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MOTTO

َونَ ٍْ تَ ْستَ ِطيعُىا أَ ٌْ تَ ْع ِدنُىا بَ ْيٍَ انُِّ َسا ِء َونَىْ َح َسصْ تُ ْى ۖ فَ ََل تَ ًِيهُىا ُك َّم ْان ًَي ِْم فَتَ َرزُوهَا َك ْان ًُ َعهَّقَ ِت
“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}1

1

Kementrian Agama, Al-Qur’anul Karim Al-Qur’an Hafalan, (Bandung : Cordoba,2018),

hal.99.
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KATA PENGANTAR
ّ  َوأَ ْشهَ ُد أَ ٌَّ ُي َح ًَّ َد ان َّسسُىْ ُل ه،ُّللا
ّ َلإِ هنهَ إِ ََّل ه
ّ بِس ِْى ه
ٓ َ ٌْ َ أَ ْشهَ ُد أ، ٍَ ْان َح ًْ ُد ِ ه ّلِلِ زبِّ ْان َعانَ ًِ ْي،ّللاِ انسَّحْ ًه ٍِ ان َّس ِحي ِْى
،ِّللا
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ABSTRAK

FATMAWATI. Poligami Dalam Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma Dan
Relevansinya Dengan Pembelajaran Fiqih. Skripsi. Yogyakarta: Program Studi
Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2021.
Latar belakang penelitian ini adalah karena pembahasan tentang poligami
yang terdapat dalam fiqih munakahat hanya seputar tentang dibolehkannya poligami
karena ada dalil dalam al-Qur‟an yang membolehkannya dan syaratnya harus adil.
Dampak dari poligami tidak pernah dijabarkan. Namun dalam novel hal-hal tersebut
diceritakan dengan sistematis seperti nyata dan dapat di rasakan pembacanya. Salah
satu karya yang membahas poligami adalah novel “Dua Barista”, cerita dalam novel
disuguhkan dengan berbeda dari yang lain, membuat penulis ingin menganalisisnya
lebih dalam tentang poligami tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian Library Research (kepustakaan) adapun
metode yang digunakan yakni analisis isi (content analisys) yaitu menganalisis novel
berdasarkan tinjauan fiqih munakahat.
Dari hasil penelitian menunjukkan poligami dalam novel “Dua Barista”
Terdapat dua topik utama dalam proses poligami yaitu alasan terjadinya poligami dan
masalah-masalah yang timbul setelah poligami. Berbagai alasan terjadinya poligami
diantaranya adalah: Tidak adanya keturuna, desakan dari orang tua, keikhlasan hati
istri. Setelah menjalani poligami terdapat masalah-masalah yang hadir diantaranya:
ketidakjujuran, tanggung jawaban, keadilan, keegoisa, ketidak stabilan emosi,
kebimbangan, dan tidak kuatmental dalam menghadapi masalah yang terjadi setelah
poligami. Tidak adanya keturunan merupakan salah satu alasan yang membuat
diperbolehkannya poligami sebagai ikhtiar untuk meneruskan keturunan namun tetap
dengan syarat sesuai para ulama sepakat bahwa diperbolehkannya poligami dengan
syarat harus adil. Salah satu tujuan poligami adalah untuk menghindari perceraian
karena ada kekurangan dengan istri bukan untuk medatangkan pereraian.

Kata kunci: Poligami ,

Novel

Dua Barista,

Fiqih Munakahat
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Fiqih secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang
mendalam yang membutuhkan pengerahan potensi akal. Samsul Munir Amin
mengemukakan bahwa fiqih merupakan ilmu yang menerangkan hukumhukum syara‟ (ilmu yang menerangkan segala hukum syara)” yang
berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil
yang jelas. Definisi ilmu fiqih secara umum adalah suatu ilmu yang
mempelajari bermacaam-macam aturan hidup bagi manusia, baik yang
bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.2 Banyak sekali
bidang kajian tentang fiqih disini peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang
fiqih munakahat atau fiqih pernikahan.
Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang kepada seluruh
umat manusia tidak mengenal agama, ras, dan suku. Sebagai umat islam kita
seharusnya mempunyai rasa kasih sayang kepada yang lainnya diantaranya
keluarga, saudara, teman, sahabat, dan orang yang mungkin belum kita kenal.
Islam mendorong untuk membentuk keluarga, islam mengajak
manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti
gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemunuhan keinginan
manusia, tanpa menghilangkan keutuhannya.3 Upaya untuk membentuk
keluraga adalah dengan menikah.
Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad saw, sunnah dalam
pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad saw. Perkawainan
2

Muhammad Rizqillah Masykur, “Metodologi Pembelajaran Fiqih” dalam jurnal AlMakrifat Vol 4, No 2, Oktober 2019. hal.34.
3
Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, terj. Nur Khozin, Fiqh Keluarga (Cet. II: Jakarta:
Amzah, 2012) hal.23.
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disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah
menuju kehidupan bahagai di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih
dan ridha Allah swt, dan hal ini telah disyariatkan dari sejak dahulu, dan
sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur‟an.4
Dalam pernikahan harus didasari sebuah kasih sayang antara kedua
belah pihak pasangan, kasih sayang merupakan hal yang harus selalu ada
dalam pernikahan untuk menjaga keharmonisan dalam sebuah pernikahan,
kasih sayang tidak hanya dimiliki oleh pasangan pasutri yang baru memulai
pernikahan namun harus terus ada sampai pada akhir hayat.
Tujuan pernikahan menurut hukum Islam pada dasarnya dapat
diperinci sebagai beriku yang Pertama, menghalalkan hubungan kelamin
antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntunan hajat tabiat
kemanusiaan. Kedua, membentuk dan mewujudkan satu keluarga yang damai,
tentram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang. Ketiga, memperoleh
keturunan

yang

sah

dan

akan

melangsungkan

keturunan

serta

memperkembangkan suku-suku bangsa Indonesia.5
Tujuan pernikahan yang disebutkan di atas yaitu untuk mewujudkan
satu keluraga yang damai, tentram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih
sayang sesuai dengan ajaran islam itu sendiri. Pernikahan selalu identik
dengan hal-hal yang indah dan romantis, banyak orang yang terlena akan
kebahagiaan dalam pernikahan namun tidak menyipakan diri untuk menuju
pernikahan, pada kenyataanya banyak hal yang harus dipersiapkan dalam
pernikahan dan menyipakan diri untuk masadepan, ketika akad telah
diucapakan oleh suami dan disahkan oleh para saksi maka tanggung jawab
perempuan berada ditangan suaminya seutuhnya. Dalam pernikahan suami
4

Wahyu Wibisana, “Pernikahhan dalam Islam”, dalam jurnal Pendidikan Agama IslamTa’lim Vol. 14 No. 2 -2016, hal.185.
5
Rohmansyah “Fiqih ibadah dan muamalah” (Yogyakarta: LP3M,2017) hal.105.
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diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu kali atau biasa disebut Poligami.
Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah dalam surat an-Nisa /4:3

۟ ىا فِى ْٱنيَ هتًَ هى فَٱَ ِكح
۟ َُوإ ٌْ ِخ ْفتُ ْى أَ ََّل تُ ْق ِسط
َ َاب نَ ُكى ِّيٍَ ٱنُِّ َسآ ِء َي ْثُ هَى َوثُ هه
ٌْ ِ ث َو ُز هبَ َع ۖ فَإ
َ َُىا َيا ط
ِ
َ
۟ ُت أَ ْي هًُُ ُك ْى ۚ ه َذنِكَ أَ ْدَ ه َٓى أَ ََّل تَعُىن
۟
ىا
َ ْ ِخ ْفتُ ْى أَ ََّل تَ ْع ِدنُىا فَ ه َى ِح َدةً أَوْ َيا َيهَ َك
Terjemah: “Dan jika kamu takut khawatir tidak dapat berlaku adil
terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka
nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”.6
Dalam ayat tersebut dapat diartikan secara tekstual bahwa seorang
laki-laki mmepunyai hak untuk mempunyai istri 2,3, dan 4. Hal itu yang
mendasari beberapa orang untuk melakukakan poligami. Dalam kita melihat
ayat tersebut kita tidak boleh berhenti dalam ayat tersebut namun harus lanjut
ke ayat selanjutnya, yang berbunyi:
“Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka
(nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu
miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.
Persoalan yang paling banyak dibicarakan dalam lingkup perkawinan
adalah poligami. Poligami ini memang sangat kontroversial, ada satu sisi
menolak poligami dengan sandaran berbagai macam, baik itu yang bersifat
normatif, psikologis bahkan banyak pula yang mengaitkan dengan munculnya
ketidakadilan gender. Banyak pula penulis-penulis barat yang mengatakan
bahwa ajaran poligami ini awalnya bersumber dari agama Islam yang sangat
diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kemudian disisi lain, poligami ini
malah dikampanyekan karena mereka menganggap memiliki sandaran
normatif yang jelas dan tegas. Kelompok yang pro tersebut memandang

6

Kementrian Agama, Al-Qur’anul Karim Al-Qur’an Hafalan, (Bandung : Cordoba, 2018),

hal.77
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dengan adanya pembolehan tentang poligami ini bisa menjadi alternatif untuk
mengurangi perselingkuhan dan prostitusi yang merajalela.7
Sayyid Qutb menjelaskan bahwa keringan yang diperbolehkan dalam
agama itu selalu identik dengan hal yang sangat mendesak atau dharurat. Hal
ini juga berlaku bagi hukum diperbolehkannya poligami disertai dengan
syarat-syarat tertentu seperti adil dalam memberi nafkah dan lain-lain.8
Melihat pernyataan Sayyid Qutb di atas para ulama lebih cenderung
membahas tentang tekstualitas dari poligami tersebut tanapa melihat raelitas
dari pelaksanaan poligami. Pembahasan tentang poligami yang dibahas dalam
fiqih munakahat hanya seputar tentang dibolehkannya poligami karena ada
dalil dalam al-Qur‟an yang membolehkannya dan syaratnya harus adil.
Dampak dari poligami tidak pernah dijabarkan, padahal jika ditelaah lebih
dalam banyak hal yang tidak dijabarkan setelah poligami, seperti istri yang
merasa tidak percaya diri karena ada kekurangan sehingga suaminya mencari
perempuan yang lebih sempurna. Kebohongan-kebohongan yang timbul dari
suami untuk menyenangkan hati istri, pembahasan-pembahasan tersebut tidak
pernah dijumpai dalam buku-buku fiqih munakahat. Namun dalam novel halhal tersebut diceritakan dengan sistematis seperti nyata dan dapat dirasakan
pembacanya.
Pembahasan tentang poligami sudah merupakan hal yang tidak asing
dijumpai diberbagai buku, novel dan karya tulis lainnya, poligami sebagai hal
yang diperbolehkan namun banyak hal membuatnya buruk, salah satu buku
yang membahas tentang poligami yaitu novel Dua Barista. Novel ini
menceritakan poligami dengan sudut pandang yang berbeda dengan yang lain,

7

Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam” dalam jurnal Al-Qadau
Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, volume 5 Nomor 1 juni 2018. hal. 271.
88
Muhammad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Dan Negara” dalam Jurnal AlImarah: Jurnal Pemerintah dan Politik Islam vol.2, No. 1. 2017. hal.50.
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novel ini di tulis oleh seorang perempuan yang bisa saja dalam menceritakan
isinya akan menjadi pihak kontra namun penulis di sini tidak pro ataupun
kontra dengan poligami. Penulis memberi pandangan-pandangan baru tentang
pernikahan poligami.
Berdasarkan paparan Latar belakang di atas maka peneliti tertarik
untuk

mengadakan

penelitian

dengan

judul

“TINJAUAN

FIQIH

MUNAKAHAT TENTANG POLIGAMI DALAM NOVEL DUA BARISTA
KARYA NAJHATY SHARMA”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah penelitian
ini sebagai berikut:
1. Bagaimana poligami dalam kisah novel “Dua Barista” karya Najhaty
Sharma?
2. Bagaimana kisah poligami dalam novel “Dua Barista” karya Najhaty
Sharma ditinjau dari perspektif fiqih munakahat?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui kisah poligami dalam perspektif novel “Dua
Barista” karya Najhaty Sharma
b. Untuk mengetahui fiqih munakahat atas praktek kisah poligami dalam
novel “Dua Barista” karya Najhaty Sharma
2. Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah:
a. Kegunaan Teoritik
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
pengetahuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam
2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah
keilmuan tentang perspektik Pendidikan Agama Islam dalam

5

hal poligami dan menggali wacana baru tentang karya sastra
yang berisi tentang Pendidikan Agama Islam
b. Kegunaan Praktik
1) Bagi Pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
sumbangan referensi tentang Pendidikan Agama Islam dalam
hal poligami
2) Bagi Pengembangan Pengetahuan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memunculkan ide-ide
yang baru dalam pengembangan pendidikan, karena novel
telah banyak mempengaruhi kehidupan kita, dengan demikian
novel bisa digunakan sebagai media pembelajaran.
D. Kajian Pustaka
1. Skripsi berjudul: Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Novel Sang
Pendidik Karya Aguk Irawan MN Dan Relevansinya Dengan Pendidikan
Agama Islam hasil karya M. Kholil, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan
Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019). Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa: 1) ada pesan pendidikan akhlaq dalam novel Sang
Pendidik. 2) Ada relevansi yang sangat erat antara nilai-nilai pendidikan
akhlak dalam novel Sang Pendidik dengan pendidikan agama islam.
Keduanya sama-sama mengajak manusia kepada kebaikan dalm hubungan
kepada Allah, kepada diri sendiru, maupun kepada orang lain.9
Persamaan dari penelitian yang di lakuakn oleh M. Kholil dengan peneliti
adalah sama-sama mengkaji sebuah karya sastra yaitu sebuah novel.
Sedangkan, perbedaannya peneliti disini akan mengkaji poligami dalam
sebuah novel dan relevansinya dalam fiqih.
9

M. Kholil, “Niali-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Novel Sang Pendidik Karya Aguk Irawan
MN Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam”, skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2019.
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2. Skripsi berjudul: Pendidikan Akhlak Anak Dalam Keluarga Poligami Di
Desa Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar hasil
penelitian Nanik Rohmatun, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN
Surakarta (2017). Hasil penelitian dari keluarga poligami di Desa Buntar
adalah orang tua mendidik anak-anaknya dengan metode keteladanan
seperti orang tua mencontohkan sholat berjamaah dan mengaji. Ada orang
tua mendidik anak-anaknya dengan metode pembiasaan seperti, anakanaknya dibiasakan berkata jujur, berdoa sebelum makan sampai mau
tidur berdoa terlebih dahulu dan dibiasakan untuk mengucapkan salam.
Ada juga orang tua menggunakan metode memberi nasehat seperti anakanaknya kalau melakukan kesalahan di nasehati secara halus.10
Persamaan dari penelitian yang dilakukukan oleh Nanik Rohmatun
dengan peneliti adalah terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama
membahas mengenai poligami dalam lingkup sebuah keluraga dan
mengarah kepada pendidikan. Sedangkan, perbedaanya penelitian yang
akan diteliti oleh peniliti terletak pada subjeknya yaitu dalam kasus
poligami yang dikaji adalah sebuah novel tentang poligami dalam lingkup
keluarga pesantren.
3. Jurnal yang ditulis oleh Hafiz Anwar, tahun 2016 yang berjudul
“Representasi Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan
(Analisis Semiotik Roland Barthes)” dalam jurnal Lentera, Vol. XVIII,
No. 2, 2016. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat
“Representasi Poligami dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan”. Film
Surga Yang Tak Dirindukan menampilkan seorang perempuan yang
berjuang mengaplikasikan makna ikhlas dan sabar dalam hidupnya demi
keutuhan rumah tangganya. Pelajaran ikhlas dalam film ini bisa diambil
10

Nanik Rohmatun, “Pendidikan Akhlak Anak Dalam Keluarga Poligami Di Desa Buntar
Mojogedang Kabupaten Karanganyar”, skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kegiuruan IAIN
Surakarta, 2017.
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sebagai pembelajaran, yaitu ketika kita dihadapkan pada masalah yang
berat, maka ikhlas dan sabarlah. Kerena jika keduanya terpadu maka kita
akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik.11
Persamaan dari penelitian yang dilakukukan oleh Hafiz Anwar dengan
peneliti adalah terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas
mengenai poligami dalam lingkup sebuah keluraga. Sedangkan,
perbedaanya penelitian yang akan diteliti oleh peniliti terletak pada
subjeknya yaitu dalam kasus poligami yang dikaji adalah sebuah novel
tentang poligami dalam lingkup keluarga pesantren.
4. Jurnal yang ditulis oleh Siti Asiyah, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati,
Ikwanudin, tahun 2019 yang berjudul “Konsep Poligami Dalam Alquran:
Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab” dalam jurnal Fikri:
Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya Volume 4, Nomor 1, Juni 2019.
Jurnal ini membahas tentang poligami perspektif mufassir Indonesia
kontemporer yang diwakili oleh M. Quraish Shihab sebagai problem
solving atas maraknya praktek poligami di masyarakat. M.Quraish Shihab
dalam tafsirnya bahwasanya poligami dalam ajaran Islam diperbolehkan
bukan bersifat anjuran atau hal yang wajib, itupun dengan syarat adil.
Adanya perbedaan setiap argumen mempunyai dasar yang sama dari teks
al-Qur‟an yaitu surat an-Nisa„ ayat 3. Praktik poligami terkadang
berdampak pada hubungan keluarga yang tidak harmonis dan kurang adil,
atas dasar ini poligami perlu dikaji ulang dengan pendekatan-pendekatan
lain.12
Persamaan dari penelitian yang dilakukukan oleh Siti Asiyah,
Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, Ikwanudin dengan peneliti adalah
11

Hafiz Anwar, “Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish
Shihab” dalam jurnal Lentera, Vol. XVIII, No. 2, 2016. hal. 77.
12
Siti Asiyah, Muhammad Irsad, Eka Prasetiawati, Ikwanudin, “Konsep Poligami Dalam
Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab” dalam jurnal Fikri: Jurnal Kajian Agama,
Sosial dan Budaya Volume 4, Nomor 1, Juni 2019. hal.85.
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terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai
poligami. Sedangkan, perbedaanya penelitian yang akan diteliti oleh
peniliti terletak pada subjeknya yaitu dalam kasus poligami yang dikaji
adalah sebuah novel tentang poligami dalam lingkup keluarga pesantren.
E. Landasan Teori
1. Pengertian Pendidikan Agama Islam (PAI)
Pendidikan agama Islam merupakan sisitem pendidikan untuk melatih
anak didik dengan sedemikian rupa sehingga dalam sikap, hidup,
tindakan, dan pendekatannya terhadap segala jenis pengetahuan banyak
dipengaruhi oleh nilai-nilai spiritual yang sangat sadar oleh nilai etika
Islam. Mentalnya dilatih sehingga keinginan mendapatkan pengetahuan
bukan semata untuk memuaskan keingintahuan intelektualnya saja, atau
hanya untuk memperoleh keuntungan material deamta. Melainkan untuk
serta melahirkan kesejahteraan spiritual, mental, fisik bagi keluarga,
bangsa,dan seluruh umat manusia.13
2. Pengertian Fiqih
Fiqih secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang
mendalam yang membutuhkan pengerahan potensi akal. Samsul Munir
Amin mengemukakan bahwa fiqih merupakan ilmu yang menerangkan
hukum-hukum syara‟ (ilmu yang menerangkan segala hukum syara)”
yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari
dalil-dalil yang jelas. Definisi ilmu fiqih secara umum adalah suatu ilmu
yang mempelajari bermacaam-macam aturan hidup bagi manusia, baik
yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial.
Sedangkan menurut Habsyi Ash Shiddieqy yang dikutip oleh Nazar
Bakry ilmu fiqih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar
gelanggang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis
13

Andurrahman Mas‟ud, dkk, Paradigma Pendidikan agama Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar), hal. 95.
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hukum islam dan bermacam rupa aturan hidup, untuk keperluan
seseorang, segolongan, dan semasyarakat, dan seumum manusia.14
Mustafa A. Zarqa dalam Hafsah membagi kajian fiqih menjadi enam
bidang, yaitu: Pertama, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan
dengan bidang ubudiyah, seperti shalat, puasa, dan ibadah haji. Inilah
yang kemudian disebut fiqih ibadah. Kedua, ketentuan-ketentuan hukum
yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti

perkawinan,

perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. Inilah yang kemudia disebut
ahwal saykhisyah. Ketiga, ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan
dengan hubungan sosial antara umat islam dalam konteaks hubungan
ekonomi dan jasa. Seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan gadai. Bidang ini
kemudain disebut fiqih muamalah. Keempat, ketentuan-ketentuan hukum
yang berkaitan dengan sangsi-sangsi terhadap tindak kejahatan kriminal,
misalnya qiyas, diat, dan hudud. Bidang ini kemudian disebut fiqih
jinayah. Kelima, ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan
warga Negara denagn pemeruntahnya, misalnyapolitik, dan birokrasi.
Pembahasan ini dinamakan fiqih siyasah. Keenam, ketentuan-ketentuan
hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan
lainnya dalam tatanan kehidupan social. Bidang ini disebut ahlam
khuluqiyah.15
3. Poligami dalam Fiqih Munakahat
Pada dasarnya, kata-kata “poligami”, itu tersusun dari dua kata, yaitu
poli (banyak) dan gami (istri), maka dapat diartikan secara etimologi,
poligami tersebut adalah beristri banyak. Sedangkan bila dilihat secara
terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu
istri, yang mana dasar bahasa tersebut yaitu dari bahasa yunani (Poli atau
14

Ibid., hal.33-34.
Hafsah, Pembelajaran Fiqih, (Cet. II: Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), hal.5-6
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Polos) yang artinya banyak dan kata Gamein atau Gamos yang berarti
kawin atau perkawinan. Sehingga pada ketika kata digabungkan akan
berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah
perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.
Namun bila ditinjau dari pandangan Islam, poligami tersebut mempunyai
arti perkawinan yang lebih dari satu, dua, tiga dan empat perempuan saja
(tidak boleh lebih dari itu).16
Dalam Fiqh Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang lakilaki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat
orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang
disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.17
Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja
pembesar negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa
wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk
melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang
diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan
sebagainya.
Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh
orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan
semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu
merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam
masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena
tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.18

16

Bustaman Usman, “Poligami Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten
Pidie, Aceh)” dalam jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 No.1. Januari-juni 2017.
hal.277.
17

Abidin Slamet dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Cet. I: Bandung: Pustaka Setia, 1999),

hal.131.
18

Hafiz Anwar, “Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish
Shihab” dalam jurnal Lentera, Vol. XVIII, No. 2, 2016. hal. 80-81.
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Poligami tidaklah serta merta diperbolehkan dalam Islam. Islam
memiliki batasan dan syarat yang ketat kepada seorang yang hendak
melakukan poligami, diantaranya boleh melakukan poligami sampai
dengan empat istri apabila ia benar-benar mampu dalam berlaku adil
terhadap istri-istrinya yang menyangkut persoalan nafkah, tempat tinggal
dan pembagian waktu. Islam menekankan dengan tegas, apabila
dikhawatirkan untuk tidak bisa berlaku adil maka cukuplah dengan satu
istri. Allah berfirman dalam QS. al-Nisā/4:

۟ ىا فِى ْٱنيَ هتًَ هى فَٱَ ِكح
۟ َُوإ ٌْ ِخ ْفتُ ْى أَ ََّل تُ ْق ِسط
َ َاب نَ ُكى ِّيٍَ ٱنُِّ َسآ ِء َي ْثُ هَى َوثُ هه
ۖ ث َو ُز هبَ َع
َ َُىا َيا ط
ِ
َ
۟ ُفَإ ٌْ ِخ ْفتُ ْى أَ ََّلتَ ْع ِدن
ْ ىا فَ ه َى ِح َدةً أَوْ َيا َيهَ َك
ت أَ ْي ه ًَُُ ُك ْى ۚ ه َذنِكَ أَ ْدَ ه َٓى أَ ََّل تَعُىنُىا
ِ
Terjemahnya: “Apabila kamu tajut tidak dapat berlaku adil terhadap
perempuan yatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita
(lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut
tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budakbudakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya”.
Firman Allah dalam QS. al-Nisā/4: 3 yang menjadi dasar rujukan
diperbolehkannya melakukan poligami menuai perbedaaan pendapat.
Ulama yang pada umumnya memperbolehkan melakukan praktik
poligami tidaklah cenderung memudah-mudahkan, kebolehan tersebut
mempunyai syarat yang sangat ketat. Sedangkan yang cenderung
melarang praktik poligami berasal dari ulama-ulama kontemporer.
Menurut mereka dalam Islam sesungguhnya menganut prinsip monogami
dan melarang keras terjadinya poligami karena bersumber dari kebiasaan
bangsa Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan lebih
dominan kepada laki-laki.
Berikut perkataan ulama tafsir tentang tafsir ayat tersebut, antara lain:
1. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut mengutip perkataan
Imam Syafi‟i, yaitu: “Sunnah Rasulullah saw yang menjadi penjelasan

12

bagi firman Allah sesungguhnya menunjukkan kepada tidak boleh
bagi seseorang selain Rasulullah saw menghimpun istri-istri lebih
banyak dari empat orang”. Selanjutnya Ibnu Katsir berkata: “Perkataan
Syafi‟i ini merupakan ijmak para ulama kecuali pendapat yang
diceritakan

dari

suatu

kelompok

Syi‟ah

yang

membolehkan

menghimpun istri-istri lebih banyak dari empat sampai dengan
sembilan orang”. Ayat tersebut bermakna bahwa apabila kamu
khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu
mengawininya, maka kawinilah wanita merdeka satu sampai empat,
atau budak-budak perempuan yang kamu miliki.19
2. Al-Qurthubi dalam tafsirnya bahwa memang benar ayat tersebut
secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun secara
hukum hal itu berlaku untuk seluruh perempuan (baik yatim dan tidak
yatim). Pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari
kekhususan sebab. Sehingga jelass bagi kita bahwa alQur‟an
memperbolehkan untuk poligami dengan syarat keadilan.20
3. Al-Khasin dalam menafsirkan ayat di atas berkata “Yakni kamu tidak
sekali-kali

mampu

berlaku

adil

di

antara

istri-istrimu

dan

kecenderungan hati, karena yang demikian itu termasuk dalam hal-hal
yang kamu tidak akan kuasa dan mampu atasnya”.21
4. Dalam tafsir Jalalain dikatakan: “kamu sekali-kali tidak akan dapat
berlaku adil diantara istri-istrimu dalam hal cinta walaupun kamu
sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung

19

Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam” dalam jurnal Al-Qadau
Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, volume 5 Nomor 1 juni 2018. hal. 276.
20
Ibid., hal. 276.
21
Ibid., hal. 276.
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dalam semua kecenderungan kepada istri yang kamu cintai dalam hal
pembagian malam dan nafkah.22
Kesimpulannya, bagi seorang suami pelaku poligami yang cinta dan
kasi sayangnya cenderung kepada salah seorang istrinya tersebut
diperbolehkan, kecuali dalam hal pembagian nafkah dan waktu tetap
manjadi kategori wajib bagi suami untuk berlaku adil kepada istri-istrinya.
Menurut Imam al-Ghazali, poligami dalam Islam memiliki aturan
yang khusus. Seperti halnya dalam Islam yang menganjurkan untuk
berpuasa bagi laki-laki bujang yang belum mampu melakukan pernikahan,
sama dengan jika laki-laki tidak mampu untuk berlaku adil maka jangan
memaksakan diri melakukan poligami.23
Di samping itu, pakar tafsir kontemporer indonesia M. Quraish Shihab
menjelaskan bahwa ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau
menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu
merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat
sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan
demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Alquran
hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi
harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi
yang mungkin terjadi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa poligami itu
dibolehkan karena adanya keringanan atau dalam bahasa disebut dengan
rukhsah. Senada dengan hal ini, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa keringan
yang diperbolehkan dalam agama itu selalu identik dengan hal yang
sangat mendesak atau dharurat. Hal ini juga berlaku bagi hukum

22
23

Ibid., hal. 276.
Ibid., hal. 277.
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diperbolehkannya poligami disertai dengan syarat-sayarat tertentu seperti
adil dalam memberi nafkah dan lain-lain.24
Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri.
Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila
dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama
telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur
dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga
dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut: a. Isteri
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. Isteri mendapat
cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak
dapat melahirkan keturunan. Apabila diperhatikan alasan pemberian izin
melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu
kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut sakinah, mawaddah,
dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan
yang disebutkan di atas menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah
tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia
(mawaddah dan rahmah).25
Di atas poligami ditafsiri para ahli tafsir, tak hanya mufassir saja para
fuqaha juga mempunyai pandangan yang berbeda tentang poligami,
berikut pendapat para fuqaha tentang poligami.
1) Madzhab Hanafi
Mazhab Hanafi menginterpretasikan surat al-Nisa [4]: 3 secara
berbeda dengan pendapat umum. Pendapat ini diwakili oleh Abu
24

Muhammad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Dan Negara” dalam Jurnal Al-Imarah:
Jurnal Pemerintah dan Politik Islam vol.2, No. 1. 2017. hal.50.
25
Hafiz Anwar, “Konsep Poligami Dalam Alquran…, hal. 85.
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Bakar Jassas Razi yang mengatakan dalam Ahkam al - Qur’an,
bahwa kata yatim dalam ayat tersebut tidak berarti anak yang
ditinggal mati ayahnya semata, tetapi mencakup janda yang
ditinggal mati suaminya juga.
Al-Kasyani berpendapat, poligini dibolehkan tetapi syaratnya
harus adil. Namun jika seseorang khawatir tidak bisa berbuat adil
dalam nafkah lahir (sandang, pangan dan papan) dan nafkah batin
(membagi giliran tidur) terhadap istri-istrinya, maka Allah
menganjurkan kaum lelaki untuk menikah dengan satu istri saja.
Karena bersikap adil dalam nafkah [lahir-batin] merupakan
kewajiban syar‟i yang bersifat dlarurah dan itu sungguh berat
sekali. Dlarurah berarti suatu keperluan yang harus ditunaikan
karena ia sangat penting dan pokok. Antara bentuk perlakuan adil
terhadap beberapa istri adalah nafkah lahir yang berkaitan dengan
materi (seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian) harus sama.
Baik diberikan pada istri merdeka maupun hamba sahaya, karena
semua itu merupakan keperluankeperluan primer. Suami juga
dilarang mengganti kewajiban nafkah batinnya dengan uang.
Demikian pula bagi istrinya, tidak boleh memberikan uang kepada
suaminya agar mendapat jadwal giliran lebih dari istri yang lain.
2) Mazhab Maliki
Dalam kebanyakan buku-buku ulama Malikiyah membahas
seputar hukum poligini hamba sahaya, keharaman beristri lebih dari
empat orang serta kewajiban membagi jadwal giliran terhadap istriistrinya. Menurut Imam Malik (w. 179 H/796 M) dalam buku Al
Muwa ttha` yang merupakan buku fiqh pertama yang ditulis secara
sistematik seorang hamba sahaya dalam hal poligini juga sama
dengan orang merdeka, mereka sama-sama dibolehkan mempunyai
istri sampai empat orang, karena ayat tersebut bersifat umum.
16

Meskipun ketika ini sudah tiada hamba-hamba sahaya, tetapi tetap
harus diakui bahwa pendapat ini progresif daripada pendapat ulama
fiqh lain yang sezamannya dalam mengakui hak-hak seorang hamba
sama dengan hak-hak yang merdeka. Menjadikan pendapat ini
berbeda dengan pendapat sebagian besar fuqaha yang mengatakan
bahwa seorang hamba hanya diperbolehkan menikahi dua istri saja,
karena hak-hak hamba sahaya ditetapkan hanya separo dari hak-hak
orang merdeka.
Sementara masalah sikap adil, Ibnu Rusyd mengatakan bahwa
kewajiban bersikap adil di antara para istri sudah menjadi ijma‟
ulama yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Secara umum, dalam
masalah „keadilan‟ di sini menunjukkan bahwa poligini (baik untuk
yang merdeka maupun hamba) dalam pandangan ulama Malikiyah
tak berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama lainnya, yakni
poligini dibolehkan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah
tetap harus berlaku adil.26
3) Mazhab Syafii
Imam Syafi`i (w.204 H/820 M) tidak membahas poligini
secara spesifik dalam buku fiqhnya yang sangat monumental, yakni
al – Umm, Beliau hanya membicarakan perempuan yang boleh atau
tidak boleh dipoligini dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut
Imam Syafi`I, perempuan yang tidak boleh dipoligini secara mutlak
dalam waktu yang sama adalah Sedangkan mengenai jumlah istri
yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat orang
dan batasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja.
Sementara pada hamba-hamba wanita boleh dipoligini tanpa ada
batasan. Namun, sepanjang kajian ini, Imam Syafi`i sama sekali
26

Hafiz Anwar, “Konsep Poligami Dalam Alquran…, hal. 85.

17

tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
seseorang yang ingin berpoligini. Hanya saja, di dalam satu bab
khusus yang bertema ‚ “Kitab Asyrah al-Nisa”, Syafi`i berbicara
tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami mempergauli
istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki
yang berpoligini.48 Syafi`i juga menegaskan bahwa antara suami
dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dikatakan
juga bahwasanya seorang yang berpoligini harus adil dalam
memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan
perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak
menggilir seorang istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit
parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut menyerahkan
jatahnya kepada istri yang lain. Pandangan ini bisa ditafsirkan
membawa kesan kepada keadilan dalam relasi gender, iaitu antara
suami dan istri itu harus saling pengertian, saling menghormati hak
masing-masing dan tidak boleh bertindak kasar kepada salah satu
pasangannya.
4) Mazhab Hambali
Dalam hal ini, Ibnu Taymiyah (w.728 H/1328 M) menjelaskan,
poligini termasuk salah satu keistimewaan dalam syariat Islam
sepanjang masa karena mengandung banyak hikmah di sebaliknya,
baik bagi lelaki dan perempuan maupun masyarakat sosial pada
umumnya. Manakala di sudut lain, masalah monogami malah
menjadi perhatian penting bagi Ibnu Quddamah. Senada dengan
Imam Al-Nawawi (mazhab Syafi‟i), Ibnu Quddamah pun
berpendapat bahwa monogami adalah lebih baik karena bersikap
adil bukanlah hal yang mudah dalam poligini. Sedangkan bersikap
adil adalah wajib bagi yang berpoligini. Sehubungan itu, Ibnu
Quddamah bersama Imam Al-Hajawi, Ibnu Taymiyah dan Ibnu
18

AlQayyim menjelaskan, jika calon seorang istri mengajukan syarat
agar tidak dimadu, dan calon suami setuju, maka suami tidak boleh
poligini. Tetapi jika suami melakukannya, maka istri tersebut
berhak mengajukan gugatan untuk membubarkan pernikahannya.
Begitu juga kalau seorang lelaki menikahi wanita yang berasal dari
keluarga yang tidak biasa dimadu, maka secara otomatis kebiasaan
tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu tidak
berpoligini. Pendapat ini merujuk kepada hadits Nabi yang
melarang Ali ibn Abi Talib menikahi perempuan lain setelah
menikah dengan puteri beliau.27
Alasan dalam berpoligami juga harus jelas dan mampu diterima oleh
akal. Maka, dapat dikemukakan uraian yang menjadi bahan berfikir
terhadap dibolehkannya berpoligami sebagai berikut:
1. Poligami harus diakukan dalam kondisi tertentu artinya tidak
dalam kondisi normal. Misalnya jika istri sudah lanjut usia atau
sakit,

sehingga

dikhawatirkan

suami

tidak

bisa

menjaga

kehormatan dirinya jika tidak melakukan poligami.
2. Pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan (kekeluargaan)
dan keterikatan di antara sesama manusia. Dengan kata lain,
melakukan poligami menjadi sebab terjalinnya hubungan dan
kedekatan antara banyak keluarga, dan ini pula salah satu sebab
poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw.
3. Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar
wanita dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang berupa

27
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nafkah, tempat tinggal, memiliki keturunan dan anak yang banyak,
dan ini merupakan tuntutan syariat.
4. Laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi, sehingga
bawaannya tidak cukup baginya mempunyai seorang istri,
sedangkan dia tidk mau terjerumus dalam hal-hal yang melanggar
syariat.28
4. Pengertian Novel
Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai
unsur pembentuk intrinsic dan ekstrinsik. Menurut Jakob Sumardjo novel
ialah sebuah bentuk kaya sastra yang sangat popular di dunia, bentuk
sastra yang satu ini paling banyak beredar serta juga dicetak sebab daya
komunitasnya yang sangat luas di dalam masyarakat. Menurut Dr.
Nurhadi novel ialah bentuk karya sastra yang di dalamnya itu terdapat
nilai-nilai budaya, sosial, pendidikan, serta moral.
Di dalam novel terdapat unsur-unsur pembentuk, unsur tersebut
terbagi menjadi dua yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intriksik
novel diantaranya: tema, penokohan, alur, gaya bahasa, latar atau setting,
sudur pandang, dan amanat. Unsur ekstrinsik novel diantaranya: sejarah
atau biografi pengarang, situasi dan kondisi, dan nilai-nilai dalam cerita.
Ciri-ciri umum dalam novel diantaranya: jumlah kata lebih dari 35.000
kata, terdiri dari 100 halaman, novel ditulis dengan narasi kemudian
didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau mengilustrasikan
situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. 29
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research).
Penelitian studi pustaka (Library Research) lebih menekankan pada
28
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kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang ada dengan
mengandalkan

teori-teori

dan

konsep-konsep

yang

ada

untuk

diinterpretasikan dengan berdasarkan tulisan-tulisan yang mengarah
kepada pembahasan dan sintesis. Riset pustaka tidak hanya sekedar urusan
membaca dan mencatat literatur tetapi juga serangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat,
dan mengelola atau menganalisis bahan penelitian.30
literatur yang diteliti tidak hanya terbatas pada buku-buku, tetapi juga
dapat berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, surat kabar, dan
lain-lain. Penelitian kepustakaan ini ingin menemukan berbagai teori,
hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain sebagainya dari seorang
tokoh yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan
masalah yang diteliti.31
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, metode penelitian
kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi
obyek yang alamiah di mana untuk meneliti pada kondisi obyek yang
alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik
pengumpulan data dilakuakan secara trianggulasi (gabungan observasi,
wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif,
analisi data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat
bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu
peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi
fenomena, temuan hipotesis.32
2. Sumber Data
30
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Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
sumber data primer dan dan sumber data sekunder.
a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
novel yang berjudul Dua Barista karya Najhaty Sharma yang
diterpitkan oleh.
b. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu
dari berbagai literetur yang relevan dengan obyek penelitian
berupa wawancara, bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal,
surat kabar, website, dan blog di internet.
3. Metode Pengumpulan Data
a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari
buku-buku karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki
relevansi dengan masalah yang diteliti.33 Dalam studi pustaka ini,
penyudun mengkaji novel Dua Barista dan buku-buku yang
berhubungan dengan PAI dan poligami.
b. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan
menggunakan catatan-catatan tertulis yang ada dilokasi penelitian
sera sumber-sumber lainyang menyangkut dengan masalah yang
diteliti.34 Dalam studi dokumentasi ini penyusun mendapatkan
dokumentasi-dokumentasi tentang biografi Najhaty Sharma dari
blog

untuk

menemukan

pengalaman

dan

latar

belakang

kehidupannya. Dalam studi pustaka ini, peneliti mengkaji novel
Dua Barista dan buku-buku yang berhubungan dengan PAI dan
poligami.

33
34

Irawan Sutarsono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT. Rosdakar, 1995), hal 65.
Ibid., hal. 65.
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c. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak

yaitu

35

Dalam

pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data.

wawancara ini penyusun mendapatkan tentang biografi Najhaty
Sharma dari proses tanya jawab melalui media sosial berupa
facebook.
4. Analisis Data
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif
dengan teknik analisis isi (content analysis), yakni investigasi tekstual
melalui analisi ilmiah terhadap isi pesan suatu komunikasi untuk menarik
kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen, dan untuk
menemukan karakteristik pesan yang penggarapannya dilakukan secara
objektif dan sistematis.36
Metode ini digunakan untuk mengetahui pernyataan-pernyataan yang
terdapat dalam novel Dua Barista karya Najhaty Sharma yang sesuai
dengan perspektif PAI dalam poligami dan dapat mengambil kesimpulan
dari penyataan dalam novel dengan kesuain syariat islam tentang
poligami.
G. Metode Sistematika Pembahasan
Untuk mengetahui gambaran umum penulisan skripsi yang akan dilakukan,
maka peneliti perlu mengemukakan bagaimana sistematika penulisan skripsi.
Skripsi akan ditulis dalam empat bab, masing-masing bab akan terdiri dari
beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dapat dirinci
sebagai berikut:
BAB I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan
teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
35
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BAB II, merupakan gambaran umum tentang novel Dua Barista karya
Najhaty Sharma, yang meliputi: biografi dan hasil karya Najhaty Sharma,
sinopsis dari novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma, dan penokohan dalan
novel Dua Barista karya Najhaty Sharma.
BAB III, merupakan pembahasan inti dari skripsi, terdiri dari analisis
teks yang berhubungan dengan poligami sesuai perspektif PAI.
BAB IV, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan saran,
dan kata penutup. Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan
berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian.

24

BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menemukan
beberapa kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:
1. Terdapat dua topik utama dalam proses poligami yaitu alasan terjadinya
poligami dan masalah-masalah yang timbul setelah poligami. Alasan utama
terjadinya poligami adalah karena tidak adanya keturuan dan masalah yang
terjadi karena tidak kuatnya mental dalam poligami.
2. Tidak adanya keturunan merupakan salah satu alasan yang membuat
diperbolehkannya poligami sebagai ikhtiar untuk meneruskan keturunan
namun

tetap

dengan

syarat

sesuai

para

ulama

sepakat

bahwa

diperbolehkannya poligami dengan syarat harus adil. Salah satu tujuan
poligami adalah untuk menghindari perceraian karena ada kekurangan dengan
istri bukan untuk medatangkan pereraian.
B. Saran
Dari hasil analisis terhadap novel “Dua Barista” Karya Najhaty Sharma,
penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya dan pembaca beberapa hal,
yaitu:
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1. Selama ini kebanyakan beranggapan bahwa novel hanyalah sebuah
bacaan untuk hiburan semata. Oleh karena itu tugas bagi para pecinta
dan penulis novel untuk membuang asumsi tersebut, karena banyak
manfaat yang terdapat dalam novel jika kita menganalisisnya dan
mengambil manfaat dari novel tersebut.
2. Melihat keadaan Dunia sekarang ini yang terjadi pandemic Covid-19,
penelitian-penelitian terhadap novel atau karya sastra lain relevan
karena tidak perlu berkontak dengan banyak orang dan meminimalisir
penyebaran virus.
3. Penelitian-penelitian terhadap novel atau karya sastra yang lain
hendaknya digalakkan, karena banyaknya karya sastra yang ada di
sekitar dan tidak semua pembaca memahami maksud, makna yang
terkandung dalam novel atau karya satra tersebut. Oleh karena itu,
dengan adanya penelitian-penelitian terhadap novel atau karya sastra
membantu pembaca dalam memahami maksud, makna dan pesan yang
terdapat dalam novel atau karya sastra.
4. Penelitian terhadap novel “Dua Barista” semoga dapat dilanjutkan
oleh peneliti yang lainnya. Karena ada banyak hal yang dapat dikaji
dan diteliti dari novel tersebut, baik dari pendidikan, akhlak, poligami,
dan aspek-aspek lainnya.
5.

Novel “Dua Barista” syarat akan nilai-nilai pendidikan islam fiqih dan
akhlak oleh sebab itu, selayaknya ini dapat menjadi bacaan sehari-hari.
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6. Peneliti menyadari bahwa dalam mengungkapkan poligami dan kajian
fiqih dalam novel ini tidak begitu sempurna oleh karena itu kritik dan
saran yang bersifat membangun sangat penulis butuhkan.
C. Penutup
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt.
Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Poligami Dalam
Novel Dua Barista Karya Najhaty Sharma dan Relevansinya Terhadap
Pembelajaran Fiqih dapat diselesaiakan dengan baik.
Perjalanan dalam menyelesaikan skripsi penuh dengan perjuangan dan
pengorbanan. Banyak pembelajaran yang didapat dalam proses penyusunan
skripsi ini, namun penulis masih menyadari bahwa skripsi ini masih banyak
kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran agar
penulis lebih baik untuk penelitian selanjutnya.
Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, saya
ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi
dukungan penulis untuk menyelesaiakn skripsi.
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