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ABSTRAK 

Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada 

manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Diharapkan dengan pedoman 

berumah tangga manusia dapat membangun keluarga yang sakinah mawaddah 

warahmah. Salah satu pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga sehingga 

berdampak pada sulitnya mewujudkan keluarga sakinah adalah poligami yang tidak 

sehat. Al-Qur’an memang membolehkan poligami. Hukum poligami menurut para 

ulama diperbolehkan dalam keadaan darurat. Kebolehan poligami ini dengan 

menekankan syarat amat tinggi yaitu mampu berlaku adil. Di sini penyusun ingin 

mengetahui bagaimana praktik poligami yang terjadi pada dua pasangan di 

Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

dua pelaku praktik poligami tesebut. 

Di Kecamatan Umbulharjo ada dua keluarga yang melakukan praktik poligami. 

Keluarga pertama adalah keluarga Bapak Djaman, Bapak Djaman melakukan 

poligami dengan alasan ingin merawat mantan istrinya yang sakit dan atas suruhan 

dari warga kampung karena berkumpul dalam satu rumah dengan mantan istrinya 

tanpa ikatan yang sah. Keluarga kedua adalah Bapak Tikno Suparto, Bapak Tikno 

Suparto melakukan poligami dengan alasan ingin memberikan status yang jelas 

kepada Ibu Mardiningsih, merbersihkan nama anaknya dan Ibu Mardingsih dari 

pandangan negatif masyarakat luas. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) 

yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian.penelitian ini bersifat deskriptif 

analitik. yaitu penelitian yang bertujuan meyelesaikan masalah dengan cara 

mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data 

kemudian dijelaskan. sumber data dari penelitian ini adalah observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. 

Pendekatan ini berarti suatu pendekatan untuk menemukan berdasarkan logika 

keilmuan hukum dari sisi normatifnya. 

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penyusun adalah praktik poligami 

yang dilakukan pasangan keluarga Bapak D dan Bapak TS, sudah sesuai dengan UU 

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, dalam prosesnya tidak sesuai dengan 

QS. An-Nisa’ (4): 3 yang menekankan harus mampu berlaku adil. Tetapi kedua 

pasangan ini tidak mampu berlaku adil. kedua pasangan praktik poligami ini tidak 

dapat ditegorikan sebagai keluarga yang sakinah karena tidak ada ketenangan dan 

ketentraman jiwa yang menjadi tujuan dari perkawinan. 

 Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Keluarga Sakinah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. 

Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab 

ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi 

ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 

tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا
Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 ب 
bâ’ B Be 

 tâ’ T Te ت 

 ث 
śâ’ Ś es (dengan titik di atas) 

 ج
Jim J Je 

 ḥâ’ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 خ
khâ’ Kh ka dan ha 

 د
Dâl D De 

 ذ
Żâl Ż żet (dengan titik di atas) 

 ر
râ’ R Er 

 Zai Z Zet ز

 س 
Sin S Es 

 ش 
Syin Sy es dan ye 

 Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ط 
ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) 

 ẓâ’ Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ 

 ع
‘ain ‘ koma terbalik (di atas) 

 غ
Gain G ge dan ha 

 ف 
fâ’ F Ef 

 ق 
Qâf Q Qi 

 Kâf K Ka ك



 

ix 
 

 

 Lâm L El ل 

 Mîm M Em م

 ن
Nûn N En 

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 ي
yâ’ Y Ye 

 

B. Konsonan Rangkap 

 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh : 
 
 

 Ditulis Nazzala نّزل

 Ditulis Bihinna بهنّّ

 

 

C. Ta’ Marbutah diakhirKata 

 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka 

ditulis dengan h. 

 ’Ditulis Karâmah al-auliyâ كرامةاألولياء
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3. Bila ta’marbuṭah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakâh al-fiţri زكاةالفطر

 

 
D. Vokal Pendek 
 

ّ

 فعل

Fathah Ditulis 

ditulis 

A 

fa’ala 

ّ

 ذكر

Kasrah Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

 

 يذهب

            Dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 

 

 

E. Vokal Panjang 
 

1 
Fathah + alif 

 فال
Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 
Fathah + ya’ mati 

 تنسى
Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 Kasrah + ya’ mati 

 تفصيل
Ditulis 
ditulis 

Î 
Tafṣîl 

4 
Dlammah + wawu mati 

 أصول
Ditulis 

ditulis 

Û 

Uṣûl 

 

 
F. Vokal Rangkap 

 

1 
Fathah + ya’ mati 

 الزهيلي
Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 
Fatha + wawu mati 

 الدولة
Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 
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G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدت

 Ditulis La’in syakartum لئنشكرتم

 

 
H. Kata Sandang Alif dan Lam 

 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” 

 

 Ditulis Al-Qur’ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf  l (el) 

nya. 

 ’Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 

Ditulis menurut penulisnya 
 
 

 Ditulis Żawî al-furûḍ ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk 
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menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului 

oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal 

nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: 

َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فِْيِه اْلقُْرانَشْهُر   Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-

Qur’an. 

 

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada : 

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan 

terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, 

lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya. 

2. Judul buku yang menggunakan  kata Arab, namun sudah di-Latin-

kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh 

Jinayah dan sebagainya. 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, 

Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya 

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sarana menuju jalan kebaikan bagi para 

pelakunya. Kebaikan  tersebut mempunyai nilai ibadah kepada Allah SWT. 

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah berkata “pernikahan menutup semua pintu maksiat 

yang dilakukan ketika dilarang sebelum adanya pernikahan.”1 Namun, 

seringkali pernikahan mendatangkan berbagai masalah seperti permusuhan, 

pertengkaran, lahan maksiat dan sebagainya. dapat dikatakan pernikahan 

tersebut tidaklah sakinah. Karena keluarga sakinah adalah rumah tangga yang 

damai dan bahagia.2  

Al-Qur’an memang membolehkan poligami. Para Imam mazhab 

seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali membolehkan poligami 

dengan Syarat keadilan.3  Oleh sebab itu, kebolehan poligami tidak usah 

diperdebatkan lagi, karena Al-Qur’an merupakan rujukan tertinggi hukum 

Islam.4 Allah SWT berfirman: 

وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث 

 
1  Anshori Fahmie, Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah  (Bandung: Pustaka Iman, 2007), 

hlm. 31. 
2 Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwardaminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1987), hlm. 1010. 
3 Muhammad Mualimur Rifqi, Moh Murtadho, Khoirul Asfiyak, “Keadilan dalam 

Poligami Perspektif Mazhab Syafi’i,” Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga, Vol 1:2 (2019). 
4Anshori Fahmie, Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah..., hlm. 23. 
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 ورابع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولو1ا

Namun Pembolehan poligami dalam Al-Quran tidak begitu mudah. 

Al-Qur’an melukiskan betapa berat atau hampir mustahilnya bisa berlaku 

adil di antara para istri. Allah SWT berfirman: 

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء ولو حرصتم فال متيلوا كل امليل فتذروها  

 .كاملعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن هللا كان غفورا رحيم2ا

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas 

menyebutkan prinsip perkawinan adalah monogami.3 Karena pada 

dasarnya perkawinan monogami akan lebih menjauhkan sifat iri hati dan 

cemburu, berbeda dengan perkawinan poligami yang cenderung 

mendatangkan persaingan antara masing-masing istri. Namun tidak 

menutup kemungkinan untuk melakukan poligami.4 

Muhammad Quraish Shihab, seorang ulama ahli tafsir sekaligus 

ahlih fiqih (hukum Islam) yang menjadi rujukan otoritatif  mengatakan: 

“poligami itu bukan anjuran, tetapi salah satu solusi yang diberikan kepada 

mereka yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat-syaratnya. 

 
1 An-Nisa’ (4): 3. 
2 An-Nisa’ (4): 129. 
3 UU No.1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1),”Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang 

pria hanya hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang 

suami”. 
4 UU No.1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2),”Pengadilan dapat memberikan izin kepada 

seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki dari pihak-pihak yang 

bersangkutan”. 
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Poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya 

boleh dibuka dalam keadaan emergency tertentu.”1  

Pandangan Musdah Mulia poligami sangat mementingkan 

keadilan, sebagaimana dalam agama Islam yang datang membawa 

perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perkawinan poligami. Perubahan 

Pertama, membatasi jumlah istri hanya sampai empat orang, itu pun hanya 

boleh kalau suami mampu berlaku adil. Perubahan kedua, membatasi 

alasan poligami, hanya boleh dilakukan semata-mata demi menegakkan 

keadilan, bukan dalam rangka memuaskan nafsu biologis.2   

Banyak orang yang menjadikan pernikahan poligami Rasulullah 

Saw sebagai alasan rujukan pembenar untuk melakukan praktik poligami, 

padahal pernikahan poligami Rasulullah Saw terlalu agung untuk 

disamakan dengan manusia biasa atau seperti yang dituduhkan untuk 

memenuhi tuntutan syahwat, keberlangsungan poligami Rasulullah Saw 

dikarenakan tuntutan syariat dan kepentingan dakwah yang sangat 

berpengaruh pada penyebaran agama Islam. 

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 5 ayat 

(1a) “adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 

dan anak-anak mereka” 3 mengacu pada pasal ini bahwasanya berlaku adil 

menjadi jaminan untuk seorang suami dapat melakukan perkawinan 

 
1Anshori Fahmie,  Siapa Bilang Poligami itu Sunnah..., hlm. 13 
2 Musdah Mulia, Pandangan Islam tenteng Poligami (Jakarta: Atas Kerjasama, 1999), 

hlm. 7. 
3 Pasal 5 ayat 1(a) 
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poligami. Tetapi dalam proses pelaksanaan seseorang melakukan praktik 

poligami tidak semuanya dapat merealisasikan keadilan yang dimaksud. 

Syarat poligami di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 pada Pasal 4 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pengadilan 

hanya akan memberikan izin kepada suami jika “Istri tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mendapat cacat badan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan 

keturunan”4 

Di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta menjadi tempat 

penelitian karena pernikahan poligami yang dicatatkan di Kantor Urusan 

Agama Umbulharjo merupakan perkawinan poligami yang mana kedua 

istri pelaku praktik poligami tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 4 

ayat 2 dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 

Sehingga salah satu pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga 

adalah  poligami, karena berdampak pada sulitnya mewujudkan keluarga 

sakinah. Di tengah masalah masyarakat yang semakin kompleks, tentunya 

masih ada pasangan yang berhasil membangun keluarga sakinah sesuai 

dengan tuntunan dalam Al-Qur’an dan hadis. Hal ini dimulai dari proses 

pembentukan keluarga yang benar sehingga berhasil membangun keluarga 

 
4 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) 
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sakinah. Namun, belum tentu membuat semua pasangan suami istri yang 

hidup berumah tangga dapat merealisasikannya.1 

Berangkat dari latar belakang pada uraian di atas bahwa poligami 

sangat berpengaruh dalam pembentukkan keluarga sakinah. Fenomena 

praktik poligami yang muncul di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta 

adalah praktik poligami yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Umbulharjo, sehingga membuat penyusun tertarik dan 

penasaran apakah praktik poligami yang telah dicatatkan dan mendapatkan 

legitimasi dari Pengadilan Agama dapat menjamin suatu keluarga tetap 

sakinah. Karena pada dasarnya pernikahan yang dilegalkan mempunyai 

salah satu syarat yaitu harus mendapatkan izin istri pertama sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 

(2) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2). Adanya penelitian ini agar masyarakat 

lebih mempertimbangkan secara bijaksana dalam mengambil keputusan 

apabila ingin melakukan praktik poligami yang berdampak pada keutuhan 

rumah tangga, apakah dalam penerapan praktik poligaminya lebih banyak 

memberikan kemanfaatan atau memberikan kemudharatan bagi keluarga 

dan masyarakat. 

Oleh karena itu penyusun berinisiatif ingin melakukan penelitian lebih 

jauh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami 

 
1 Wahyu Widiyana, Pola Penasehat Keluarga Bermasalah, Makalah disampaikan dalam 

Rakernas Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tanggal 14-17 Agustus 

2006, hlm. 36. 
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(Studi Pada Dua Pasangan Poligami) Di Kecamatan Umbulharjo Kota 

Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Merujuk dari latar belakang masalah, peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana praktik poligami yang terjadi pada dua pasangan di 

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta? 

b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami pada dua 

pasangan yang terjadi di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan 

agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu 

ditetapkan suatu tujuan penelitian yaitu: 

a. Untuk mengetahui bagaimana praktik poligami (studi pada dua 

pasangan) di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik poligami yang terjadi pada dua pasangan di Kecamatan 

Umbulharjo Kota Yogyakarta. 

2. Manfaat Penelitian 
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Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan 

sebuah kemanfaatan. Dalam hal ini yang ingin dicapai oleh penyusun. 

Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam 

rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah 

pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan poligami. 

b. Penelitian ini dapat memberikan jawaban atas praktik poligami 

pada masyarakat dan alasan-alasan mereka melakukan 

poligami. 

c. Penelitian ini dapat mengetahui pandangan para pelaku terkait 

poligami dan sejauh mana pemahaman para pelaku tentang 

poligami sesuai syariat. 

D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan oleh penyusun 

terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi maupun jurnal ilmiah, 

memiliki tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penyusun. Di antaranya sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Poligami Pada 3 Pelaku Poligami (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo, 

Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera 

Utara)” yang ditulis oleh Bambang Gontoro. Dalam skripsi ini 

menjelaskan secara umum bagaimana praktik poligami yang dilakukan 

masyarakat Desa Sidomulyo yang ditinjau dari hukum Islam. Dalam 
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skripsi ini menjelaskan bahwa praktik poligami yang dilakukan oleh para 

pelaku ada yang sudah sesuai dengan nas di dalam Al-Qur’an Surah An-

Nisa’ (4) : 3 tetapi ada istri dari pelaku praktik poligami yang tidak mau 

diwawancarai sehingga tidak dapat disimpulkan.1 

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

penyusun lakukan yaitu tentang praktik poligami. Namun penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yaitu fokus 

pada penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami 

pada 3 pelaku poligami (studi kasus di Desa Sidomulyo, Kecamatan Bilah 

Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara). Sedangkan 

fokus penelitian yang penyusun lakukan adalah tinjauan hukum Islam 

terhadap praktik poligami (studi pada dua pasangan poligami) di 

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. 

Kedua, Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik 

Poligami Pada Komunitas Petani (Studi Kasus Desa Kepuharjo, 

Kecamatan Cakringan, Kabupaten Sleman)” yang ditulis oleh Jeni 

Muliana. Dalam skripsi ini menjelaskan faktor yang sangat mempengaruhi 

petani untuk melakukan poligami adalah faktor biologis dan alasan suka 

sama suka. Tingkat pemahaman yang rendah juga mejadi faktor mereka 

melakukan poligami dan kurangnya tokoh agama, dari hasil ini ada yang 

 
1 Bambang Guntoro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada 3 Pelaku 

Poligami (Studi Kasus Di Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, 

Propinsi Sumatera Utara),” Skripsi tidak diterbitkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (2019). 
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sesuai aturan Islam dan ada yang tidak. Ada yang sirri dan ada yang sesuai 

aturan Undang-undang.1 

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

penyusun lakukan yaitu tentang praktik poligami. Namun penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yaitu fokus 

pada penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami 

pada komunitas petani (studi kasus Desa Kepuharjo, Kecamatan 

Cakringan, Kabupaten Sleman. Sedangkan fokus penelitian yang 

penyusun lakukan adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami 

(studi pada dua pasangan poligami) di Kecamatan Umbulharjo Kota 

Yogyakarta. 

ketiga, Skripsi berjudul “Pendapat Kiai Pondok Pesantren Darul 

‘Ulum Jombang Terkait Praktik Poligami” yang ditulis oleh Muhammad 

Bagus Salimi. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang perbedaan pendapat 

tokoh muslim terkait praktik poligami yang mempunyai peranan penting 

bagi masyarakat khususnya di Jombang. Dipahami bahwa praktik 

poligami merupakan perkawinan yang dilegalkan dalam syari’at Islam, 

namun bukan merupakan anjuran atau kebolehannya bersifat objektif.2 

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

penyusun lakukan yaitu tentang praktik poligami. Namun penelitian ini 

 
1 Jeni Muliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Komunitas 

Petani (Studi Kasus Desa Kepuharjo, Kecamatan Cakringan, Kabupaten Sleman),”  Skripsi UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta  (2013). 
2 Muhammad bagus Salimi, “Pendapat Kiai Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang 

Terkait Praktik poligami”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017). 
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memiliki perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yaitu fokus 

pada penelitian ini adalah pendapat Kiai Pondok Pesantren Darul ‘Ulum 

Jombang terkait praktik poligami. Sedangkan fokus penelitian yang 

penyusun lakukan adalah tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami 

(studi pada dua pasangan poligami) di Kecamatan Umbulharjo Kota 

Yogyakarta. 

Keempat, Skripsi berjudul “Praktik Poligami Di Kalangan Kyai 

Pesantren Di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya)” 

yang ditulis oleh Fahril Umaroh. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

para Kyai pesantren masing-masing mempunyai interpretasi berbeda-beda 

di dalam memahami teks Al-Quran dan Hadis terkait konsep poligami. 

Tetapi ada persamaan terkait konsep poligami yaitu poligami yang 

mempunyai legalitas akan tetapi eksistensinya adalah sebagai rukhson 

(solusi) dengan syarat primer dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.3 

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

penyusun lakukan yaitu tentang praktik poligami. Namun penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yaitu fokus 

pada penelitian ini adalah praktik poligami di Kalangan Kyai Pesantren di 

Lamongan Jawa Timur (konsep dan implikasi sosialnya. Sedangkan fokus 

penelitian yang penyusun lakukan adalah tinjauan hukum Islam terhadap 

 
3 Fahril Umaroh, “Praktik Poligami Di Kalangan Kyai Pesantren Di Lamongan Jawa 

Timur (Konsep dan Implikasi sosialnya)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018). 
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praktik poligami (studi pada dua pasangan) poligami di Kecamatan 

Umbulharjo Kota Yogyakarta. 

Kelima, Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif 

terhadap Izin Poligami dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis 

Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor  

1458/Pdt.G/2015/PA.Ba)”. yang ditulis oleh Lisa Uswatun Hidayah. 

Dalam skripsi ini menjelaskan dikabulkannya permohonan izin poligami 

dengan alasan kemaslahatan ini sesuai dalam Undang-undang Nomor. 1 

tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5 dan dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 55 dan 58, juga dalam kemampuan fisik dan finansial 

pemohon dianggap mampu untuk memenuhi kewajibannya apabila 

mempunyai isteri lebih dari satu sehingga ini juga merupakan 

pertimbangan dikabulkannya permohonan tersebut. Sedangkan dalam 

hukum Islam yang menjadi pertimbangan diperbolehkannya berpoligami 

yaitu dalam al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 3. oleh karena itu berdasarkan 

pertimbangan tersebut demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang 

dilarang oleh agama, maka permohonan tersebut dikabulkan.1 

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

penyusun lakukan yaitu tentang praktik poligami. Namun penelitian ini 

memiliki perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan, yaitu fokus 

 
1 Lisa Uswatun Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Izin 

Poligami dengan Alasan Kemaslahatan (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara 

Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba),” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 

(2016). 
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pada penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam dan hukum positif 

terhadap izin poligami dengan alasan kemaslahatan (studi analisis putusan 

Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1458/Pdt.G/2015/PA.Ba). 

Sedangkan fokus penelitian yang penyusun lakukan adalah tinjauan 

hukum Islam terhadap praktik poligami (studi pada dua pasangan 

poligami) di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penyusun mengambil 

kesimpulan bahwa belum ada karya ilmiah maupun penelitian yang 

membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami 

(Studi Pada Dua Pasangan Poligami) Di Kecamatan Umbulharjo Kota 

Yogyakarta”. 

E. Kerangka Teoritik 

Islam menegakkan sendi-sendi kehidupan atas dasar kesucian. Jauh 

dari kerusakan dan kerendahan moral. Islam telah menutup segala peluang 

yang dapat menyebabkan umatnya jatuh kepada perbuatan haram. Karena 

itu Islam membolehkan poligami. 2  

Kajian tentang poligami tidak terlepas dari pengertian poligami itu 

sendiri, kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, dari 

kata polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan dan 

bila pengertian kata ini digabungkan (polus dan gamos), maka poligami 

akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu, dalam 

 
2 Abdul Hamid Kisyik, Hikmah Pernikahan Rasulullah, cet. Ke-1 (Bandung: Al-Bayan, 

1994),  hlm. 11. 
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sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari 

seorang dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan 

mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan pada 

dasarnya disebut poligami.1  

Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara 

tegas disebutkan dasar/prinsip perkawinan adalah monogami.2 Namun 

demikian tetap ada kemungkinan untuk berpoligami.3 Maksimal empat 

orang.4 Kemungkinan dalam melakukan poligami harus ada izin dari 

pengadilan5 sebaliknya tanpa izin pengadilan perkawinannya tidak 

mempunyai kekuatan hukum.6 

Izin beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan apabila 

memenuhi sekurang-kurangnya syarat alternatif, dan ketiga syarat 

kumulatif. Adapun syarat-syarat alternatif dimaksud adalah: (a) istri tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat 

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (c) istri tidak 

 
1 Khoiruddin Nasution, ”Perdebatan Sekitar Status Poligami,” Musawa Jurnal Studi 

Gender dan Islam, Vol.1:1 (Maret 2002), hlm. 84. 
2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1), “pada asasnya dalam suatu 

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh 

mempunyai seorang suami”. 
3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2), “Pengadilan dapat memberikan 

izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan”. 
4 KHI Pasal 55 ayat (1), “Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, 

terbatas hanya sampai empat orang istri”. 
5 UU No.1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) dan KHI Pasal 56 ayat (1), “Suami yang hendak 

beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”. 
6 KHI Pasal 56 ayat (3), “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau 

keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”. 
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dapat melahirkan keturunan.7 Sedangkan syarat kumulatif adalah: (a) ada 

persetujuan tertulis dari istri atau istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa 

suami mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak mereka; dan (c) 

ada jaminan tertulis bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 

anak-anaknya.8  

Perundang-undangan Perkawinan Indonesia tentang poligami 

berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-

laki yang benar-benar: (1) mampu secara ekonomi menghidupi dan 

mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan dan papan) keluarga 

(istri-istri dan anak-anak), serta (2) mampu berlaku adil terhadap istri-

istrinya sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-

siakan. Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha 

menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, untuk poligami 

suami harus lebih dahulu harus ada persetujuan dari istri.9 

Sejarah hidup Rasulullah Saw selalu menarik untuk ditelaah dan 

diteladani oleh umat muslim, terlebih lagi pernikahan poligami yang 

menjadi sorotan banyak pihak, baik dari kalangan muslim ataupun dari 

musuh Islam. Hal inilah yang menjadi pegangan sebagian laki-laki untuk 

mempraktikkan poligami dengan landasan sunnah, padahal terdapat 

sejarah panjang dalam pernikahan Rasulullah Saw. 

 
7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2); PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 40 huruf 

a; PP No. 10 Tahun 1983 Pasal 10 ayat (2), dan KHI Pasal 57. 
8 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 5; PP No.9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf b dan c; 

PP No.10. Tahun 1983 Pasal 10 ayat (3); dan KHI Pasal 58 ayat (1). 
9 Khoiruddin Nasutian, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan 

Hukum Perkawinan di Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm. 276. 
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Selama Rasulullah Saw menikah dengan Khadijah dan hidup bersama 

selama 25 tahun, pernikahan ini berlangsung sampai wafatnya Khadijah 

dalam usia 65 tahun dan ketika itu Nabi berumur 50 tahun. Nabi sendiri 

tidak menikah lagi dengan perempuan lain sampai beliau pergi untuk 

selamanya. Padahal, pada usia 20 sampai 50 tahun merupakan umur 

manusia dimana gejolak seksual yang menjadi sebab pendorong 

pernikahan dan poligami sebagai pengendali hawa nafsu. Tapi, Nabi 

Muhammad Saw. Menikah tidak pernah memikirkan wanita lain pada usia 

tersebut.1 Kemudian menikah lebih dari satu istri yakni sejak menikah 

dengan Aisyah dan Saudah pada satu tahun menjelang hijrah. 

Pernikahan Rasulullah Saw terlalu agung sampai pada batas manusia 

lain tak mampu mencapainya. Namun, pernikahan Rasulullah dapat 

dijadikan contoh sebagai tujuan pokok dari sebuah perkawinan yaitu untuk 

membangun keluarga sakinah. Allah SWT berfirman : 

م أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورمحة ومن آايته أن خلق لكم من أنفسك

 إن يف ذلك آلايت لقوم يتفكرون  2 

Keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab adalah 

keluarga yang tenang, keluarga yang penuh kasih sayang yang awalnya 

diliputi gejolak dalam hati dengan penuh ketidakpastian untuk 

 
1 Abdul Hamid Kisyik, Hikmah Perkawinan Rasulullah Saw... hlm. 46-47. 
2 Ar-Rum (30): 21 
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menunjukkan ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Di 

samping itu di dalam hubungan suami istri terlihat pasangan suami istri 

adalah ibarat pakaian, hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri itu 

setara atau sejajar dan bermitra. Selanjutnya di dalam konsep Muhammad 

Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dijelaskan bahwa dengan modal 

sakinah dapat melahirkan mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai 

mawaddah ada tiga tahapan yang harus dilalui yaitu perhatian, 

tanggungjawab, dan penghormatan. Selain itu, agar sebuah perkawinan itu 

langgeng harus diwarnai sakinah, konsep ini mengajurkan kesetaraan, 

musyawarah, kesadaran, akan kebutuhan pasangan, sehingga semua 

anggota keluarga merasa saling memiliki peran dan tanggung jawab.3 

Mengutip Imam Al-Qurtubi, sebuah keluarga akan berproses 

menghasilkan kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah) apabila bangunan 

keluarga tersebut dipenuhi dengan ketenangan dan ketentraman jiwa serta 

kesejahteraan dalam naungan ridha ilahi.4 

Muhammad Rasyid Ridha berpendapat bahwa, Kendati persyaratan 

berpoligami cukup berat, terutama kesanggupan untuk berlaku adil dalam 

berumah tangga, ada beberapa hikmah diizinkannya poligami yaitu:5 (a) 

untuk memperoleh keturunan bagi suami yang subur dan istri yang 

mandul; (b) untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri 

 
3 Syamsul Bahri, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” 

Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019), hlm. 70. 
4 Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Qurthubi, al-Jami’ Li Ahkam Al-

Quran, tp:tt, juz. 14, h.20. 
5 Yasin Baidi, Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam), diterbitkan oleh Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 1185. 
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kendati istrinya itu tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 

seperti mempunyai cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan; (c) 

untuk menyelamatkan orang yang hiperseks (keinginan seksual yang 

tinggi) dari perbuatan zina dan krisis akhlak, seperti istri sedang dalam 

keadaan haid atau nifas; (d) untuk menyelamatkan perempuan-perempuan 

dari krisis akhlak, seperti pada Negara yang jumlah perempuannya lebih 

banyak. 

Namun perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan 

berpoligami haruslah dilihat dari sisi kemadharatannya baik bagi pribadi 

maupun sosial, sebagaimana dalam kaidah berikut: 

 درء املفاسد أَوىل من جلب املصاحل 1

Hukum Islam yang dibuat tentunya mendatangkan kemaslahatan 

bagi umatnya, termaksud kebolehan dalam berpoligami. perlu ditekankan 

lagi secara tegas bahwasannya kemaslahatan yang dimaksud yaitu 

menguntungkan kedua belah pihak termaksud dalam pelaksanaan 

poligami, Pada dasarnya setiap wanita tidak mau dipoligami, hanya 

kemudian situasi yang membuatnya harus ikhlas menerima hal tersebut. 

Kemudian muncul dua pandangan yaitu kelompok yang tidak mau 

dipoligami dan kelompok yang ikhlas dipoligami.2 Untuk itu, poligami 

 
1 https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-

lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-

ustadz-kurnaedi-lc/ (diakses tanggal 4 desember 2019) 
2 Anshori Anshori, Siapa Bilang Poligami itu Sunnah..., hlm. 111-113. 

https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/
https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/
https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/
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haruslah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam. Dengan aturan ini tentu keputusan berpoligami akan 

dipertimbangkan dari sisi kemaslahatannya. tanpa harus mendatangkan 

kemadharatan seperti menyembunyikan pernikahan secara sirri yang 

nantinya akan berdampak pada keutuhan rumah tangga. Karena rumah 

tangga dibangun atas dasar konsistensi kedua belah pihak bukan dari salah 

satu pihak. 

 Berdasarkan teori Hukum Islam dan teori tentang Keluarga Sakinah 

Mawaddah yang digunakan, peneliti berusaha menganalisis permasalahan 

yang ada dalam penelitian “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik 

Poligami (Studi pada Dua Pasangan Poligami) di Kecamatan Umbulharjo 

Kota Yogyakarta”. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat penting guna mendapatkan hasil penelitian 

yang terarah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research)3 yang datanya diambil langsung dari lokasi penelitian, untuk 

 
3 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8. 
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memperoleh secara jelas keterangan mengenai praktik poligami yang 

terjadi di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. 

2. Sifat Penelitian 

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif 

analitik, yaitu penelitian yang bertujuan meyelesaikan masalah dengan 

cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan 

penganalisaan data kemudian dijelaskan.1 Dalam hal ini penyusun 

menggambarkan bagaimana praktik poligami yang terjadi di 

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta kemudian dari gambar 

tersebut dilakukan analisis dari pandangan Hukum Islam. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif. Pendekatan ini berarti suatu pendekatan untuk 

menemukan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatifnya.2 Hal ini ditujukan pada masalah yang akan diteliti oleh 

penyusun dengan menggunakan dalil dan dasar hukum yang diambil 

dari hukum Islam, yaitu Nash al-Qur’an, Hadis, Pendapat Ulama, 

Kaidah Ushuliyah, Kaidah Fiqhiyah, dan Impress Kompilasi Hukum 

Islam. Berdasarkan hal ini penyusun menggunakannya untuk 

memberikan pembenaran hukum tentang praktik poligami yang terjadi 

pada masyarakat Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 
1 Rianto Andi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128. 
2 Jhony Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya: Bayu Media, 

2005), hlm. 57. 



20 
 

 
 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan 

melalui pengamatan dan mencatat fenomena yang muncul dan 

mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut.3 

Metode observasi ini penyusun gunakan untuk menggali data 

dengan jalan pengamatan langsung pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Umbulharjo untuk meminta data terkait dengan para 

pelaku poligami, kemudian melakukan observasi pada keluarga pelaku 

poligami. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk 

mengungkapkan dan mengetahui  fakta-fakta mental atau kejiwaan 

(psikis) yang ada pada diri terbimbing atau klien.4 Wawancara ini 

dilakukan dengan melakukan dialog tanya jawab secara langsung 

kepada para pelaku poligami yang berada di Kecamatan Umbulharjo 

Kota Yogyakarta. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diambil dari dokumen-

dokumen.5 Hal ini dilakukan dengan memperoleh data untuk menggali 

informasi yang berkaitan dengan penelitian seperti: Al-Quran, hadis, 

buku-buku, karya ilmiah, internet, dan lain sebagainya. 

 
3 Kristi Poerwandari, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi, (Jakarta: 

Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi UI, 1983), hlm. 62. 
4 Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Publik Relation, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2010),  hlm. 61. 
5 Husaini Husman, Metodologi Penelitian Soaial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 73. 
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5. Analisis Data 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis 

secara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Metode kualitatif adalah 

sekumpulan metode-metode pemecah masalah yang terencana dan cermat 

dengan pengumpulan data dan tertuju pada penyusunan teori yang 

disimpulkan.1 Dengan berfikir induktif yaitu proses berpikir untuk 

menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum 

berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Dalam hal ini data yang 

diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada pelaku praktik 

poligami di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta akan ditarik suatu 

kesimpulan. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Peneliti memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

untuk mempermudah terkait dengan pokok bahasan yang akan dibahas. 

Bab pertama berisi pendahuluan. Secara umum, bab ini menjelaskan 

tentang latar belakang penelitian, kemudian permasalahan pokok yang 

akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang 

berkaitan dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa 

penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, kerangka teori yang berisi 

tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan 

 
1 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 84. 
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diteliti, metode penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan 

ketika melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, 

analisis data, pendekatan yang digunakan peneliti serta sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, agar pembahasan masalah poligami ini lebih terarah, maka 

pada bab ini penyusun menuliskan tentang gambaran umum poligami dan 

keluarga sakinah yang meliputi pengertian poligami, dasar hukum yang 

menjadi rujukan poligami, sejarah poligami, pengertian keluarga sakinah, 

pandangan ulama tentang konsep keluarga sakinah. 

Bab ketiga, berisi tentang data lapangan atau objek data yang menjadi 

fokus penelitian, yaitu gambaran umum tentang praktik poligami di 

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta meliputi kondisi geografis, 

kondisi demografis, kondisi pendidikan, kondisi sosial dan pandangan para 

pelaku poligami yang terjadi di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. 

Bab keempat, yakni berisi tentang penganalisaan terhadap pokok 

bahasan penyusun, yakni pandangan pelaku praktik poligami yang terjadi 

di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dengan berdasarkan kerangka 

teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian. 

Bab kelima, yakni penutup yang berisi kesimpulan mengenai praktik 

poligami yang terjadi di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta serta 

tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami pada dua pasangan di 
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Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan saran untuk kemajuan objek 

yang diteliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian bab di atas dapat ditarik kesimpulan, praktik poligami yang 

dilakukan oleh dua pasangan di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta 

sebagai berikut: 

a. Praktik poligami yang dilakukan oleh kedua pasangan di 

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta secara administrasi 

sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sehingga 

pernikahan ini dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Umbulharjo Kota Yogyakarta. Namun dalam pelaksanaan 

kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan Peraturan Undang-

undang No.1 Tahun 1974 dengan syarat mampu berlaku adil. 

Kedua pasangan praktik poligami di Kecamatan Umbulharjo Kota 

Yogyakarta tidak dapat merealisasikan dasar/prinsip keadilan. 

b. Praktik poligami yang dilakukan oleh kedua pasangan di 

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta masih belum sesuai 

dengan hukum Islam karena dalam pelaksanaannya kedua 

pasangan tersebut belum mampu berlaku adil yang dalam Surah 

An- Nisa’ (4): 3 menekankan persyaratan yang amat tinggi yaitu 

mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan juga anak-anaknya, 

Sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga 

yang sakinah mawaddah warrahmah tidak terpenuhi.  

 

B. Saran 

Dari kesimpulan di atas dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: 
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• Sebaiknya bagi setiap muslim yang hendak menikah harus tau 

terlebih dahulu tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk 

keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terlebih lagi 

mereka yang ingin melakukan poligami, jika dirasa pernikahan 

poligami itu mendatangkan ke madharatan yang tentunya akan 

berdampak pada pembentukkan keluarga sakinah maka lebih 

diutamakan untuk menghindari hal ini. Khususnya masyarakat 

Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta sebelum melakukan 

poligami alangkah lebih baik mempersiapkan secara lahir maupun 

batin untuk dapat berlaku adil antara istri-istri dan juga anak-

anaknya. 

• Bagi masyarakat luas terkhusus masyarakat Umbulharjo Kota 

Yogyakarta harus memahami lebih detail tentang poligami jika 

dirasa belum mengerti mengenai hal-hal dalam poligami bisa 

bertanya kepada orang yang lebih paham dalam urusan agama. 
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