat An- Nisā’ (4): 

3 dan 129. Sifat keadilan menurut beliau yang terdapat dalam ayat 

tersebut adalah mengenai keadilan yang bersifat materi saja. Adapaun 

tentang keadilan dalam hal immateri, manusia mustahil bisa melakukan 

keadilan yang semacam ini. Adil tidak harus sama, akan tetapi adil itu 

menempatkan sesuatu yang tepat pada bagianya. 

KH. M. Sirodjan Muniro AR. memiliki pandangan khusus terhadap 

poligami, beliau memaparkan gagasan dengan semangat melindungi hak-

hak perempuan secara penuh. Berangkat dari pemikiran beliau, yang 

berpandangan bahwa tidak selamanya seorang laki-laki yang melakukan 

poligami itu beralasan hanya untuk memenuhi keinginan atau hawa 

nafsunya saja, ada kalanya poligami dilakukan sesorang karena adanya 

suatu keadaan yang mengharuskan laki-laki melakukan poligami, 

misalnya untuk kemaslahatan atau untuk melindungi perempuan yang 

akan dipoligami.. Poligami di dalam Islam hadir bukan untuk menambah 
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permasalahan baru, justru sebaliknya poligami adalah solusi untuk 

persoalan tersebut. Kemudian berbeda lagi ketika poligami dipahami 

lebih baik lagi, dipahami benar-benar dengan hati khususnya oleh umat 

Islam, maka hal ini akan benar-benar menjadi solusi bagi persoalan yang 

ada. Ketika wanita banyak terlantar dimana-mana, dengan pemahaman 

poligami yang baik, maka wanita yang terlantarkan tersebut bisa 

dipoligami oleh orang-orang yang sudah memenuhi kriteria untuk 

diperbolehkannya poligami sehingga para wanita akan merasa terlindungi 

oleh suaminya. 

Disamping itu KH. M. Sirodjan Muniro ingin membuktikan 

hikmah yang terkandung dalam syari’at-Nya tersebut, yakni poligami ini. 

Poligami disamping suatu solusi diantara permasalahan yang ada saat ini, 

juga merupakan sesuatu yang baik, bahkan suatu sunnatullah. Sesuai 

dengan perkataan beliau, yaitu: 

ن آ�ن 	��ا ����.� 

 

B. Saran-saran 

Setelah selesai melakukan penelitian sampai dengan kesimpulan 

konsep adil dalam poligami perspektif KH. M. Sirodjan Muniro AR., 

maka penyusun memberikan beberapa saran yang berarti langkah 

selanjutnya dalam menghadapi problematika perubahan zaman dan 

peradaban yang sedemikian maju dan beragam. Adapun saran itu sebagai 

berikut: 
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1. Ketika memahami suatu hukum Islam hendaknya dikaji secara 

mendalam apa yang menjadi substansi hukum tersebut, dalam hal ini 

adalah poligami. Sehingga pemahaman yang utuh terhadap suatu 

hukum akan menjadikan  suatu solusi dari persoalan-persoalan yang 

ada sekarang. 

2. Hendaknya semua lapisan masyarakat bersikap arif dalam menyikapi 

permasalahan poligami, sehingga tidak terjebak secara berlarut-larut 

antara kelompok yang pro dan kontra. 

3. Persoalan poligami harsu mendapat perhatian yang lebih dari seluruh 

komponen, baik masyarakat biasa, akademis dan khususnya tokoh 

agama sehingga persoalan ini tidak menjadi perdebatan yang tiada 

habisnya yang pada akhirnya membingungkan umat itu sendiri.  

Demikianlah skripsi yang berjudul Konsep Adil dalam Poligami 

Perspektif KH. M. Sirodjan Muniro AR. yang dapat penyusun kemukakan. 

Pembahasan di dalamnya tentu saja tidak dapat dilepaskan dari 

kekurangan dan kekhilafan. 

Penyusun sangat mengharapakan kritik serta saran konstruktif dari 

berbagai pihak agar nantinya dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. 
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LAMPIRAN 















LAMPIRAN-LAMPIRAN 

DAFTAR TERJEMAH 

 

NO. HLM F.N. 
TERJEMAH 

BAB I 

1 2 3 

Hannad dan ‘Abdah menceritakan, dari Sa’id bin ‘Arubah, dari 

Ma’mar, dari Zuhri. Sesungguhnya Ghailan bin Salamah masuk 

Islam, dia mempunyai sepuluh Istri dimasa Jahiliyyah. Maka istri-

istri tersebut masuk Islam bersama Ghailan. Kemudian Nabi 

Muhammad SAW memerintahkan agar memilih empat diantara 

sepuluh istri tersebut. 

2 2 4 

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

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita lain kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka 

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

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

 

3 3 6 

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

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita lain kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka 

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

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

 

4 13 16 

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

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita lain kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka 

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



Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

 

   BAB II 

5 23 4 

Katakanlah, “Tuhanku menyuruhku berlaku adil, hadapkanlah 

wajahmu (kepada Allah) pada setiap salat, dan sembahlah Dia 

dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepada-Nya. 

Kamu akan dikembalikan kepada-Nya sebagaimana kamu 

diciptakan semula. 

6 24 6 

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

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita lain kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka 

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

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

 

7 27 12 

Dari ‘Aisyah, ia berkata, “Tiada satu keciali Rasulullah berkeliling 

menmui kami semua (sebagai istri) seorang demi seorang. Beliau 

mendekat dan membelai kami tanpa berhubungan (bersebadan) 

hingga sampai yang mendapat gilirannya, dan disitulah beliau 

menginap. 

8 28 16 
Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang 

dengan kewajibannya menurut cara yang patut.  

9 29 19 

Dan kamu 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. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), 

maka sungguh Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

10 36 32 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 



kawinilah wanita-wanita lain kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka 

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

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

 

11 42 41 

Dan kamu 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. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), 

maka sungguh Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

12 44 45 

Dari ‘Aisyah, dia berkata, “Adalah Rasulullah Saw. memberi 

giliran bagi sitri-istrinya secara adil, kemudian beliau bersabda, Ya 

Allah inilah pembagian terhadap apa yang kumilki, maka janganlah 

Engkau mencelaku terhadap apa yang Engkau miliki dan tak 

kumilki.  

13 47 53 

Kami telah mengetahui apa yang telah kami wajibkan kepada 

mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka 

miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang  

   BAB III 

14 54 5 Sesuatu yang diawali baik pasti akan baik pula pada akhirnya 

15 71 27 

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

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita lain kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka 

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

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

13 72 28 
Dan kamu 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. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), 

maka sungguh Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. 

   BAB IV 

14 85 8 

Hannad dan ‘Abdah menceritakan, dari Sa’id bin ‘Arubah, dari 

Ma’mar, dari Zuhri. Sesungguhnya Ghailan bin Salamah masuk 

Islam, dia mempunyai sepuluh Istri dimasa Jahiliyyah. Maka istri-

istri tersebut masuk Islam bersama Ghailan. Kemudian Nabi 

Muhammad SAW memerintahkan agar memilih empat diantara 

sepuluh istri tersebut. 

15 85 9 

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

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita lain kamu senangi: dua, tiga atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka 

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

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

16 90 14 

Nikahlah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur (produktif), 

sebab aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di 

hari kiamat. 
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