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ABSTRAK 

 

Dalam hukum islam poligami telah diatur sedemikian rupa dengan 
ketentuan dan syarat sesuai syariat Islam, berdasarkan al-Qur’ān surat an-
Nisā’(4): 3, bahwa poligami dalam syariat Islam statusnya hanya sebatas 
diperbolehkan, tidak sampai pada peringkat diwajibkan. Imam asy-Syāfi’i dan 
Muhammad’Abduh sama-sama berangkat dari ayat yang sama yakni surat an-
Nisā’(4): 3, akan tetapi berbeda dalam menginterprestasikan (memahami) adil itu 
sendiri. Bagi Imam asy-syāfi’i menyatakan bahwa sifat adil yang menjadi syarat 
diperbolehkannya poligami adalah berhubungan dengan urusan fisik, seperti 
menyamakan rumah, nafkah, dan giliran menginap. Berbeda dengan 
Muhammad’Abduh yang memahami konsep adil secara umum memperketat 
aturan poligami dengan syarat dan dalam kondisi tertentu. Bukan hanya 
kemampuan dalam urusan fisik saja tetapi, termasuk pula persoalan hati, seperti 
cinta, dan kasih sayang. 

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan Imam 
asy-Syāfi’i dan Muhammad’Abduh tentang konsep ‘adalah dalam poligami? Dan 
bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat antara  pandangan Imam asy-
Syāfi’i dan Muhammad’Abduh tentang konsep ‘adalah dalam poligami? 

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka. Sifat penelitian ini 
adalah deskriptif-analitik. Pendekatan yang digunakan adalah ushul fikih untuk 
memahami dalil-dalil serta penafsiran yang digunakan oleh keduanya. Analisis 
yang digunakan adalah komparatif, dengan membandingkan pendapat kedua 
tokoh yakni, Imam asy-Syāfi’i dan Muhammad’Abduh tentang konsep ‘adalah 
dalam poligami. 

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: Imam asy-Syāfi’i lebih menekankan 
keadilan yang bersifat kualitatif yakni, sifat adil yang menjadi syarat 
diperbolehkannya poligami adalah berhubungan dengan urusan fisik, seperti 
menyamakan rumah, nafkah, dan giliran menginap adapun urusan hati, cinta dan 
kasih sayang hanya Allah yang mengetahuinya. Berbeda dengan 
Muhammad’Abduh yang memahami konsep adil secara kuantitatif, yakni 
pembagian hati. Dan secara umum Muhammad’Abduh memperketat aturan 
poligami dengan syarat dan dalam kondisi tertentu. Bukan hanya kemampuan 
dalam urusan fisik saja tetapi, termasuk pula persoalan hati, seperti cinta, dan 
kasih sayang. Kemudian Muhammad’Abduh menyimpulkan setelah melihat 
beratnya syarat-syarat poligami, maka tujuan perkawinan adalah monogami. 

Aspek persamaan antara kedua pemikir ini adalah kesamaan rujukan ayat, 
sementara aspek perbedaan antara keduanya adalah perbedaan perspektif dalam 
membaca al-Qur’ān sekaligus dalam menginterprestasikan (memahami) konsep 
‘adalah dalam poligami serta perbedaan dalam sistem sosial (stratifikasi sosial, 
status sosial) tempat mereka dalam menyebarkan dan menetapkan suatu hukum. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman 

transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , nomor 158/1987 

dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:  

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan 

transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, 

dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut: 

 Alif - Tidakdilambangkan ا

 Ba' b Be ب

 Ta' t Te ت

\S|a s ث Es(dengan titik diatas) 

 Jim j Je ج

H ح {a h } ha (dengan titik dibawah) 

 Kha kh Kadan ha خ

D د {al d De 

\Z||al z ذ Zet (dengan titik diatas) 

 Ra r Er ر

 Sin s Es س

 Syin Sy Esdan ye ش

 S}ad s} Es(dengan titik dibawah) ص

D ض {ad d } De (dengan titik dibawah) 

T{a t} ط Te (dengan titik dibawah) 

 Z}a z} Zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ' Koma terbalik (diatas)' ع

 Ghain g Ge غ
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 Fa f Ef ف

 Qaf q Qi ق

 Kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 Wau w We و

 ha h Ha ه

 hamzah ' Apostrof ء

 Ya' y Ye ي

 
2. Vokal 

a. Vokal tunggal:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 َ Fathah A A 

 ِ Kasrah I I 

 ُ Dammah U U 

 

b. Vokal Rangkap: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan Ya Ai a-i َي

 Fathah dan Wawu Au a-u َو

Contoh : 

h.....حول                                            kaifa.....کيف }aula 

 

c. Vokal Panjang (maddah) 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

1 Fathah dan alif A>< A dengan garis di atas 

َ ي Fathah dan ya A>< A dengan garis di atas 

>Kasrah dan ya I ي I dengan garis di atas 
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D ُو {ammah dan wawu U< U dengan garis diatas 

Contoh: 

 qi>la.........قيل                              qala.....قل

 yaqu>lu......يقول                         rama......رمي

 

3. Ta Marbutah 

a. Transliterasi Ta'Marbutah hidup adalah "t" 

b. Transliterasi Ta'Marbutah mati adalah "h". 

c. Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), 

dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan 

dengan "h". 

Contoh: 

 Raud}ah al-At}fa>l.......روضة االطفال

المنورةالمدينة  ........al-Madi>nah al-Munawwarah 

 Syajarah..................شجرة

 

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid) 

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, 

baik ketika berada di awal atau di akhir kata. 

Contoh: 

لنّز ....Nazzala 

بّرال .....Al-birru 

 

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamarriyyah ditransliterasikan 

dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-". 

Contoh: 

 Al-qalamu.........القلم

 Asy-syamsu.......الشمس

 

6. Huruf Kapital 
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Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam trasliterasi 

huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 

ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan 

huruf kapilal,kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 

Contoh: 

Wa ma..........ومامحمدإالرسول > Muhammadun illa>rasu>l 
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Terima kasih kepada Tuhan Y.M.E , yang paling berhak menerimanya, dan yang 
membuat semuanya mungkin terjadi. Serta Muhammad-Ku , sosok nabi yang menjadi 
uswah khasanah, juga sebagai agen perubahan sosial. 

Allah Rabb’izzati, 

Kau ciptakan aku dari setetes air dari tulang rusuk kiri ayahanda Salamin Ichsan, 

Kemudian menjadi segumpal darah hingga menjadi tulang belulang yang berbungkus 
daging yang kau titipkan dalam rahim ibunda hamba Farida. 

Maka lewat beliaulah hamba dihadirkan di dunia ,dan merekalah yang membesarkanku 
dengan kesederhanaan, mendidikku dengan kerendahan hati serta mengenalkan aku 
dengan ayat-ayat-Mu. Dan tersadar  oleh-ku di bawah kakinyalah surga elok untukku 
sesungguhnya. 

Hingga hari ini hamba yakin bahwa : siapapun akan takut jadi malinkundang dan 
sangkuriang,yang karena tak patuh dan hormatnya kapada perempuan terkutuk jadi batu, 

Rabbighfir li wa liwalidayya wa ar-hamhuma kama rabbayani shaghira. 

Teruntuk kedua kakaku dan adikku, 

Exspesialy, Juli Fitriana S.i.p, Hendry sutrisna, M.i, dan nazwa tsayaqila, dari kalian aku 
belajar bijaksana dalam duka, cinta, kasih dan, butuh tenaga lebih untuk berpisah dengan 
kalian  dalam kesementaraan ini, hingga aku merasa ini bukan hanya hidupku saja, karena 
aku punya kalian semua, thankes God telah jadikan kami saudara. 

Tidak lupa teruntuk My second family, keluarga besar Kyai.Nurudin dan Ibu sriatun 
beserta keluarga besar Mas Abdurrahman Wahid S.p.d & Azizatunisa dan si comell Maris 
Lutfia Abdurrahman wahid. Yang mengilhami langkah hidup ini. 

Dan Buatmu rifatunisak, 

Yang selalu menjadi pijar inpirasi dari setiap putusnya abjad di ujung mata penaku, 
Ippehdiendta alway’s! 

Teruntuk rekan-rekan akademisi khusus kauand PMH’08, sahabat dunia-akhiratku, 
sungguh pengalaman menyenangkan bisa ada di antara kalian semua, i proud possesive 
you friend, jangan lupa sembahyang dan jangan tercerai berai, sampai jumpa di 
kehidupan selanjutnya. 

 

-Never End- 



xii 
 

 

ALLAH Swt tidak akan menggagalkan seorang manusia yang melayaninya.  

[Tri Okta Hertanto] 

 

Kita semua akan mati, tapi sayang kita tidak bisa memilih bagaimana caranya, jadilah 
sejarah buat manusia lainnya. 

[Archimedes] 

 

Apabila anda melihat seorang hamba sedang tertidur,  jangan dibangunkan, barangkali 
ia sedang bermimpi tentang kebebasan. 

[Khairil Gibran] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akhirul kalam : “Kepada Allah-lah      
kesudahan segala urusan”. 

 



xiii 
 

KATA PENGANTAR 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

رسلرسولهبالهدىودينالحق . ليظهرهعلىالدينكلهوآفىباللهشهيدا ,الحمدللهالذي

الاللهواشهدٲنمحمداعبدهورسوله جمعين .اشهدانالٳله . اللهمصلوسلمعلىمحمدوٲلهوصحبه

 .ٲمابعد

Hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan, serta atas 

kekuatan Iman, Islam, Ihsan. Akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat teriring salam senantiasa tercurah kepada Nabiyull mustafa baginda 

besar Muhamad Saw, dan para pengikut ahli sunnahnya. Yang telah menjadi 

uswah hasanah, serta sebagai agen perubahan sosial. 

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T yang senantiasa mencurahkan rahmat 

dan hidayah-Nya, hingga akhirnya Kepada-Nya kesudahan segala urusan, serta 

tidak lupa shalawat teriring salam kepada suri tauladan umat, Rasullullah 

Muhamad Saw, yang mengantarkan umat-Nya dari lembah kehinaan bermuara 

kepada tempat yang mulia. 

Dengan izin, karunia dan anugrah-Nya, Alhamdulillah penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “KONSEP ADALAH DALAM 

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF IMAM ASY-SYĂFI’I DAN 

MUHAMMAD’ABDUH”, penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan, dan tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, 

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Allah Swt telah menurunkan syari’at-Nya dalam rangka mengatur 

kehidupan manusia. Seluruh syariat-Nya adalah maslahat (perkara yang 

membawa kebaikan) bagi manusia, baik maslahat yang bersifat murni 

tanpa berpotensi keburukan ataupun maslahat rajihah (kemaslahatannya 

lebih besar dan kuat dibanding keburukannya). 

Manusia merupakan makhluk psiko-fisik dituntut untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang berkenaan dengan 

fisiknya maupun dengan kebutuhan yang berkenaan dengan rohaninya. 

Kebutuhan-kebutuhan itu telah disediakan Allah Swt di dunia yang 

terbentang luas ini, sedangkan tata caranya diatur melalui syari’at Islam 

agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melupakan 

tujuan akhirnya, yaitu kehidupan akhirat. Untuk memenuhi kehidupan 

yang berdasarkan syari’at, maka manusia harus menjaga dan memelihara 

kehormatannya sebagai mahkluk Allah Swt yang paling mulia 

dibandingkan mahkluk-mahkluk lain, untuk menghindari perbuatan dosa 

dan kehinaan. Salah satu aturan itu adalah tentang perkawinan. 

Perkawinan dalam Islam ditempatkan pada tempat yang mulia, 

perkawinan tidak hanya legislasi hubungan antara laki-laki dan perempuan 

semata-mata, melainkan sebagai wadah untuk mewujudkan kasih 
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sayangnya yang diberikan Allah Swt pada proses penciptaan manusia 

pertama kali.1 

Keadilan adalah suatu hal yang esensial. Kehadiran Islam pun tidak 

bisa dilepaskan dari tujuan menegakan keadilan. Keadilan dalam segala 

hal, baik sosial, ekonomi, politik dan keluarga. Demikian juga dengan 

syarat tegaknya keadilan dalam poligami yang senantiasa menarik untuk 

diperbincangkan, meskipun yang dijadikan dasar sama, yakni surat an-

Nisā’(4): 3. 

Keberagamaan pemahaman ulama tentang poligami di antaranya 

disebabkan oleh syarat ‘adalah dalam poligami yang dipahami secara 

berbeda. Hal  ini berimplikasi pada status hukum poligami. 

Secara garis besar pandangan ulama tentang status hukum poligami 

diklasifikasikan  dalam tiga kelompok yakni, (1) mereka yang 

membolehkan poligami secara mutlak, (2) mereka yang membolehkan 

dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu, (3) mereka yang 

melarang secara mutlak.2 

Syari’at Islam dalam mengatur perkawinan sangat sempurna sekali, 

mencakup segala hal ihwalnya. Namun, dalam kesempurnaannya 

peraturan perkawinan menurut Islam selalu saja menjadi sasaran kritik dari 

mereka yang menentang ajaran-ajaran secara umum, dan menentang 

peraturan perkawinan ini secara khusus. Islam tidak memerintahkan 

                                                             
1Ishak Abdul Hak, Moral dan kognisi Islam,  (Bandung: Al-Fabeta,1993), hlm. 122 
 
2 Khoirudin Nasution, Riba dan Poligami Studi Atas Pemikiran Muhamad ‘Abduh, 

(Yogyakarta: Acade Mia dan Pustaka Pelajar, 1414/1994), hlm. 83 
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ataupun menganjurkan poligami, tetapi dengan membolehkannya dengan 

cara adil. Al-Qur’ān dalam surat an-Nisā’, Allah Swt menjelaskan bahwa 

umat manusia harus mampu berbuat adil dalam poligami. Dengan 

landasan itulah suami yang hendak berpoligami harus bersikap adil.3 Hal 

ini menguatkan, bahwa sikap adil itu merupakan tolak ukur keberhasilan 

dalam pembinaan keluarga yang harmonis. Sebab, secara otomatis bila 

seorang suami tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya, maka sudah 

barang tentu akan mamicu kecemburuan antara istri yang satu dengan istri 

yang lainnya. Akibat dari kecemburuan tersebut pada akhirnya berujung 

pada persaingan antara istri yang satu dengan istri yang lainnya untuk 

merebut perhatian dari suaminya dan agar cinta serta kasih sayang suami 

tercurahkan semata-mata kepadanya. Istri yang merasa kalah dalam 

persaingan tersebut akan mengadakan balas dendam dan perasaan saling 

hasud di antara mereka, sehingga terjadilah perkelahian atau tindak 

kriminalitas untuk saling bunuh membunuh yang merupakan pelanggaran 

hukum pidana.4 Tentu saja hal tersebut harus dihindari agar tercipta 

keluarga yang berbasis pada nilai keadilan dan keseimbangan, sehingga 

terbentuk keluarga yang sakinah yang hidup rukun dan  damai sejahtera. 

Keadilan dalam berpoligami ini merupakan sebuah tantangan bagi 

laki-laki yang berpoligami. Menurut Puspo Wardoyo, adil bukanlah suatu 

yang sulit bila memiliki niat yang sungguh-sungguh berlaku adil, bukan 

                                                             
3  Abbas  Mahmoud al-Akkad, Wanita Dalam Al-Qur’an, alih bahasa M.Hasyem, cet.ke- 

2 (Jakarta: Bulan Bintang,1994), hlm. 126. 
 
4  Amir an-Najar, al-Ilmu an-Nafsi as-Suffiyāh, alih bahasa Hasan Abrori, cet.ke-2 

(Jakarta: Pustaka Azam, 2011), hlm. 154. 
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untuk ditakuti, melainkan untuk dijawab. Itulah jihad, jika berpoligami itu 

diizinkan dan diperbolehkan oleh Allah Swt, pasti itu dapat dilaksanakan 

manusia.5 Adil dalam berpoligami ini ditegaskan dalam firman Allah: 

 وان ���� ا� �����ا  �� ا	���� �� ����ا �� �� ب 	�� �� ا	���ء ���

او �� � �* ا(�� ���ر'& �� ن ���� ا�  �%# 	�ا ��ا $# ة  و! � و   

ذ 	, اد�� ا� �%� 	�ا   

Ayat di atas menyatakan bahwa adil adalah syarat dalam poligami. 

Namun dikalangan ulama ataupun fuqaha terdapat perbedaan pendapat 

dalam memahami syarat adil. Kedua ulama, Imam asy-Syāfi’i dan Syeikh 

Muhamad’Abduh yang berpegang pada dalil yang sama yaitu yang 

terdapat dalam surat an-Nisā’(4): 3.  

Imam asy-Syāfi’i dan Muhamad’Abduh berbeda dalam masa 

hidupnya, kira-kira selama 1110 tahun lamanya, Imam asy-Syāfi’i I50 H, 

sedangkan Muhamad’Abduh 1260 H.6   Pemikiran kedua tokoh ini masih 

banyak diikuti bagi suami yang berpoligami untuk menegakkan keadilan 

kepada para istri-istrinya. Imam asy-Syāfi’i, dalam kitab al-Umm  

mengatakan bahwa sifat adil yang menjadi syarat bolehnya ta’addud az-

Zaujāt (poligami) dalam suarat an-Nisā’(4): 3, adalah adil yang dapat 

dilakukan, seperti menyamakan rumah, nafkah dan giliran menginap. Adil 

                                                             
5 Nurbowo dan Apiko Joko M, Indahnya Poligami :Pengalaman Keluarga Sakinah 

PuspoWardoyo, cet.ke-2, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing,2003), hlm. 53. 
 
6 Huzaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, (Jakarta: Logos, 1997), 

hlm. 103 
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merupakan tanggung jawab dan suatu perintah yang harus direalisasikan.7 

Dapat dilihat bahwa Imam asy-Syāfi’i mewakili ulama konvensional 

melihat konsep adil dari hal yang berurusan dengan fisik dan materi. 

Sedangkan Muhamad’Abduh memaknai keadilan dalam poligami ini lebih 

ditekankan pada keadilan yang non materi atau kualitatif di samping harus 

memenuhi keadilan yang kuantitatif.8 Muhamad’Abduh juga menyatakan 

bahwasanya kemashlahatan dalam keluarga lebih diutamakan daripada 

melakukan poligami melakukan poligami yang dapat menimbulkan 

kerusakan dalam keluarga disebabkan oleh sang suami yang tidak bisa 

memberikan hak-haknya terhadap istri.9 

Dalam skripsi ini penyusun membahas dan mengkaji suatu 

permasalahan tentang perbedaan pandangan dari kedua tokoh di atas 

terhadap konsep ‘adalah dalam poligami perpektif Imam asy-Syāfi’i dan 

Muhamad’Abduh serta akan mencari titik temunya. 

Dalam suatu ayat, Allah Swt membolehkan poligami dengan syarat 

adil, kemudian Dia menurunkan ayat lain dalam bentuk dan struktur kata 

yang berbeda yang menafikan kemampuan manusia untuk berlaku adil 

(an-Nisā’ (4): 129).  

 Penyusun sangat tertarik untuk mengangkat persoalan perbedaan 

pemahaman tersebut sebagai pembahasan dalam skripsi yang penyusun 

                                                             
7  Imam asy-Syāfi’i, Kitab al-Umm, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,1993), V : 66 
 
8 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Vol.6 alih bahasa, Moh. Tholib, cet.ke-2, (Bandung:  

PT.Al-Ma’arif, 1997), hlm. 154. 
 
9 Ali Ahmad al-Jurjawi, Terjemah Hikmah Falsafah dan Hukum Islam, (Semarang: 

CV.Asy-Syifa,  1992), hlm. 267. 
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tulis. Di samping itu juga karena belum banyaknya yang membahas 

tentang konsep ‘adalah dalam poligami yang menekankan keadilan dalam 

hal materi dan non materi, maka penyusun mendeskripsikan konsep 

‘adalah dalam poligami yang lebih menekankan keadilan dalam hal materi 

dan non materi dan menjadikan sebuah karya tulis ilmiah. Mengingat 

dalam proses pendalaman hukum Islam mengharuskan penilaian ulang 

serta pengkajian secara mendalam terhadap relevansinya dengan 

kehidupan yang mendatang dan terus menerus semakin berkembang. 

 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan batasan judul di atas, penyusun 

mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana pandangan Imam asy-Syāfi’i dan Muhamad ’Abduh tentang 

konsep ‘adalah dalam poligami? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Untuk mendeskripsikan dan mencari persamaan dan perbedaan  

konsep ‘adalah dalam poligami antara perspektif Imam asy-Syāfi’i dan 

Muhamad’Abduh. 
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2. Kegunaan 

1. Ilmiah, memberikan kontribusi dan memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan dan kepustakaan tentang pandangan Imam asy-Syāfi’i 

dan Muhamad’Abduh tentang konsep ‘adalah dalam poligami. 

2. Terapan, memberikan informasi dan masukan kepada lembaga 

pengadilan serta masyarakat yang berhubungan dengan konsep 

‘adalah dalam poligami. 

 

D. Telaah Pustaka 

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap karya-karya 

ilmiah (skripsi) yang ada, terdapat beberapa skripsi yang didukung dari 

beberapa buku yang membahas mengenai poligami. 

Dalam skripsi, saudara Wahab Abdullah dengan judul Poligami 

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syāfi’i, dalam skripsinya 

banyak membahas perbedaan pendapat yang mendasar dari kedua tokoh 

tersebut tentang poligami.10 

Skripsi saudara Sudiyono dengan judul Konsep Adil Berpoligami 

Menurut Hukum Islam. Mendeskripsikan tentang konsep adil dalam 

                                                             
10 Wahab Abdullah, ”Poligami Menurut Imam Abu Hanifah dan asy-Syāfi’i”, skripsi 

tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997) 
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poligami menurut hukum Islam dengan pandangan beberapa ulama yang 

kemudian dihubungkan dengan hukum Islam.11 

Skripsi, saudari Juriyah Astuti, tentang Konsep Adil Dalam 

Perspektif Imam Malik Dan Imam syāfi’i 12 mengkaji dan membahas 

perbedaan pandangan dari kedua tokoh di atas yakni yang mempunyai 

penekanan kepada konsepsi adil dalam poligami dan mencari titik 

temunya. 

Sedangkan penelitian lapangan, baik itu sebuah kasus yang 

dihadapi oleh masyarakat maupun studi atas keputusan peradilan agama 

dalam kasus poligami tersebut, Poligami di bawah Tangan Cibereum 

Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif, hasil penelitian dari saudari 

Aliya Hernis.13Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami dalam 

Masyarakat Muslim Duren Sawit. Kecamatan Duren Sawit Jawa Timur, 

hasil penelitian dari Eva Fadhia.14 

Dalam skripsi Sri Widodo, tentang Izin Poligami Karena Istri 

Menderita Epilepsi, Studi Analisa Terhadap Peradilan Agama Semarang: 

                                                             
11 Sudiyono, “Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Hukum Islam”, skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas IAIN Sunan Kalijaga, (2001) 
 
12 Juryah Astuti, ”Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Imam Malik Dan Imam 

Syafi’i”, Skripsi Sarjana Fakultas IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1999-2000. 
 
13 Aliya Hernis, ”Poligami di bawah Tangan Cibereum Perspektif Hukum Islam dan 

Hukum Positif”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999) 
 
14 Eva Fadhia, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami dalam Masyarakat 

Muslim Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit Jawa Timur”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas 
Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1995) 
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1991-1995.15 Hasil yang dicapai berdasarkan nilai-nilai kemashlahatan, 

istri menyatakan kekurangannya dan bersedia, dan hal itu yang dijadikan 

sandaran keputusan  sebagai pintu terakhir permohonan izin poligami. 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun temukan dan 

cantumkan dari beberapa karya ilmiah, buku-buku, penelitian kepustakaan, 

maupun penelitian lapangan menunjukan, bahwa pembahasan skripsi ini 

adalah konsep ‘adalah dalam poligami perspektif Imam asy-Syāfi’i dan 

Muhamad ’Abduh, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini 

karena perbedaan hasil pandangan antara Imam asy-Syāfi’i dan Muhamad 

’Abduh tentang konsep ‘adalah dalam poligami, pemikiran kedua tokoh 

dirasa mempunyai pengaruh terhadap keteraturan masyarakat dalam 

memahami poligami. Oleh karena itu penyusun menganggap perlu adanya 

penelitian yang membandingkan antara Imam asy-Syāfi’i dan Muhamad 

’Abduh tentang konsep ‘adalah dalam poligami maupun metodologi yang 

digunakan oleh keduanya. 

 

E. Kerangka Teoretik 

Adanya poligami tidak lepas dari akar kehidupan yang sangat 

terkait erat dengan keberadaan infrastruktur masyarakat. Poligami telah 

dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat di 

berbagai masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk 

                                                             
15  Sri Widodo, ”Izin Poligami Karena Istri Menderita Epilepsi ( Studi Analisis Terhadap 

Keputusan Perdilan Agama Semarang: 1991-1995)”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas 
Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (1995) 
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yang tidak terbatas. Seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak 

mungkin sesuai dengan kemampuan berlaku adil.16 

Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya poligami terdapat di 

dalam surat an-Nisā’ (4): 3, baik Imam asy-Syāfi’i dan Muhamad ‘Abduh 

sama-sama berangkat pada ayat yang sama, namun dengan pemahaman 

(interprestasi) yang berbeda terhadap nash al-Qur’an ini, Imam asy-Syāfi’i 

mengomentari tentang surat an-Nisā’(4): 3 bahwa al-Qur’ān dan sunnah 

berada dalam suatu martabat. Beliau menempatkan as-Sunnah sejajar 

dengan al-Qur’ān, kecuali hadis ahad.17 Di samping itu, karena al-Qur’ān 

dan as-Sunnah adalah wahyu, meskipun kekuatan as-Sunnah secara 

terpisah tidak sekuat seperti al-Qur’ān.18 Selanjutnya menurut Sayyid 

Muhamad Musa dalam kitabnya al-Ijtihad, Imam asy-Syāfi’i menyatakan 

jika tidak ditemukan dalil dari zahir nash al-Qur’ān dan sunnah serta tidak 

menemukan mukhasisnya maka beliau mencari apa yang pernah dilakukan 

nabi atau keputusan-keputusan Nabi Saw, kalau tidak ditemukan juaga 

maka beliau mencari bagaimana pendapat para ulama sahabat. Jika 

ditemukan ada ijma’dari mereka tentang hukum masalah yang dihadapi, 

maka hukum itulah yang dipakai.19 

                                                             
16 Musdah Mulia, Pandangan  Islam  Tentang Poligami, hlm. 1 
 
17 Hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir dan jumlah rawinya 

terdiri dari tiga orang atau lebih. Dua orang atau satu orang. Lihat Fatchur Rahman. Ikhtisar 
Mushthalahul hadis, cet ke-4 (Bandung: PT Al-Ma’arif,1985), hlm. 66. 

 
18 Huzaaemah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Madzhab, hlm. 128. 
 
19 Ibid., hlm.18 
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Terlepas dari perbedaan pandangan yang berkembang, tampaknya 

hampir semua kajian tentang poligami yang dilakukan para mufassir, 

fuqaha maupun pemikir-pemikir keislaman berangkat dari kajian terhadap 

surat an-Nisā’ (4): 3: 

 وان ���� ا� �����ا �� ا	���� �� ����ا �� �� ب 	�� �� ا	���ء ����

او �� � �* ا(�� ���و ر'& ��ن ���� ا� �%# 	�ا ��ا$#ة و! �    

ا� �%� 	�ا ذ 	, اد��   

Apabila kita memahami hukum Islam atau fikih, maka kita akan 

menemukan  banyaknya terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah. 

Hal ini disebabkan karena obyek bahasan fikih biasanya adalah masalah-

masalah ijtihadiyah, yaitu masalah yang untuk menentukan hukumnya 

harus dilakukan ijtihad lebih dahulu. 

Faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih sangat 

banyak, sehingga di antara para ulama terjadi perbedaan argumentasi 

tentang faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan-

perbedaan itu dalam fikih.  

Di antara faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat itu adalah 

: a). Perbedaan mengenai ṡahῑh dan tidaknya naṣ, b). Perbedaan dalam 

memahami dan menafsirkan naṣ. c). Perbedaan dalam menggabungkan 

dan mengunggulkan naṣ yang saling bertentangan. d). Perbedaan dalam 

kaidah-kaidah uṣūl sebagai sumber istinbāth. e). Perbedaan dalam 

perbendaharaan Hadiṣ. f). Perselisihan tentang illat  dari suatu hukum. 
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Salah satu dari sebab-sebab ikhtilāf di atas yaitu:  

34����.20 ا2��1ف �� �/� ا	�. و  

Adanya  perbedaan dalam memahami dan menafsirkan sebuah teks 

atau perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar’i 

tertentu baik itu berupa al-Qur’ān maupun as-Sunnah.21 Salah satu 

contohnya adalah kasus pembagian tanah hasil rampasan perang. Umar ibn 

al-Khattab berpendapat bahwa tanah hasil rampasan perang itu tetap 

berada di tangan pemiliknya dan dalam pemeliharaannya dan sebagian 

sahabat yang berpendapat yang sebaliknya, padahal mereka memahami 

nash yang sama yaitu  surat al-Anfal ayat 41. 

Meskipun suatu dalil yang dipahami itu sama, namun potensi 

perbedaan dan perselisihan tetap saja terbuka lebar. Dan hal itu disebabkan 

karena adanya perbedaan dan perselisihan para ulama dalam memahami, 

menafsirkan dan menginterpretasikannya, juga dalam melakukan 

pemaduan atau pentarjihan antara dalil tersebut dan dalil-dalil lain yang 

terkait. 

Perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah uṣūl fiqh dan 

beberapa dalil (sumber) hukum syar’iyang diperselisihkan di antara para 

ulama, seperti qiyās, istihṣān, maṣālih mursalah, ’urf, saddu az-zarā-i’, 

syar’u man qablanā, dan lain-lain. 

                                                             
20 Must}afa> Sa’i>d al-Khi>n, As}ar al-Ikhtila>f  fi al-Qawa>’id al-Us}u>liyyah fi Ikhtila>f  al -

Fuqaha>, ( Kairo-Mesir : Muassasah al-Risa>la>h, 1972), hlm. 60. 
 
21 Mah}mu>d Muh}ammad Syaltu>t dan Muhammad ‘Ali> as-Sa>is, Muqa>ranah al-Maz}a>hib fi 

al-Fiqh, ( Kairo-Mesir : Muhammad Ali Sabih wa Auladuh, 1953 M/1373 H), hlm. 6.  
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Sebagian ulama’ dalam menentukan hukum menggunakan metode 

Saddu az-zarῑ’ah, yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk  menutup 

segala kemungkinan terjadinya mafsadat yang ditimbulkan dari sebuah 

perbuatan. Saddu az-zarῑ’ah digunakan untuk kehati-hatian beramal ketika 

menghadapi pembenturan antara mafsadah dan maṣlaẖah. Bila mafsadah 

lebih dominan, maka harus ditinggalkan, bila sama kuat di antara 

keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus di ambil prinsip yang 

berlaku, sebagaimana kaidah yang berbunyi :  

 درء ا	���># ��#م : � 9 8 ا	��7	6

Begitu juga ketika antara yang halal dan haram bercampur menjadi 

satu, maka prinsip yang dirumuskan ialah : 

22	�4ام ? 8 ا	�4امإذا ا��9& ا	�1ل و ا  

Beberapa teori di atas hanya merupakan salah satu kerangka 

berpikir saja dari sekian kerangka berpikir dalam memahami hukum Islam. 

Dari sana dapat dipahami bahwa perbedaan pemahaman terhadap maksud 

naṣ yang kemudian menghasilkan produk hukum yang berbeda, dan di 

antara hal yang menjadi penyebab berbedanya hasil ijtihad adalah 

perbedaan pemahaman terhadap teks al-Qur’ān dan as-Sunnah, perbedaan 

mengenai al-qawā’id al-uṣūliyyah dan al-qawā’id al-fiqhiyyah dan 

perbedaan dalam menggunakan metodologi istinbāt. 

Semangat dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga 

memberikan pengaruh terhadap perubahan orientasi dan metodologi 

                                                             
22 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2009), hlm. 430. 
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penentuan sebuah hukum. Studi-studi agama tidak lagi bersifat bersifat 

primordial atau bersifat hanya untuk kepentingan penyebaran agamanya, 

tetapi lebih didorong oleh semangat metodologis atau ilmiah, yakni 

berangkat atas dasar kepentingan dan perkembangan ilmu pegetahuan. 

Maka muncullah berbagai kajian agama dengan metode dan pendekatan 

yang beragam pula, sesuai dengan kecenderungan dan keahlian akademik 

pada masing-masing peneliti itu sendiri.  

Begitu juga akan menimbulkan pemahaman yang berbeda ketika 

sebuah hukum yang hanya istinbāt-nya disandarkan pada pendapat ulama 

terdahulu karena unsur iẖtiyāt. Dari sini keragaman dalam berijtihad 

tercipta dengan menggunakan berbagai metodologi berbeda yang mampu 

memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan Islam. 

Seorang muslim yang melakukan poligami sementara dia yakin 

tidak dapat menerapkan keadilan terhadap istri-istrinya sesungguhnya 

mereka telah melakukan dosa besar di hadapan Allah.23 Dan terhadap 

mereka, Nabi mengancam dengan sabdanya: “man kāna lahu imra’atāni 

famāla ilā ahadihuma jā’a yaumul al-qiyāmah wasyaqahu mā’ilun”. 24 

Berbuat adil terhadap istri  merupakan hal yang mendatangkan 

ketentraman dalam keluarga dan dapat menciptakan kemashlahan. Untuk 

itu sebelum memutuskan berpoligami, perlu kiranya seorang suami 

menanyakan kepada hati nuraninya, mampukah berbuat adil secara hakiki, 

                                                             
23 Musda Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, cet. ke-1 (Jakarta: Desember 1999) 

hal. 46 
 
24  Abd al-Karim Zaidān, al-Muffāsil fi ahkām al-mar’ah wa al-Bait al-Muslim fi as-

Syariah al-Islāmiyyah, (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1997), VI : 287. 
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karena pada dasarnya kecendrungan hati hanyalah pada satu hati saja, 

sebagaimana firman Allah Swt dalam surat an-Nisā’ (4): 129: 

 

اآB ا	��B'�� ا	���ء و	� �A4$� �1 ��� � �%�اأن �%# 	�او	� ����  

آ�ن ?��رار$��� ��Gن آ�	�% �F وان �7 ��ا و����ا ��E روه�  

 

F. Metode Penelitian 

Suatu karya tulis ilmiah supaya lebih terarah dan mudah dipahami 

dipandang memerlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, 

sebab metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk 

memperoleh hasil yang optimal dan memuaskan, seperti yang diinginkan oleh 

semua peneliti. Disamping itu metode merupakan cara bertindak agar 

penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang optimal. 

Berdasarkan atas asumsi tersebut, maka dalam penyusunan skripsi ini 

penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari jenis data yang diteliti, penelitian ini termasuk 

penelitian kepustakaan atau library research.25 Penelitian kepustakaan 

adalah penelitian yang didasarkan kepada literatur yang ada hubungannya 

dengan permasalahan yang dibahas. 

2. Sifat Penelitian 

                                                             
25 M. Nasir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 53. 
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Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang 

menggambarakan secara jelas tentang pandangan Imam asy-Syāfi’i dan 

Muhamad ‘Abduh tentang konsep ‘adalah dalam poligami dan kemudian 

membandingkan dua pandangan tersebut serta mencari perbedaan dan 

persamaan tentang konsep ‘adalah dalam polgami dalam perpektif asy-

Syāfi’i dan Muhamad ’Abduh. 

3. Pendekatan Masalah 

Untuk memperjelas kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji 

permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Normatif  

Pendekatan ini digunakan untuk memahami cara pemikir 

yakni Imam asy-Syāfi’i dan Muhamad ’Abduh 

mendeskripsikan tentang konsep ‘adalah dalam poligami 

berdasarkan dalil-dalil hukum islam yaitu al-Qur’an dan 

Al-Hadis. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan 

data literatur yang meliputi dalil-dalil hukum Islam yaitu al-Qur’ān dan al-

Hadis yang sesuai dengan obyek pembahasan, sehingga didapatkan suatu 

konsep yang utuh. 

5. Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode 

induksi. Metode induksi digunakan ketika data masih bersifat khusus yang 
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kemudian dianalisis. Di sini akan terlihat bagaimana persamaan dan 

perbedaan yang mendasar antara dua pemikiran dan melakukan 

perbandingan tentang konsep ‘adalah dalam poligami, serta dijadikan 

sebagai alat untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. 

 

G. Sistematika Pembahasan   

Dalam penyusunan ini maka penyusun membagi sistematika 

penulisan menjadi lima bab yang mana setiap babnya menggunakan angka 

romawi. Adapun rincian sistematika penjelasan tesebut akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

BAB I. Pembahasan dalam bab satu ini merupakan pendahuluan. Untuk 

mengantarkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya secara lebih 

komprehensif, penyusunan membagi bab ini kedalam tujuh sub bab yang 

berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah 

pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan yang terakhir yaitu 

sistematika pembahasan yang merupakan rancangan pembahasan skripsi 

ini secara keseluruhan. 

BAB II. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari tinjauan umum dan 

penjelasan mengenai, pengertian poligami secara umum, sejarah poligami, 

faktor keadilan di antara isteri-isteri, norma-norma poligami dan berbuat 

adil di antara isteri-isteri sehingga secara definisi, historisitas, serta faktor-

faktor keadilan di antara isteri-isteri, norma-norma dalam poligami dan 

hukumnya menurut beberapa pendapat para ulama.  
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BAB III . Secara utuh pembahasan dalam bab ini terdiri dari pandangan 

Imam asy-Syāfi’i dan Muhamad ’Abduh tentang konsep ‘adalah dalam 

poligami serta berisi biografi kedua tokoh sera perjalanan intelektualnya, 

pemikirannya tentang konsep ‘adalah dalam poligami tersebut. 

BAB IV. Setelah mengetahui konsep ‘adalah dalam poligami menurut 

Imam asy-Syāfi’i dan Muhamad ’Abduh secara menyeluruh maka bab 

empat ini dilakukan analisis komparatif untuk menjelaskan pemahaman 

dalil dan pandangan kedua tokoh  di kehidupan modern. 

BAB V. Pembahasan dalam bab penutup ini terdiri dari dua sub bab yang 

meliputi kesimpulan yaitu jawaban dari pokok permasalahan serta saran-

saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sejauh pembahasan serta analisis dalam skripsi ini, dapat penyusun 

simpulkan tentang konsep ‘adalah dalam poligami menurut perspektif 

Imam asy-Syāfi’i dan Muhamad ’Abduh dalam hal pemahaman dalil, dan 

status hukumnya, adalah sebagai berikut:  

1. Menurut Imam asy-Syāfi’i, tentang konsep ‘adalah dalam 

poligami, lebih menekankan keadilan yang bersifat kuantitatif 

yakni, sifat adil yang menjadi syarat diperbolehkannya 

poligami adalah berhubungan dengan urusan fisik, seperti 

menyamakan rumah, nafkah, dan giliran menginap adapun 

urusan hati, cinta dan kasih sayang hanya Allah yang 

mengetahuinya. Berbeda dengan Muhammad ’Abduh yang 

memahami konsep adil secara kualitatif disamping memenuhi 

yang kuantitatif yakni pembagian hati. Dan secara umum 

Muhammad ’Abduh memperketat aturan poligami dengan 

syarat dan dalam kondisi tertentu. Bukan hanya kemampuan 

dalam urusan fisik saja, termasuk pula persoalan hati, seperti 

cinta, dan kasih sayang. 
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2. Perbedaan yang pokok antara Imam asy-Syāfi’i dan Muhamad 

’Abduh tentang konsep ‘adalah dalam poligami adalah : dalam 

meninterprestasikan (memahami) nas al-Qur’ān ini, perbedaan 

pemahaman terhadap nas al-Qur’ān ini disebabkan karena 

kedua tokoh berbeda dalam masa hidupnya selama 1110 tahun 

lamanya, Imam asy-Syāfi’i lahir I50 H, sedangkan Muhamad 

’Abduh lahir 1260 H. Pemikiran kedua tokoh ini masih banyak 

diikuti bagi suami yang berpoligami untuk menegakkan 

keadilan kepada para istri-istrinya. Menurut Imam asy-Syāfi’i 

bahwa sikap adil yang dapat dilakukan seperti menyamakan 

rumah, nafkah dan giliran menginap, yang pada prinsipnya adil 

menurut beliau dikategorikan dalam urusan fisik. Berarti 

keadilan yang hanya berhubungan dengan usaha yang 

dimungkinkan secara kemanusiaan. Sedangkan Muhammad 

‘Abduh lebih kepada pembagian hati kepada isteri-isteri. 

memperketat aturan poligami dengan syarat dan dalam kondisi 

tertentu. Bukan hanya kemampuan dalam urusan fisik saja 

tetapi, termasuk pula persoalan hati, seperti cinta, dan kasih 

sayang. Kemudian Muhammad ’Abduh menyimpulkan setelah 

melihat beratnya syarat-syarat poligami, maka tujuan 

perkawinan adalah monogami. Adapun persamaan interprestasi 

(pemahaman) dari ayat al-Qur’ān surat an-Nisā’(4): 3, baik 

Imam asy-Syāfi’i dan Muhammad ‘Abduh sepakat dengan dua 



58 

 

hal, yaitu pertama, membatasi isteri maksimal dengan empat 

orang dan yang kedua, kewajiban merasa cukup dengan satu 

isteri apabila tidak dapat berlaku adil. 

3. Adanya poligami tidak lepas dari akar kehidupan manusia yang 

terkait erat dengan keberadaan infrastruktur masyarakat Islam 

yang membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan. Dan 

syariat Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu 

kewajiban terhadap laki-laki Muslim dan tidak mewajibkan 

bagi pihak wanita atau keluarganya mengawinkan anaknya 

dengan laki-laki yang telah beristeri satu atau lebih. Dalam 

artian syariat memberikan hak kepada wanita dan keluarganya 

untuk menerima poligami jika terdapat manfaat dan maslahat 

bagi putri mereka dan mereka berhak menolak jika 

dikhawatirkan sebaliknya. 
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B. Saran-Saran 

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, sekedar untuk 

melengkapinya penyusun menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan realitas yang ada, keberadaan poligami selalu 

berada pada suatu titik pro dan kontra, maka penyusun 

menghimbau bahwa bagi yang pro poligami yang dijalani tidak 

menyalahi syariat hukum islam. Sedangkan bagi yang kontra 

hormatilah dan hargai yang telah siap melakukan poligami 

dengan ketentuan yang telah ditentukan agama. 

2. Poligami bukan hanya soal sah ataupun sunnah, akan tetapi 

sudah berlaku adilkah para pelakunya, keadilan tentu menjadi 

syarat utama, dan perlu dipahami bahwa tafsir poligami bukan 

harga mati kaum lelaki, seharusnya ia tidak ditafsir kaku, 

hingga miskin konteks dan relevansi, keadilan dalam poligami 

harus diejawantahkan, agar para pelaku poligami tidak 

dianggap hanya petualang sebuah permainan semata.  

Akhirnya, apoligia prolibro suo, tiada gading yang tak retak. 

Sebagai sebuah karya kreatif manusia, tulisan ini masih jauh dari 

kesempunaan. Dengan demikian, penyusun mengharap kritik-saran 

dari para pembaca yang budiman demi lebih baiknya tulisan-

tulisan selanjutnya. 
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