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ABSTRAK 

 

Rosidah, Zulfatur. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Poligami 

Satu Atap (Studi Kasus Di Desa Carat Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo Dan Desa Tugurujo Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo), Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam 

(Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I 

Kata Kunci ; Keharmonisan, Keluarga, Poligami 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta seorang suami yang 

poligami menyatukan kedua istrinya tinggal satu atap di Desa Carat Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo. Menurut Hukum Islam, hukum asalnya adalah setiap istri diberikan 

rumah secara tersendiri seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. 

Sedangkan Ibn qudama>h dan Al-Ima>m Qurthubi rahima>hulla>h juga membolehkan 

mengumpulkan istri dalam satu rumah apabila mereka rida. 

Oleh karena itu, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut : (1) 

Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penyatuan tempat tinggal para istri 

dalam keluarga poligami di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo 

dan Desa Tugurejo kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?(2) Bagaimana 

tinjauan hukum islam terhadap aspek keadilan pasangan poligami yang 

menyatukan para istrinya dalam satu atap di Desa Carat Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan menggunakan metode 

kualitatif, pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi. Data 

terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif 

analitis dengan menggunakan pola pikir induktif, dan menarik kesimpulan atau 

verifikasi. 

Dari penelitian ini dihasilka bahwa: (1) Penyatuan tempat tinggal para istri 

poligami di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa 

Tugurejo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Dibolekkan sesuai dengan 

Hukum Islam dengan syarat, pertama atas izin istri dan yang kedua kamar masing-

masing istri dipisah (2) Aspek keadilana penyatuan tempat tinggal para istri di 

Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Sesuai dengan hukum Islam adanya adil 

dalam menafkahi, tempat tinggal, pembagian gilir, pergaulan dan keturunan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 

Nikah menurut bahasa berarti penyatuan, selain itu juga diartikan dengan 

akad atau hubungan badan.
2
 Akad yang dimaksud disini akad yang mulia di 

antara calon suami dengan calon istri. Dalam menjalankannya pernikahan 

harus dijaga dengan sebaik mungkin. Tujuannya agar keistimewaan yang 

terdapat dalam sebuah pernikahan itu dapat menjadikan sebuah keluarga 

sesuai tujuan yang diharapkan oleh pasangan suami-istri. 

Beristri lebih dari satu orang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum 

Islam (HKI) Pasal 55 ayat 1 yang menerangkan beristri lebih dari satu orang 

pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. Pada ayat 2 

menerangkan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus 

mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
3
 Poligami juga di 

jelaskan dalam fikih munakahat, poligami maksudnya adalah seorang laki 

                                                             
1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1. 
2 Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fiqih Wanita (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), 396. 
3 Tanpa Nama, Undang-undang R.I. nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015), 338 
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laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak adalah empat 

orang.
4
 

Secara umum pelaku poligami itu memisah tempat tinggal antara istri-

istrinya. Tidak tinggal bersama satu atap demi menghindari rasa cemburu 

baik sesama istri dan anak-anak mereka. Idealnya keluarga poligami tidak 

berada dalam satu wilayah yang mudah menjangkau satu sama lain. Para 

fuqaha telah bersepakat, tidak boleh menempatkan dua istri dalam satu tempat 

tinggal. Sebab tindakan itu bukan termasuk mu’a>syarah bil-ma’r>uf, karena 

bisa menyebabkan permusuhan yang dilarang oleh syariat. Pada dasarnya 

suami hendaknya membuatkan sebuah rumah untuk tiap-tiap istrinya, 

sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Saw. Allah Swt berfirman: 

“hari orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah 

Nabi kecuali bila kamu diizinkan.”(Al-Azhab:53) 

Allah menyebutkan bahwa itu adalah buyut (rumah-rumah), dan (dalam 

bentuk plural) bukan satu rumah saja.
5
  

Ibn Quda>mah menerangkan, “tidak boleh seorang suami mengumpulkan 

dua istri dalam satu tempat tinggal tanpa keridhaan keduanya, baik istri muda 

maupun tua karena madharat yang bisa muncul di antara keduanya, yaitu 

permusuhan dan kecemburuan. Apabila keduanya dikumpulkan akan 

                                                             
4 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munkahat 1 (Bandung:  CV Pustaka Setia, 1999), 

131. 
5 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 

2016), 277-278. 
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mengorbankan pertikaian dan permusuhan. Yang satu akan mendengar atau 

melihat ketika suaminya “mendatangi” istri yang lain. Namun jika keduanya 

istri ridha, hal itu dibolehkan. Sebab, hal itu menjadi hak keduanya dan 

mereka bisa menggugurkannya.  

Demikian pula apabila keduanya rida suami tidur di antara keduanya 

dalam satu selimut. Namun apabila keduanya rida mencampuri salah satu dan 

yang lainnya menyaksikan, hal ini tidak diperbolehkan. Sebab, hal ini adalah 

perbuatan yang rendah, tidak pantas, dan menjatuhkan kehormatan. Karena 

itu, walaupun keduanya rida, tetap tidak di perkenankan.
6
 

Al-Ima>m Qurthubi rahima>hulla>h juga menyertakan bolehnya 

mengumpulkan istri dalam satu rumah apabila mereka rida.
7
 Dikatakan dalam 

Syarah Mukhtas\a>r Khalid karya al Khurasyii, “Seorang suami laki-laki boleh 

menggabungkan dua istrinya dalam satu rumah dengan dua syarat: Pertama, 

masing-masing istrinya memiliki kamar tersendiri dengan perabotannya dan 

kebutuhannya seperti toilet, dapur dan semisalnya yang menjadi 

kebutuhannya. Kedua, keduanya ridha terhadap hal itu, tidak beda antara istri 

kedua, tiga atau empat. Jika keduanya tidak ridha dengan hal itu, maka sang 

suami tidak boleh menggabungkan kedua istrinya dalam ruangan berbeda 

dalam satu rumah. Bahkan, dia wajib menyediakan rumah untuk masing-

masing dan tidak harus rumah keduanya berjauhan. 

Permasalahan poligami atau menikahi dari seorang istri bukan 

merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dulu 
                                                             

6 Muhammad bin Sayyid Al-Khauli,  Ensiklopedi Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Imam Asy-

Syafi‟i, 2017), 475-476. 
7 Al-jami‟li Ahkamil Qur‟an, 14/40 
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kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.
8
 

Masalah poligami ini adalah topik yang sangat menarik yang selalu menjadi 

perbincangan di kalangan masyarakat. Poligami yang menempatkan istri-

istrinya dalam satu atap dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 

Pada umumnya semua pasangan suami istri menginginkan memiliki 

keluarga yang harmonis, baik pasangan pernikahan monogami maupun 

pasangan pernikahan poligami. Kehidupan keluarga yang kekal, bahagia, 

nyaman serta harmonis setelah pernikahan, dapat terwujud bila ada upaya 

yang dilakukan keluarga tersebut. 

Keharmonisan keluarga yang merupakan cita-cita umum dari pasangan 

suami istri bukan tanpa alasan. Hali ini jelas diterangkan dalam Al-Quran 

sebagai berikut :

               

        

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berfikir.” 

 

Ayat tersebut jelas memberitakan, bahwa manusia diciptakan dengan 

kemudahan untuk mencapai kedamaian, sehingga merasa nyaman dalam 

hidupnya. Kenyaman tersebut salah satunya didapatkan saat seseorang sudah 

                                                             
8 Basri Iba Asghary, Perkawinan Dalam Syariat Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta), 46. 
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menikah. Seorang sudah menikah dapat menjadikan dirinya tenang apabila 

dilaksanakan sesuai tuntutan yang ada dalam kehidupan rumah tangganya. 

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat menjadikan sebuah keluarga 

menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal, berbagi, berkeluh kesah, serta 

berbahagia bersama seluruh anggota keluarga. Niat dan komitmen 

menjadikan keluarga yang harmonis merupakan sebuah kewajiban. Niat 

tersebut akan terlihat sulit bagi keluarga pasangan poligami yang menyatukan 

istri-istri dalam satu atap. 

Lebih lanjut diperjelas oleh Nabi SAW di dalam hadisnya bahwa di 

dalam rumah tangga harmonis terjalin hubungan suami-istri yang serasi dan 

seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan Allah SWT, 

terdidiknya anak-anak shaleh dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir, batin, 

terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara rumah tangga besar dari 

pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran dengan baik, 

dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga.
9
 

Seperti hadis yang disampaikan oleh An>as RA.  Bahwasannya ketika 

Allah menghendaki rumah tangga menjadi individu yang mengerti dan 

memahami agama, yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil dan 

sebaliknya, dan menghindari mereka dari segala cobaan. Maka terciptalah 

sebuah rumah tangga yang dinamakan harmonis, mawaddah wa rahmah. 

Menurut Nasruddin Umar, kondisi sosio kultur saat turunnya ayat Al-

Quran yang mengizinkan poligami adalah setelah perang uhud dimana Islam 

                                                             
9 Fuad Kauma, Membimbing Istri Mendampingi Suami (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), 8. 
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kalah dan populasi laki-laki dan perempuan tidak imbang. “Berdasarkan 

studi-studi yang ada poligami umumnya membawa kesengsaraan pada umat, 

negara dan bangsa,” ujar Nasaruddin.
10

 Di samping pernyataan tersebut, pada 

kenyataannya terdapat beberapa keluarga pasangan poligami satu atap yang 

masih bertahan sampai saat ini. Yang terletak dua desa di Kabupaten 

Ponorogo yaitu yang pertama di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo. Yang kedua Tugurejo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. 

Terdapat tiga pasangan poligami yang menyatukan para istrinya dalam satu 

atap.  

Berdasarkan data pendahuluan keluarga poligami yang menyatukan istri-

istrinya dalam satu atap adalah keluarga yang  harmonis berdasarkan 

pengakuan masyarakat. Keluarga harmonis adalah keluarga di mana para 

anggotanya merasa bahagia, saling mencintai dan saling menghormati serta 

setiap anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih 

sayang, saling pengertian, dialog dan kerja sama yang baik antara keluarga, 

dengan demikian keluarga akan merasa harmonis dan merasakan ketentraman 

lahir dan batin. Masyarakat tidak menganggap mereka seperti poligami pada 

umumnya, dimana yang menjadi  menderita dalam keluarga poligami ialah 

istri pertama beserta anak-anaknya, dan suami lebih cenderung terhadap istri 

kedua beserta anak-anaknya. Disisi lain untuk istri yang kedua dari keluarga 

poligami tidak menutup diri dari masyarakat untuk membaur pada kehidupan 

sehari-hari. Pada umumnya yang terjadi dalam keluarga poligami istri kedua 

                                                             
10 Hartono Ahmad Jaiz, Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan (Jakarta: 

Pustaka Al-Kautsar, 2007), 194. 
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lebih menutup diri terhadap masyarakat, karena merasa mereka merebut 

suami dan orang tua dari keluarga lain. 

Adanya keluarga pasangan poligami satu atap yang masih bertahan 

tersebut mengasumsikan bahwa keluarga pasangan poligami satu atap ada 

yang harmonis. Hal ini menjadikan peneliti merasa tertarik dan sangat perlu 

untuk mengetahui keharmonisan keluarga poligami satu atap yang dapat 

mempertahankan keluarganya sampai saat ini, dalam pembentukan keluarga 

harmonis di tinjau dari hukum islam. 

Peneliti ingin mengetahui tentang aspek normatif dengan mengunakan 

metode pendekatakan hukum Islam apek terkait tentang penyatuan tempat 

tinggal bagi para istri dalam keluarga poligami dan aspek keadilan keluarga 

poligami yang menyatukan para istrinya dalam satu atap. Untuk itu penulis 

akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya yang berbentuk skripsi 

dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Poligami Satu Atap.  

Studi Kasus Di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Dan 

Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan 

masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penyatuan tempat tinggal para 

istri dalam keluarga poligami di Desa Carat Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo kecamatan Sawoo Kabupaten 

Ponorogo? 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aspek keadilan pasangan 

poligami yang menyatukan para istrinya dalam satu atap di Desa Carat 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo kecamatan 

Sawoo Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penyatuan tempat 

tinggal para istri dalam keluarga poligami di Desa Carat Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap aspek keadilan 

pasangan poligami yang menyatukan para istrinya dalam satu atap di 

Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo 

kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan di bidang hukum keluarga islam terkait 

dengan keharmonisan keluarga. 

b. Untuk menambah referensi selanjutnya. 
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c. Untuk mendukung teori-teori yang mengemukakan keharmonisan 

keluarga. 

2. Secara Praktis 

a. Untuk keluarga poligami. 

b. Untuk peneliti sebagai syarat untuk mengambil gelar stara satu. 

c. Untuk praktisi mediasi hukum keluarga. 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam 

skripsi ini. Maka peneliti temukan beberapa kajian di antaranya: 

Pertama, karya ilmiah Erdila Mayangsari dengan judul skripsi Pendapat 

tokoh masyarakat tentang keluarga Sakinah, Mawadah, Warahmah pada 

pelaku poligami yang tinggal dalam satu rumah (Studi kasus di desa Carat 

kecamatan Kauman kabupaten Ponorogo). Skripsi ini menjelaskan tentang 

pendapat tokoh masyarakat mengenai pelaku poligami yang tinggal satu 

rumah di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, ada dua 

kelompok yaitu membolehkan dan tidak membolehkan. Dan pendapat tokoh 

masyarakat tentang upaya pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, 

warahmah pada keluarga poligami dengan memenuhi kebutuhan lahiriah, 

batiniah, dan sosial, lain halnya sosial tetapi juga kebutuhan spiritual. 

Perbedaan antara peneliti yang dilakukan oleh Erdila Mayangsari dengan 

yang penulis lakukan adalah dari dari objek atau pembahasan yang dikaji 

berbeda dengan penulis lakukan, dari pembahasan yang dilakukan oleh Erdila 

http://etheses.iainponorogo.ac.id/1446/
http://etheses.iainponorogo.ac.id/1446/
http://etheses.iainponorogo.ac.id/1446/
http://etheses.iainponorogo.ac.id/1446/
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Mayangsari membahas sakinah mawaddah warahmah pelaku poligami 

menurut pandangan masyarakat. Sedangkan yang penulis lakukan dalam 

penelitian ini membahas pelaku poligami dalam mewujudkan keharmonisan 

keluarga. 

Kedua, karya ilmiah Astia Dewi Purbowati dengan judul skripisi Faktor-

faktor pembentukan keharmonisan dalam keluarga poligami (Studi di 

Kampung Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah) 

skripsi ini menjelaskan tentang apa saja faktor-faktor pembentukan 

keharmonisan dalam keluarga poligami. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat dinyatakan bahwa terdapat 3 faktor-faktor pembentukan 

keharmonisan dalam keluarga poligami yang religiusitas, kesehatan, dan 

ekonomi. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan apabila nilai positif 

religiusitas, kesehatan, dan ekonomi mengalami peningkatan (membaik) yang 

dimiliki dalam sebuah keluarga, maka semakin baik pula keharmonisan yang 

terjadi dalam kelauarga tersebut. 

Penelitian yang dilakukan skripsi ini tentu memiliki perbedaan dengan 

karya Astia Dewi Purbowati secara materi, dari segi pemahasan maupun 

objek yang dikaji berbeda dengan peneliti ini. Dari penelitian Astia Dewi 

Purbowati membahasa faktor-faktor pembentukan keharmonisan dalam 

keluarga poligami, sedangkan peneliti  ini membahas tentang pelaku poligami 

dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. 

Ketiga, karya ilmiah Bagus Fajar Ardyanto dengan judul skripsi Studi 

Komperatif  Tentang Poligami Perspektif Muhammad Quraish Shihab Dan 

http://etheses.iainponorogo.ac.id/5538/
http://etheses.iainponorogo.ac.id/5538/
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Siti Musdah Mulia. Dalam pemahamanya, Quraish Shihab berkesimpulan 

bahwa poligami itu pintu darurat kecil yang disiapkan untuk kondisi yang 

darurat. Dan yang diperbolehkan masuk adalah mereka yang 

membutuhkannya dengan syarat tidak ringan. Sedangkan keadilan yang 

diminta dalam poligami menurutnya, keadilan materi karena keadilan 

immaterial diluar kekuasaan manusia. Sedangkan dalam pemahaman Musdah 

berkesimpulan, pada dasarnya Al-Quran menganjurkan setiap manusia untuk 

bermonogami karena perkawinan monogami yang menjanjikan terciptanya 

tujuan perkawinan yang hakiki. Menurutnya poligami sendiri pernikahan 

yang banyak aspek negatifnya ketimbang positifnya. Akibat itu menurutnya 

poligami haram lighairih(haram karena aksesnya) karena itu Musdah 

menghimbau perlarangan poligami. Dan mengenai keadilan Musdah 

berpendapat bahwa keadilan yang diminta adalah keadilan immaterial. 

Dimana keadilan tersebut yang mampu melakukaknya hanya Nabi Saw, 

sedangkan pengikutnya mustahil melakukannya. 

Perbedaan antara peneliti yang dilakukan oleh Bagus 

Fajar Ardyanto secara materi, dari segi pembahasan maupun objek yang 

dikaji berbeda dengan peneliti ini. Dari penelitian yang digunkan oleh Bagus 

Fajar Ardyanto Studi Komperatif Tentang Poligami Perspektif Muhammad 

Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia, sedangkan yang penulis lakukan 

dalam penelitian ini membahas keharmonisan keluarga pelaku poligami di 

tinjau dari hukum Islam. 

 

http://etheses.iainponorogo.ac.id/5538/
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian  dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi 

saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.
11

  

Sedangkan pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Menurut, Bagdon dan Taylor, penelitian kualitatif 

adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.
12

  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, artinya 

peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat di dalam objek 

yang diteliti. Peneliti juga berfungsi sebagai obsever, yaitu peneliti 

melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya 

penelitian, yaitu di Desa Carat Kecamatan Kuaman Kabupaten Ponorogo. 

Penelitian ini dilakukan secara terang-terangan antara peneliti, pihak 

pelaku poligami. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dua desa yang terletak di Kabupaten 

Ponorogo yaitu yang pertama di Desa Carat Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo. Yang kedua Tugurejo Kecamatan Sawoo 

                                                             
11 Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam Penelitian 

(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 21. 
12 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 1. 
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Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih penelitan di Desa tersebut 

dikarenakan terdapat beberapa praktik pernikahan poligami yang tinggal 

dalam satu atap dapat di angkat sebagai sempel  untuk peneliti berbasis 

ilmiah. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan 

dalam kerangka persoalan yang digarap.
13

 Data dapat berupa teks, 

dokumen, gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang 

ditemukan di lapangan selama melakukan penelitian dengan 

menggunakan penelitian kualitatif.
14

 maka penulis berupaya 

mengumpulkan data-data yang berkaitan tentang mewujudkan 

keharmonisan keluarga yang dilakukan oleh keluarga poligami. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua 

kelompok, yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber Primer 

Sumber primer adalah suatu objek atau dokumen original-

material mentah dari pelaku.
15

 Adapun sumber data primer yang 

dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah peneliti 

mendapat data primer dengan melakukan wawancara secara 

                                                             
13 Hendri Tanjung, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata Publishing, 

2013),76. 
14 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  (Yogyakarta: Penerbit 

Graha Ilmu, 2006), 224. 
15 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 289. 
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langsung kepada keluarga pasangan poligami di Desa Carat 

Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. 

2) Sumber Sekunder 

Sumber data sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau 

pembahasan tentang materi original.
16

 Sumber data sekunder ini 

adalah buku-buku yang penulis rujuk untuk melengkapi data-

data yang tersedia dalam sumber data primer seperti teori-teori 

yang berhubungan dengan poligami, keharmonisan keluarga dan 

rujukan lain yang relevan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan 

data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh 

pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.
17

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada para pasangan poligami, 

sesuai dengan topik permasalahan yaitu awal mula penyatuan tempat 

tinggal para istri dan aspek keadilan pasangan poligami yang 

                                                             
16 Ibid., 291. 
17 Irawan Soeharto, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 68. 
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menyatukan para istrinya dalam satu atap di Desa Carat Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo.  

b. Observasi 

Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan 

data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-

hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-

benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.
18

 Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi pasif. Jadi dalam 

hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Dalam skripsi ini penulis menggunakan analisis 

data di lapangan Model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis 

data model ini, yaitu data reduction, data display dan conclusion 

drawing/ verification. Data reduction, artinya data yang diperoleh dari 

lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara 

teliti dan rinci. Data display, artinya penyajian data bisa dilakukan dalam 

                                                             
18 M. Djunaidi Ghony, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 

165. 
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bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Langkah ketiga 

yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.
19

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria yang digunakan dalam pengecekan data atau pemeriksaan 

keabsahan data dalam penelitian ini adalah pengecekan dengan kriteria 

kredibilitas. Kredibitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data 

dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, 

yang berarti bahwa penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca. 

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain.
20

 Triangulasi yang akan digunakan 

oleh penulis adalah triangulasi sumber data, triangulasi teknik 

pengumpulan data dan triangulasi waktu.
21

 

8. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan melakukan  penelitian,  ada beberapa tahapan yang akan 

dilakukan oleh penulis sebagai berikut: 

a. Tahapan pra lapangan 

1. Menyusun rancangan penelitian 

2. Memilih lapangan penelitian 

3. Mengurus perizinan 

4. Menjajaki dan menilai lapangan 

                                                             
19 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 

246-252. 
20 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2016), 330. 
21 Sugiyono, Metode Penelitian ...., 274. 
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5. Memilih dan memanfaatkan informan 

6. Menyiapkan perlengkapan penelitian 

7. Persoalan etika penelitian 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

2. Memasuki lapangan 

3. Berperan serta sambil mengumpulkan data 

c. Tahap analisi data 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami 

serta mendapat pokok kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis 

mendeskripsikan dalam lima (5) bab sebagai berikut: 

Bab I mencangkup permasalahan yang melatar belakangi penulis 

mengangkat tema tersebut yang terdiri dari latar belakang pengambilan 

penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II merupakan serangkaian teori kajian teori hukum Islam yang 

dipergunakan untuk menyoroti permasalahan-permasalahan pada bab III. 

Dalam bab ini diungkapkan mengenai pengertian poligami, hukum dan 

batasan poligami, syarat-syarat poligami, poligami satu atap, keluarga 

harmonis, meliputi pengertian aspek-aspek dan faktor-faktor keharmonisan, 

poligami dan pembentukan keluarga harmonis meliputi pembentukan 

keluarga harmonis, adil dalam poligami. 
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Bab III ini merupakan gambaran umum tentang lokasi penelitian. 

Penyatuan tempat tinggal para istri dalam keluarga pasangan poligami di 

Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desaa Tugurejo 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, yang berisi tentang latar belakang 

penyatuan tempat tinggal para istri dan mekanisme penyatuan tempat tinggal 

para istri. Keadilan keluarga pasangan poligami yang menyatukan para 

istrinya dalam satu atap di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo dan Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, yang 

berisi tentang upaya pembentukan keluarga harmonis dan adil dalam 

poligami. 

Bab IV ini merupakan pokok bahasan dari permasalahan yang meliputi: 

Analisis hukum islam tentang penyatuan tempat tinggal para istri dalam 

keluarga poligami di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo 

dan Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Analisis hukum 

islam terhadap aspek keadilan keluarga poligami yang menyatukan para 

istrinya dalam satu atap di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo dan Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. 

Bab V ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran 

yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Poligami  

1. Pengertian Poligami 

Dari segi bahasa, kata poligami diambil dari bahasa Yunani polus 

yang artinya banyak dan gamos yang artinya perkawinan. Bila kedua 

makna tersebut digabungkan, maka diperoleh pengertian “perkawinan 

yang banyak atau lebih dari”. Dalam bahasa Arab, poligami disebut 

dengan ta’di>d al-zawjah (berbilangnya pasangan). Dalam bahasa disebut 

permaduan.
22

  

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak 

memiliki  atau mengawini beberapa lawan jenis dalam waktu yang 

bersamaan.
23

 Dalam kamus hukum kontemporer poligami yaitu 

perkawinan antara seseorang sumai dengan dua istri Indonesia atau 

lebih.
24

 

Poligami memiliki lawan kata, yaitu monogami. Ada yang 

mengartikan poligami adalah ikatan perkawinan yang seorang laki-laki 

mengawini beberapa atau leboh dari satu wanita dalam waktu bersamaan, 

bukan saat ijab-kabul, tapi dalam menjalani hidup berkeluarga. Adapun 

                                                             
22 Boedi Abdullah, Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim (Bandung: Pustaka Setia, 

2013), 30. 
23

 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 18.  
24 M. Firdaus Sholihin, Kamus Hukum Kontemporer (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 143. 

19 
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monogami adalah perkawinan yang hanya  membolehkan satu laki-laki 

memiliki satu istri dalam jangka waktu tertentu. Jika, selama istri 

pertama masih hidup, kemudian suami menikah lagi dengan istri yang 

kedua atau ketiga, maka ia disebut telah berpoligami.
25

 

Dalam Islam poligami mempunyai arti memiliki istri lebih dari 

satu, dengan batasan umum yang telah ditentukan Al-Qur‟an.
26

 Maka, 

dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan poligami adalah perkawinan (seorang laki-laki) dengan banyak 

wanita (lebih dari satu orang).
27

 

2. Hukum dan Batasan Poligami 

Islam hanya membolehkan poligami dengan pembatasan dan 

syarat-syarat khusus. Adapun pembatasan poligami adalah empat orang 

saja. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. Dalam surat An-

Nisaa‟ ayat 3. Allah Swt. Berfirman:

                

             

 

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

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

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau 

empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

                                                             
25 Rizem Aizid, Fiqih Keluarga Lengkap (Yogyakarta: Laksana), 424. 
26 Hartono Ahmad Jaiz, Wanita Antara Jodoh, Poligami dan perselingkuhan (Jakarta:Pustaka 

Al-Kautsar, 2007), 119. 
27 Ibid,  422. 
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maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” 

(QS. An-Nisaa‟[4]:3)
28

 

 

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. Berfirman “Maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat”. Artinya 

Allah Swt. Hanya membolehkan poligami maksimal hingga empat orang 

istri. Lebih dari itu, berarti tergolong melanggar perintah Allah Swt., 

sehingga termasuk haram alias dosa. Dalam ayat tersebut juga dapat 

dipahami bahwa seorang laki-laki boleh nikah dengan perempuan yang 

dia sukai. Bila seorang laki-laki merasa khawatir tidak bisa berbuat adil 

kepada istri-istrinya bila nikah lebih dari seorang wanita, maka cukup 

satu saja. 

Menurut Ibn Jari>r al-Thabari>, bahwa sesuai dengan nama ini surat 

Al-Nisaa‟, maka masalah pokoknya adalah mengingatkan kepada orang 

yang berpoligami agar berbuat adil terhadap istri-istrinya dan berusaha 

memperkecil jumlah istrinya agar ia tidak berbuat zalim terhadap 

keluarganya. Sedangkan menurut Muhamad Abduh yang beliau kutip 

dari A>ishah bahwa (dalam ayat ini) masalah pokoknya adalah poligami 

yang dibicarakan dalam ayat ini kaitannya dengan anak wanita yatim 

yang mau dikawinikan oleh walinya sendiri secara tidak adil atau 

manusiawi. Sementara itu al-Ra>zi>, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini 

ialah larangan berpoligami yang mendorong orang bersangkutan 

memakai harta anak yatim guna mencukupi kebutuhan istri-istrinya. 

                                                             
28 Al-Qur‟an, 4:3. 
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Menurut Rashi>d Rid}a>, pendapat al-Ra>zi> tersebut lemah, tetapi ia 

mengangap benar jika yang dimaksud dalam surat An-Nisaa‟ itu 

mencakup tiga masalah pokok masing-masing dikemukakan oleh Ibn 

Jari>r, Muhamad Abduh dan Al-Ra>zi>. Artinya dengan menggabungkan 

tiga pendapat di atas, maka maksud ayat tersebut ialah untuk 

memberantas tradisi jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak 

wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa mahar dan hak-hak 

lainnya. Selain itu, ia (wali) juga bermaksud untuk memakan harta anak 

yatim dengan cara yang tidak sahdang menghalangi anak yatimnya kawin 

dengan orang lain agar ia tetap kuasa menggunakan harta anak tersebut. 

Demikian juga tradisi zaman jahiliyah yang mengawini isti-istri banyak 

dengan perlakuan tidak adil dan manusiawi, dilarang oleh Islam 

bedasarkan ayat ini.
29

 

 Sepakat ulama madzhab menetapkan bahwa laki-laki yang 

sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga, dibolehkan 

poligami sampai empat istri.
30

 Jadi selama memenuhi syarat-syarat yang 

ditetapkan oleh syariat, maka poligami itu dibolehkan (bukan dianjurkan, 

apalagi diwajibkan). Bahkan, ada yang berpendapat bahwa poligami itu 

hukumnya adalah mubah, asal memenuhi syarat-syarat tersebut. Dengan 

hukum mubah ini, para mujtahid kemudian bersepakat bahwa seorang 

muslim dapat memilih untuk bermonogami atau berpoligami.
31

 

 

                                                             
29 Ajat Sudrajat, Fiqih Aktual (Ponorogo:Stain Press,2008), 58-59. 
30 Mahjuddin, Masail Al-Fiqh (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), 67. 
31 Ibid, 425-426.  
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3. Syarat-syarat Poligami 

Syari‟at Islam memperboleh berpoligami dengan batasan sampai 

empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam 

urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat 

kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang 

miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dengan 

dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak 

mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan 

berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga, maka baginya 

haram menikah dengan empat orang. Jika hanya sanggup memenuhi hak 

dua orang istri, maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga 

kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang 

perempuan, maka baginya melakukannya.
32

  

Syarat yang ditentuka Islam untuk poligami ialah terpercayanya 

seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil 

terhadap semua istrinya baik tentang soal makanannya, minumanya, 

pakaiannya, rumahnya, tempat tidurnya maupun nafkahnya. Batas 

keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas 

kemampuan, karena Allah tidak pernah mewajibkan keadilan yang tidak 

masuk dalam kemampuan.
33

  

Berikut adalah syarat-syarat yang ditetapkan Islam tentang 

pembolehan poligami. 

                                                             
32 Ibid, 134. 
33 Syaikh Mutawalli As-sya‟rawi, Fiqih Perempuan (Jakarta: Amzah, 2009), 190. 
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a. Maksimal 4 orang istri. Syarat pertama telah dibahas tadi, yaitu 

hanya boleh menikahi dengan 4 orang istri. Dalilnya adalah surat 

An-Nisaa‟ ayat 3. Adapun dalil hadith Nabi Swt. Ialah dari Qais Ibn 

Al-Harits yang berkata bahwa ketika masuk Islam ia memiliki 

delapan istri. Ia pun menemui Rasulullah dan menceritakan 

keadaannya, lalu beliau bersabda, “Pilihan empat di antara mereka.” 

(HR. Ibnu Majah). 

b. Harus bisa berlaku adil. Syarat yang kedua sebenarnya ini adalah 

yang paling utama harus bisa berlaku adil. Bila suami tidak bisa adil, 

maka poligami baginya tidak dibolehkan. Namun, bila ia sanggup 

adil maka boleh berpoligami.  

c. Tidak lupa kepada Allah SWT. Syarat ketiga untuk bisa berpoligami 

adalah tidak melupakan kepada Allah Swt. Jangan hanya gara-

garaberpoligami, kita lalai dalam beribadah kepada-Nya. Jelas 

perbuatan semacam ini adalah dosa besar. Jangan sampai 

kenikmatan duniawi (berupa istri yang banyak) membuat kita lupa 

kepada akhirat. 

d. Tidak boleh menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus. Syarat 

keempat poligami adalah dilarang menikah dengan kakak-beradik 

sekaligus, kecuali bila salah satunya mati terlebih dalu.  

e. Mampu menjaga kehormatan istri-istrinya. Saat sudah berpoligami, 

diwajibkan bagi laki-laki untuk bisa menjaga kehermotan para 

istrinya. Salah satu caranya adalah dengan mengajari, membimbing, 
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dan mendidiknya untuk berada di jalan Allah Swt. Bila mereka tidak 

paham agama, maka kewajiban suamilah untuk mengajarinya. Bila 

mereka tidak menutup aurat, maka suami wajib membimbing dan 

mendidik agar mereka menutup aurat.
34

  

4. Poligami Satu Atap 

Poligami apabila laki-laki menempatkan lebih dari seorang istri 

dalam satu atap (rumah), maka hukum asalnya adalah setiap istri 

diberikan rumah secara tersendiri, seperti yang dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad Saw. Dan Allah berfirman: 

      

 
 “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki 

rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan ...”(QS. Al-

Ahzab[33]:53)
35

 

 

Dalam ayat ini Allah menyebutkan rumah-rumah (dalam bentuk 

plural), bukan satu rumah saja. 

Imam Ibn Quda>mah menjelaskan dalam al-Mughni, “Suami tidak 

boleh menempatkan dua istri dalam satu atap tanpa ada kerelaan 

keduannya, baik rumahnya kecil ataupun besar. Sebab ini bisa membuat 

mereka berdua tidak nyaman, mengingat ada permusuhan (persaingan) 

dan kecemburuan masing-masing. Menyatukan dua istri di dalam satu 

rumah bisa memicu pertikaian dan pertengkaran. Salah satunya pun bisa 

mendengar desahan suami saat berhubungan badan dengan istri yang 

                                                             
34 Ibid, 426-432. 
35 Al-Qur‟an, 33:53. 
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lainnya, atau bahkan mungkin melihatnya. Namun jika keduanya rela, 

dibolehkan menempatkan mereka di dalam satu rumah, karena keduanya 

punya hak menempati atau tidak menempati rumah tersebut. Demikian 

juga jika keduanya rela suami tidur bersama-sama mereka dalam satu 

selimut.
36

 Namun apabila keduanya rida suami mencampuri salah 

satunya dan lainnya menyaksikan, hal ini tidaklah diperbolehkan. Sebab, 

hal ini adalah perbuatan yang rendah, tidak pantas dan menjatuhkan 

kehormatan. Karena itu, walaupun keduanya rida, tetap tidak di 

perkenakan. 

Di katakan juga dalam Syarah Mukhtas\a>r Khalid karya al 

Khurasyii, seseorang laki-laki boleh menggabungkan dua istrinya dalam 

satu rumah dengan dua syarat: Pertama, masing-masing istrinya memiliki 

kamar tersendiri dengan perabotanya dan kebutuhannya seperti toilet, 

dapur, dan semisalya yang menjadi kebutuhannya. Kedua, keduanya rida 

terhadap hal itu, tidak beda antara istri dua, tiga atau empat. Jika 

keduanya tidak rida dengan hal itu maka sang suami tidak boleh 

menggabungkan kedua istrinya dalam ruangan berbeda dalam satu 

rumah. Bahkan, dia wajib menyediakan rumah masing-msaing dan tidak 

harus rumah keduanya berjauhan. 

B. Keluarga Harmonis 

1. Pengertian Keluarga Harmonis  

                                                             
36 Muhammad bin Sayyid Al-Khauli,  Ensiklopedi Fiqih Wanita (Jakarta: Pustaka Imam Asy-

Syafi‟i, 2017), 475-476. 
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Pernikahan dan Keluarga adalah dua istilah yang berbeda namun 

keduanya tidak dapat dipisahkan. Melalui pernikahan maka terbentuklah 

sebuah lembaga yang disebut sebagai keluarga. Artinya keluarga adalah 

hasil dari pernikahan istilah “keluarga” (Bahasa Indonesia) atau “family” 

(Bahasa Inggris) mempunyai arti yang sangat luas. yaitu, kata keluarga 

dapat diartikan sebagai satu unit keluarga yang terdiri dari pasutri dan 

anak-anaknya disebut sebagai a nuclear family (keluarga inti). Misalnya 

suami-istri mempunyai satu atau lebih, entah itu anak laki-laki atau 

perempuan. Kedua orang tua beserta anak kandung ini disebut sebagai “a 

nuclear family” atau keluarga inti.
37

  

Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan nasab, para 

kerabat dan istri.
38

 Keluarga bisa berarti ibu, bapak, anak-anaknya atau 

seisi rumah. Bisa juga disebut batih yaitu seisi rumah yang menjadi 

tanggungan dan dapat pula berarti kaum, yaitu sanak saudara kaum 

kerabat.
39

 Keluarga harmonis adalah keluarga di mana para anggotanya 

merasa bahagia, saling mencintai dan saling menghormati serta setiap 

anggota menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, terjalin kasih 

sayang, saling pengertian, dialog dan kerja sama yang baik antara 

keluarga, dengan demikian keluarga akan merasa harmonis dan 

merasakan ketentraman lahir dan batin. 

                                                             
37 Marulak Pasaribu, Merajut Prinsip-Prinsip Dasar Pernikahan dan Keluarga Bahagia 

(Malang: Gandum Mas,2020), 4. 
38 Muhammad bin Abdul Aziz Asy-Syimali, Harmonis Full Barakah (Solo: Kiswah Media, 

2015), 26. 
39 Hendi Suhendi, Pengantar Studi Sosiologi Keluarga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 

41. 
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2. Aspek-aspek Keharmonisan keluarga 

Ada banyak aspek dari keharmonisan keluarga diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Komitmen 

Keluarga yang harmonis memiliki komitmen saling menjaga dan 

meluangkan waktu untuk keluarga demi kesejahteraan dan 

kebahagian. Masing-masing anggota keluarga meluangkan waktu 

dan energi untuk kegiatan keluarga dan tidak membiarkan pekerjaan 

atau kegiatan lain mengambil waktu keluarga. 

b. Apresiasi dan Afeksi 

Keluarga yang harmonis mempunyai kepedulian antar anggota 

keluarga, saling menghargai sikap dan pendapat keluarga, 

memahami pribadi masing-masing anggota keluarga dan 

mengungkapkan rasa cinta secara terbuka. 

c. Komunikasi  

Keluarga yang harmonis sering mengidentifikasi masalah dan 

mencari jalan kelaur dari masalah dengan cara mengkomunikasi 

secara besama-sama. Keluarga yang harmonis juga sering 

menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dan saling mendengarkan 

atu sama lain, walaupun persoalan yang di bicarakan tidak terlalu 

penting. 
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d. Mempunyai waktu bersama  

Keluarga harmonis selalu memiliki waktu besama, seperti 

berkumpul bersama, makan bersama, mengontrol anak bermain dan 

mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak. 

e. Menanamkan Nilai-nilai Spiritual dan Agama 

Keluarga yang harmonis memegang nilai-nilai spiritual dan 

keagamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dikarenakan di 

dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika bagi kehidupan. 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan, aspek-aspek 

keharmonisan keluarga yaitu terdapat komitmen dalam keluarga, 

mengapresiasi dan memiliki rasa kasih sayang di antara anggota 

keluarga, terjalin komunikasi dalam keluarga, meluangkan waktu 

bersama untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama,menanamkan 

nilai-nilai spiritual dan keagamaan dalam keluarga.
40

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga 

Suasana rumah dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga. 

Suasana rumah adalah kesatuan serasi antara pribadi-pribadi. Kesatuan 

antara orang tua dan anak. jadi suasana rumah menyenangkan akan 

tercipta bagi anak bila terdapat kondisi: 

a. Anak menyaksikan bahwa ayah dan ibunya terdapat saling 

pengertian dan kerjasama yang serasi serta saling mengasihi antara  

satu sama dengan yang lainnya. 

                                                             
40 Ibid, 10-11. 
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b. Anak dapat merasakan bahwa orang tuanya mau mengerti dan dapat 

menghayati pola perilakunya, dapat mengerti apa yang di 

inginkannya, memberi kasih sayang secara bijaksana. 

c. Anak dapat merasakan bahwa saudara-saudaranya mau memahami 

dan menghargai dirinya menurut kemauan, kesenangan dan cita-

citanya, anak dapat merasakan kasih sayang yang diberikan saudara-

saudaranya. 

C. Poligami dan Pembentukan Keluarga Harmonis 

1. Pembentukan Keluarga Harmonis 

Dalam suatu perjalanan rumah tangga tidak selalu berisikan 

senyum dan tawa, tetapi sesekali terdapat perselisihan antara suami dan 

istri. Karena itulah, hendaknya melangkah ke jenjang perkawinan 

dianjurkan memilih jodoh yang baik (sholeh atau sholehah), hal ini tidak 

lain hanya untuk bertujuan dalam membina perkawinan yang bahagia, 

sakinah dan harmonis. Untuk itu, dalam upaya membina keluarga yang 

sakinah perlu diperhatikan aspek secara menyeluruh, di antaranya 

peranan masing-masing suami dan istri, baik individual maupun yang 

dimiliki bersama.
41

 

Pada dasarnya tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam al-

qur‟an adalah keluarga yang bahagia. Hal ini di dasarkan firman Allah 

SWT dalam surat ar-Rum ayat 21, sebagaimana berbunyi: 

 

                                                             
41 Dedi Junedi, Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-qur‟an dan As-sunnah 

(Jakarta: Akademika Pressindo, 2003), 220. 
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”dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 

 

Namun selain mengetahui peranan masing-masing suami dan istri, 

terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk 

kelurga harmonis, yaitu: 

a. Saling pengertian 

b. Saling sabar 

c. Saling terbuka 

d. Toleransi 

e. Kasih sayang 

f. Komunikasi 

g. Adanya kerjasama
42

  

2. Adil dalam poligami 

Adil adalah syarat dibolehkan poligami, syarat yang ditentukan 

Islam untuk poligami ialah kepercayaan seseorang muslim terhadap 

dirinya, yakni bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya 

                                                             
42 Ali Qaimi, Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak (Bogor: Cahaya, 2003), 

187. 
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baik tentang soal makanan, minuman, pakaian, rumah tempat tidur, 

maupun nafkahnya.  

Rasulullah SAW beliau bersabda: 

“siapa mempunyai istri dua, tetapi dia lebih cenderung kepada yang 

satu, dengan mengalahkan yang satunya maka nanti di hari kiamat 

dia akan datang menyeret salah satu lambungnya dalam keadaan 

jatuh atau miring”. (Riwayat Ahlusunan, Ibnu Hibban, dan Al-

Hakim) 

 

Yang dimaksud cenderung atau condong yang diancam hadits 

tersebut merupakan hak-hak istri, bukan semata-mata kecenderungan 

hati, sebab kecenderungan hati termasuk suatu keadilan yang tidak 

mungkin  dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, allah memberikan maaf 

dalam hal tersebut. Seperti dalam firman Nya:
43

 

                 

       

“Dan, kamu tidak akan dapat berlaku adil antara istri-istrimu 

sekalipun kamu sangat berkeinginan, oleh karena itu janganlah kamu 

terlalu condong.” (An-Nisaa‟[4]:129)
44

 

 

                                                             
43 Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam (Surabya:PT Bina 

Ilmu, 2007), 264. 

 
44 Al-Qur‟an, 4:129. 
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Lelaki poligami harus adil di dalam pembagiannya. Jika ia 

menginap satu malam, dua malam, atau tiga malam, maka ia harus 

menginap di tempat istri lainnya sama lamanya, dan tidak dibeda-

bedakan didalam pembagiannya. Namun jika ia lebih mencintainya dan 

menggaulinya lebih banyak, maka tidak ada larangan baginya.
45

 Siapa 

yang tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka dia tidak boleh 

kawin lebih dari seorang. 

     

 
 “jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja.” 

(An-Nisa‟: 3)
46

 

 

Keadilan yang disebutkan dalam ayat ini hanya berhubungan 

dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta 

kasih, sekalipun andaikan seorang benar-benar ingin berbuat adil dengan 

tujuan yang ditulis dia tak akan mampu melakukannya mengingat 

keterbatasannya sebagai manusia. 

Keadilan yang disyaratkan dalam poligami mencakup sebagai 

berikut: 

a. Adil dalam menafkahi 

Para suami adalah penanggung jawab nafkah dalam keluarga 

seluruh beban ekonomi yang muncul akibat pernikahan menjadi 

tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Allah telah berfirman 

dalam Q.S An-Nisa ayat 43: 

                                                             
45 Ibnu Taimiyah, Majmu Fatwa Tentang Nikah (Pustaka Azzam: Jakarta, 2002), 236. 
46 Ibid, 259-260.  
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 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang 

kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang 

kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam 

Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. 

dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari 

tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian 

kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah 

yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya 

Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”. (Q.S An-Nisa:43)
47

 

 

Ayat di atas telah memberikan sebuah peran dan tanggung 

jawab kepada kaum lelaki, salah satunya kewajiban menafkahi 

keluarga. Keseluruhan jerih payah lelaki untuk mencari nafkah dan 

memberikannya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk 

amal sholih di sisi Allah.
48

 

           

        

                                                             
 

48 Cahayadi Takariawan, Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri (Solo: Era Intermedia, 2007), 

123. 
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”hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan.”
49

 

 

Dalam ayat ini, allah menjelaskan bahwa kewajiban ayah 

memberi upah kepada anak perempuan yang menyusui anaknya 

menurut kemampuan. Jika kemampuan ayah itu hanya dapat 

memberikan makan karena rezekinya sedikit, maka hanya itulah 

yang menjadi kewajibannya. Allah tidak akan memikulkan beban 

kepada seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya 

 

memberi nafkah kepada istri adalah wajib berupa makanan, 

tempat tinggal dan pakian, bahwasannya seorang suami tidak harus 

sama persisi membagai nafkah kepada istri-istrinya dengan 

presentase yang semisalnya.
50

 Imam Syafi‟i berkata tidak diwajibkan 

bagi suami untuk menyamkan nafkah terhadap istri-istrinya akan 

tetapi memberi nafkah kepada istri-istrinya yang wajib adan 

persesuaian.
51

 

b. Adil dalam tempat tinggal  

Seorang suami diwajibkan memberi tempat tinggal kepada 

istri-istrinya, bahwasannya tempat tinggal adalah sebagaian nafkah 

                                                             
49  
50 Abudl Nasir Taufiq, Poligami di Tinjau Dari Segi Agama dan Perundang-undangan 

(Jakarta:Bulu Bintang, 1976), 211. 
51 Nur Faizin Muhtin, Rahasia Cinta dalam Al-Quran (Surakata: Indiva Publishing, 2008), 19 
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yang Allah telah mewajibkan kepada seorang suami untuk memberi 

nafkah istri. akan tetapi tempat tinggal yang dimaksud harus sesuai 

dengan kemampuan suami tidak boleh menuntut kepada suami untuk 

memberi tempat tinggal diluar kemampuan suami. Allah Swt 

berfirman Q.S Al-Baqarah ayat 286: 

          

                  

         

                  

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah 

Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan 

Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 

Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang 

tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; 

dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah 

Kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S Al-Baqarah ayat 286)
52

 
 

Ulama sepakat bahwa suami ditugaskan untuk menyediakan 

tempat tinggal yang tersendiri, lengkap dengan perabotannya untuk 

tiap-tiap istri dan anak-anaknya, karena dalam Islam ditetapkan 

                                                             
52 Al-Qur;an, 2:286. 
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bahwa setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk memperoleh 

tempat tinggal yang tersendiri, baik itu istri satu atau lebih, dan 

sudah jelas bahwa ketenangan dari tiap-tiap istri dari seorang suami 

yang berpoligami, di dalam rumah tersendiri dan lengkap dengan 

perabotannya, itu cukup menghindari banyak kesulitan yang 

mungkin kalau istri-istrinya itu ditempatkan dalam satu rumah, 

karena pertengkaran mudah terjadi karena soal anak-anak, perlakuan 

suami yang tidak sama pada istri-istrinya.
53

 

c. Adil dalam masalah waktu dan menginap 

Menyamaratakan pembagian waktu dalam menggilir para istri 

adalah wajib, seperti sabda Nabi Swt. yang artinya: 

Aisyah berkata, “Rasulullah SAW tidak mendahulukan sebagaian 

kami di atas sebagian yang lain dalam hal jatah menginap diantara kami 

(istri-istri beliau), dan beliau selalu mengelilingi kami seluruhnya (satu 

persatu) kecuali sangat jarang sekali beliau tidak melakukan demikian. 

Maka beliau pun mendekati (mencium dan mencumbui) setiap wanita 

tanpa menjimaknya hingga sampai pada wanita yang merupakan jatah 

menginapnya, lalu beliau menginap ditempat wanita tersebut”. (HR. Abu 

Dawud dan Ahmad)
54

 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Abu Syuja’ yang 

artinya: 

                                                             
53 Musfir Husain, Poligami Dari Berbagai Aspek (Jakarta: Gema Insani, 2007), 28. 
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“menyamaratakan pembagaian waktu dalam menggilir para 

istri adalah wajib. Suami tidak boleh masuk ke rumah istri yang 

bukan gilirannya tanpa ada kepentingan” 

Pembagian waktu yang dibuat dasar dalam menggilir para 

istrinya adalah malam hari. Sedangkan siang hari itu ikut malam 

hari. Karena Allah Swt menjadikan malam hari untuk beristirahat, 

sedangkan siang hari untuk mondar-mandir mengurus pekerjaan. 

Inilah ketentuan yang berlaku untuk manusia umumnya. Adapun 

orang yang bekerja pada malam hari seperti penjaga malam, dasar 

pembagian waktunya adalah siang hari. Sedangkan malamnya ikut 

siang. Orang yang berpergian dasar pembagian waktunya adalah 

pada saat tiba atau datang dari berpergian. Pendapat yang shaih 

mengatakan bahwa seornag suami yang dasar pembagiannya adalah 

malam hari. Haram memasuki rumah salah seorang istrinya pada 

malam hari yang istri tersebut gilirannya tidak pada malam itu. Baik  

tanpa kepentingan maupun ada kepentingan, seperti menjenguk atau 

sebagainya.
55

 

Al-Muzaini menukil dari Ima>m Sya>fi’i di dalam kitab Al-

Mukhtas\a>r bahwa suami boleh menjenguk istri pada malam hari 

yang semestinya istri tersebut gilirannya tidak malam itu. Namun 

umumnya para ulama pengikut Sya>fi’i mengatakan bahwa Al-

Muzaini lupa dalam menukil pernyataan Sya>fi’i, karena sebearnya 

                                                             
55Zainal Abidin, Fiqih Madhab Syaf‟i (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 329. 
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Imam Sya>fi’i menyatakan dengan ungkapan “fiyawm ghayriha>” 

(pada hari yang semestinya bukan giliranya). Dalam keadaan darurat 

suami boleh memasuki rumah istri yang bukan gilirannya.
56

 Karena 

yang dimaksud mendapat giliran untuk menyempurnakan 

kemesraan, kasih sayang dan kerukunan antar suami istri. Maka 

walaupun tujuan perkawinan itu ialah mengadakan hubungan dan 

mendapatkan keturunan, namun memelihara suasana kejiwaan dan 

social adalah penting Allah berfirman dalam surah Q.S Ar-Rum 

Ayat 19: 

                     

  

 
” dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Ruum 

19)
57

 
 

d. Adil dalam pergaulan 

Salah satu hak istri ialah harus diperlakukan sama dengan yang 

sama dengan yang lainnya dalam pergaulan dengan suaminya. Dan 

agar mewajibkan kepada suaminya supaya memberi nafkah kepada 

tiap-tiap istri, dan memberi pakaian yang sama kepada tiap-tiap istri 

yang lain. Bahwasannya Allah Swt memberi hak yang sama kepada 

                                                             
56Ibid, 439-440 
57 Al-Qur‟an, 30: 19. 
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tiap-tiap istri dalam istri warisan, dan demikian jugalah keadilah itu 

wajib diterapkan disini dalam pergaulan yang lahiriyah, sekuat 

tenaga suami. Dan sependapat mungkin setiap istri mendapatkan 

nafkah yang tersendiri untuk makanan dan pakaiannya. Tanpa 

memperhatikan kedudukan tiap-tiap istri di kalangan masyarakat. 

Sebelum menikah dengan suaminya itu. Karena itu semua sudah 

menjadi istri dari seorang suami, jadi persamaan di antara adalah 

lanjutan dari hubungan suami istri saja. 

Dan suami hendaklah berniat baik dan adil, dalam 

pergaulannya dengan istri-istrinya. Kalau dilihatnya salah seorang 

dari istri-istrinya itu tidak pandai berbelanja, maka hendaklah dia 

sendiri turun tangan untuk mengatur rumah tangga serta anak-anak 

dari istri yang bersangkutan, dengan memperlakukan secara adil, dan 

anak-anaknya yang lain. 

Jika seorang suami mengurangi hak-hak seorang istri. Dari 

istri-istri yang lain, pihak istri yang merasa dizalimi berhak 

mengadukannya kepada pengadilan. Hakim akan menuntut dari 

suami dua alternative, yaitu menahan istrinya dengan baik atau 

melepaskannya dengan baik pula (menalaknya), sebagaimana firman 

Allah Swt, dalam surah Al-Baqarah ayat 231: 
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 “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir 

iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau 

ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu 

rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan 

demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, 

Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 

janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan 

ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah 

kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah 

memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. 

dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah 231)
58

 

  

e. Adil dalam keluarga dan keturunan 

Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6: 

               

          

 “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” Q.S At-

Tahrim:6 

 

Dalam kitab tafsi>r Showi syariah dari kitab Jala>layn, 

mentafsirkan ayat tersebut, “jagalah diri kamu dari melaksanakan 

                                                             
58 Al-Qur’an, 2: 231. 
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ketaatan dan menjauhi maksiat, begitu juga jagalah keluargamu, 

ajarilah ilmu dan adab sopan santun. Dan maksud ahli disini adalah 

istri-istri dan anak-anaknya jagalah dari api neraka yang apinya 

dinyalakan dari manusia dan bebatuan.
59
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59 Islah Gusnian, Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 

2007), 22. 
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BAB III 

 PASANGAN POLIGAMI SATU ATAP DI DESA CARAT KECAMATAN 

KAUMAN KABUPATEN PONOROGO DAN DESA TUGUREJO 

KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO 

A. Gambaran umum lokasi penelitian 

Lokasi penelitian terletak di dua desa yang ada di kabupaten 

ponorogo, yang pertama di Desa Carat Kecamtan Kauman dan yang kedua 

di Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo. 

1. Sejarah desa 

a. Sejarah desa Carat 

Ada seorang bupati bernama Bupati Palerejo yang 

berbicara kepada anaknya yang bernama Sumawitjitro, supaya 

mencari papan/tempat di sebelah barat sungai untuk ditempati 

sebagai Kota Kabupaten. Singkat cerita Sumawitjitro bersama 

para pegawai negara berangkat menindaklanjuti perintah ayahnya. 

Selama empat puluh hari lama perjalanan tiba di sebuah sendang. 

Di mana sendang itu dikelilingi pohon glagah yang baunya wangi. 

Di situlah mereka singgah untuk menyiapkan suatu tempat 

persistirahatan/papan padepokannya. 

Mereka mulai bekerja untuk membuka lahan. Semua 

pekerjaan dikerjakan secara gotong-royong dengan penuh 

persaudaraan sehingga tidak begitu lama menjadilah Desa. Ketika 

bekerja membuka lahan mereka sering menjumpai 
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hewan/binatang yang begitu unik/aneh warnanya, seperti kadal 

tetapi bisa terbang. Kalau terbang kelihatan mengkilat gilap 

cleret-cleret dilihat menyenangkan. Binatang tadi ada yang 

menyatakan klarap ada yang dinamakan cleret. Dan setelah 

memberi nama binatang tadi, dipakailah nama hewan trsebut 

sebagai desanya yaitu Cleret yang sekarang menjadi desa Carat.
60

 

b. Sejarah desa Tugurejo 

Asal-usul Tugurejo memiliki berapa versi cerita yang 

cukup bervariasi hal ini disebabkan tempat yang dikeramatkan 

yang kemudian dipercaya dan dijadikan pedoman sebagai tempat 

orang pertama yang datangatau babat desa. Dahulu kira-kira abad 

18an aroma kerajaan masih melekat pada rakyat. Ada sebuah 

tempat yang kono ceritanya pernah dijadikan tempat istirahat oleh 

Patih Adipati Ponorogo ketika bersama-sama berburu hewan 

dibelantara Grogol bersama Prabu Kartosuro yang minta 

perlindungan dari Bupati Ponorogo karena tempat tersebut ada 

pohon yang rindang. 

Pada saat itu namanya kayu tugu maka tempat tersebut 

diberi nama tugu. Yang akhirnya tugu menjadi nama pedukuhan. 

Namun versi lain tugu diambil dari sebuah tugu atau tempat 

pemujaan pada Tuhan atau dewa, ruh-ruh pada zaman nenek 

moyang dahulu. Tugu tersebut juga berada satu tempat dengan 
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yang digunakan Patih Adipati Ponorogo dan Prabu Kartosuro 

beristirahat. Kelurahan Tugu pada saat itu dipimpin oleh seorang 

yang bernama Mangunrejo yang akhirnya Kelurahan Tugu 

menjadi Tugurejo sampai sekarang.
61

 

2. Kondisi Geografis 

a. Kondisi geografis desa Carat 

Desa Carat terletak di bagian Barat Kabupaten Ponorogo 

yang merupakan bagian dari Kecamatan Kauman. Desa Carat 

terletak persis di pingir jalan raya Solo-Ponorogo, sehingga 

sangat strategis dibidang ekonomi, kemasyarakatan, sosial dan 

budaya. Masyarakat agamis tetapi mudah menyerap informasi 

dari luar karena letaknya yang strategis tersebut. 

Secara geografis desa Carat memiliki wilayah seluas ± 

194,59 Ha dengan letak yang sangat strategis, karena berada pada 

tengah-tengah ibukota kecamtan, 100% terdiri dari daratan 

dengan curah hujan 2000 mm/th, dengan ketinggian dari 

permukaan laut 150 m. 

Secara geografis, desa Carat memiliki batas administrasi 

sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara : Desa Golan, Kecamtan Sukorejo 

2) Sebelah Selatan : Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman 

3) Sebelah Barat : Desa Kauman, Kecamatan Kauman 
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4) Sebelah Timur : Desa Gandu Kepuh, Kecamatan Sukorejo 

Desa Carat mempunyai empat dukuh di dukuh Wetan 

Dalem, dukuh Tamanan, dukuh Yagan dan dukuh Pendem. Jarak 

tempuh desa carat ke ibu kota kecamatan (kecamatan Kauman) 

adalah sekitar 0,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 

5 menit dengan kendaraan bermontor. Sedangkan jarak tempuh ke 

ibu kota kabupaten 7 km, dapat ditempuh dengan waktu 1,5 

jam.
62

 

b. Kondisi geografis desa Tugurejo 

Desa Tugurejo terletak di bagian Timur Kabupaten 

Ponorogo yang merupakan bagian dari Kecamatan Sawoo. 

Secara geografis desa Tugurejo Tugur terletak pada posisi 

7°58‟689‟‟ Lintang Selatan dan 111°32‟484‟‟ Bujur Timur. 

Topografi terletak ketinggian desa ini adalah berupa dataran 

sedang yaitu sekitar 150 m di atas permukaan laut.  Berdasarkan 

data BPS Kabupaten Ponorogo tahun 2014. Curah hujan di desa 

Tugurejo rata-rata mencapai 3000 mm. Curah hujan terbanyak 

terjadi pada bulan Januari hingga mencapai 405,04 mm. 

Secara geografis, desa Tugurejo memiliki batas 

administrasi sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara  : Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo 

2) Sebelah Selatan : Desa Grogol, Kecamatan Sawoo 
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47 
 

 
 

3) Sebelah Barat : Desa Grogol, Kecamatan Sawoo 

4) Sebelah Timur : Hutan Perhutani 

Jarak tempuh Desa Tugurejo ke ibu kota kecamatan Sawoo 

adalah 3 km, yang ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit 

dengan kendaraan bermontor. Sedangkang jarak tempuh ke ibu 

kota kabupaten adalah 21 km, yang dapat ditempuh dengan waktu 

sekitar 15 menit.
63

 

3. Keadaan penduduk  

a. Keadaan penduduk desa Carat 

Jumlah penduduk desa Carat adalah 3.687 jiwa dengan 

jumlah laki-laki sebesar 1.822 serta wanita berjumlah 1.865. 

terdiri dari 1.356 KK. Kelompok umur wanita dan laki-laki di 

desa Carat hampir sama, dapat meunujukan adanya 

kecenderungan kesepakatan untuk membantu dan berupaya 

memenuhi kebutuhan keluarga baik ranah domestic maupun 

ranah public.
64

 

b. Keadaan penduduk desa Tugurejo 

Jumlah penduduk desa Tugurejo adalah terdiri dari 600 

KK, dengan jumlah total penduduk 1.769 jiwa. Jumlah laki-laki 

866 serta wanita berjumlah 903. Penduduk usia produktif di desa 

Tugurejo sekitar 338 atau hampir 19%. Hal ini merupakan modal 

berharga bagi pengadaan tenaga produktif SDM. Tingkat 
                                                             

63 Data Desa Tugurejo, Tahun 2016-2020. 
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kemiskinan di desa Tugurejo termasuk cukup tinggi. Dari jumlah 

600 KK, sejumlah 134 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 268 KK 

tercatat Keluarga Sejahtera I, 120 KK tercatat Keluarga Sejahtera 

II, 67 KK tercatat Keluarga Sejahtera III, 11 KK sebagai sejahtera 

III plus. Jika KK golongan Pra-sejahtera dan KK golongan I 

digolongkan sebagai golongan miskin, maka lebih 41% KK desa 

Tugurejo adalah Keluarga miskin.
65

 

B. Penyatuan tempat tinggal para istri dalam keluarga poligami 

1. Latar belakang penyatuan tempat tinggal para istri 

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan data hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti terhadap tiga keluarga pasangan poligami 

yang tinggal dalam satu atap di desa Carat Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo yang terdapat dua keluarga pasangan poligami. 

Dan satu pasangan poligami di desa Tugurejo Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo. 

Keluarga pertama adalah bapak GT (nama samaran) Keluarga 

pasangan poligami ini tinggal di Desa Carat Kecamatan Kauman 

Kabupaten Ponorogo. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak GT 

(nama samaran) yang berprofesi sebagai pedagang pentol dan nasi 

goreng menjelaskan mengenai poligami yang menyatukan kedua 

istrinya dalam satu atap : 
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“Saya menikah dengan istri pertama PL (nama samaran)  pada 

tahun 1989 mempunyai 10 anak. Sedangkan dengan istri kedua 

(MR) menikah pada 1999 dan mempunyai 5 anak. Saya 

menjalankan kehidupan  sehari-hari bersama kedua istri saya dalam 

satu rumah. Saya menyediakan kamar masing-masing untuk kedua 

istri saya. Dalam melakukan poligami satu rumah ini saya lakukan 

karena atas dasar kemauan kedua istri saya mereka tidak mau 

dipisahkan. Jika kedua istri saya saling menerima maka tidak 

masalah untuk ditempatkan dalam satu rumah. Apabila jika kedua 

istri saya tidak saling menerima maka tidak saya tempatkan dalam 

satu rumah. Saya menikahi sirri dengan istri kedua saya, untuk 

mendapatkan perwakinan yang sah menurut hukum negara saya 

mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama Ponorogo 

pada tahun 2011. Saya mengajukan permohonan izin poligami atas 

izin istri pertama PL (nama samaran). Setelah proses permohonan 

izin poligami di Pengadilan Agama sudah disahkan. Saya menikah 

lagi dengan istri kedua saya pada tahun 2012 di KUA kecamatan 

Kuaman. Seluruh anak-anak saya semua sudah mempunyai buku 

akte kelahiran.”
66

 

  

Hal ini dikuatkan oleh ibu PL (nama samaran0 istri kedua bapak 

GT (nama samaran) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga 

sekaligus guru mengaji menjelaskan latar belakang penyatuan tempat 

tinggal dengan alasan Atas Kemauan sendiri, tidak mau pisah antara 

suami maupun istri kedua suami: 

“Atas Kemauan sendiri, saya tidak mau pisah antara suami maupun 

istri kedua suami saya.”
67

 

 

Ibu MR (nama samaran) istri kedua bapak GT juga menjelaskan 

latar belakang penyatuan tempat tinggal dengan alasan adanya 

komitmen dari awal pernikahan dan ingin hidup bersama tidak mau 

dipisahkan. 

“Dari awal pernikahan sudah ada komitmen, saya dan istri pertama 

bu PL, ingin hidup bersama tidak mau dipisahkan.”
68

 

                                                             
66 GT, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Maret 2020. 

        67 PL, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Maret 2020 
68 GT, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Maret 2020 
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Keluarga kedua adalah bapak PM (nama samaran)  juga 

menyatukan kedua istrinya dalam satu atap. Keluarga bapak PM (nama 

samaran) juga tinggal di Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten 

Ponorogo. Bapak PM (nama samaran)  berprofesi sebagai Wiraswasta 

mengungkapkan bahwa : 

“Saya menikah dengan istri pertama JM (nama samaran)  tahun 

1986 yang dikaruniai satu anak laki-laki. Kemudian saya menikah 

lagi atas izin istri pertama JM (nama samaran)  dengan istri kedua 

LS (nama samaran)  pada tahun 2002. Dengan istri kedua saya 

dikarunia dua anak laki-laki. Saya tinggal dengan kedua istri saya 

dalam satu rumah. Saya menjalankan kehidupan sehari-hari dengan 

kedua istri saya denga baik-baik saja.”
69

 

  

Ibu JM (nama samaran) istri pertama bapak PM (nama samaran)  

berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus yang memprodusi peyek 

juga menjelaskan latar belakang penyatuan tempat tinggal dengan 

alasan komitmen awal poligami tinggal satu atap dan agar tidak ada 

prasangka buruk:  

”Komitmen awal poligami saya ingin tinggal satu atap dengan istri 

kedua agar tidak ada prasangka buruk. Intinya bisa berjuang 

bersama-sama.”
70

 

 

Dikuatkan lagi oleh Ibu LS (nama samaran) istri kedua dari bapak 

PM (nama samaran)  berprofesi sebagai pedagang peyek 

mengungkapkan mengenai penyatuan tempat tinggal adanya keinginan 

untuk tinggal bersama dan komitmen dengan istri pertama bapaj PM 

(nama samaran) 
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51 
 

 
 

“Komitmen saya dengan istri pertama bu JM. Bahwa kami ingin 

tinggal bersama setelah saya menikah dengan bapak PM.”
71

 

 

Selain bapak GT (nama samaran)  dan Bapak PM (nama samaran)  

keluarga ketiga yang menyatukan kedua istrinya dalam satu atap juga 

dilakukan oleh bapak EP (nama samaran). Bapak EP (nama samaran)  

dan keluarganya tinggal di Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo. Bapak EP (nama samaran) berprofesi sebagai 

pedangang daging sapi yang menyatakan : 

”Saya menikah dengan istri pertama DH (nama samaran)  pada 

tahun 1987. Saya pertama. Saya menjalankan kehidupan sehari-hari 

selama ini dengan kedua istri saya dalam satu rumah secara 

tentram-tentram saja.”
72

 

 

Istri pertama dari bapak EP (nama samaran) yaitu ibu DH (nama 

samaran)  berprofesi sebagai pedangan menjelaskan mengenai latar 

belakang penyatauan tempat tinggal dengan alasan permintaan suami, 

akan tetapi ibu DH (nama samaran)  memberikan syarat memberikan 

fasilitas rumah masing-masing: 

“Permintaan dari suami. Sakan tetapi saya memberikan syarat 

dimana fasilitas rumah saya maupun istri kedua bu SH mempunyai 

masing-masing.” 

 

Ibu SH (nama samaran)  istri kedua bapak EP (nama samaran)  juga 

menguatkan dengan memberikan penjelasan mengenai latar belakang 

penyatuan tempat tinggal dengan alasan yang sama dengan ibu DH 

(nama samaran) memberikan persyaratan dengan menyediakan fasilitas 

rumah masing-masing: 
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“Dari awal pernikahan saumi saya sudah memberikan keputusan 

untuk tinggal bersama tidak mau pisah diantara saya maupun istri 

pertama bu DH. Akan tetapi saya dan  ibu DH memberi persyaratan 

berupa memberikan fasilitas rumah masing-masing.”
73

 

 

Tabel 3.1 Latar Belakang Penyatuan Tempat Tinggal Para Istri 

No.  Nama 

Informan 

Pekerjaan  Latar Belakang Penyatuan 

Tempat Tinggal Para Istri 

1. GT (nama 

samaran) 

Pedagang Atas dasar kemauan kedua 

istrinya yang ingin tinggal 

bersama 

2. PM (nama 

samaran) 

Wiraswasta  Komitmen dari awal poligami 

bahwa kedua istrinya ingin 

ditempatkan dalam satu rumah 

3. EP (nama 

samaran) 

Pedagang Atas dasar kemauan sendiri 

tidak mau pisah dengan kedua 

istrinya 

 

2. Mekanisme penyatuan tempat tinggal para istri 

Pada praktiknya poligami biasa terjadi dengan memisahkan tempat 

tinggal para istrinya. Hal itu dilakukan dengan berbagai macam alasan 

seperti salah satunya takut akan terjadinya ketidak cocokan para istri. 

Namun berbeda dengan tiga keluarga poligami ini yang menyatukan 

tempat tinggal para istrinya. Dalam praktiknya ada beberapa hal yang 

dilakukan sebagai bentuk perwujudan penyatuan tempat tinggal.  

Seperti keluarga bapak GT (nama samaran) dalam mekanismenya 

dijelaskan bahwa penyatuan tempat tinggal dilakukan dengan cara 

menyatukan satu rumah atas kemauan para istri bersama namun para 

istrinya mempunyai kamar masing-masing sebagai mana berikut: 

“penyatuan rumah dengan istri-istri, saya lakukan atas dasar 

kemauan para istri, tetapi kamarnya dibedakan”
74
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Dari hasil observasi yang penulis lakukan, di rumah bapak GT 

(nama samaran). Rumah bapak GT (nama samaran) terdiri dari berbagai 

ruangan atau kamar . terdapat teras, ruang tamu, beberapa kamar tidur, 

dapur dan kamar mandi.  Bapak GT (nama samaran) menyediakan 

kamar masing-masing untuk istrinya. Bagian Kamar ibu PL (nama 

samaran) dan ibu MR (nama samaran) berhadapan.  

Selanjutnya bapak PM (nama samaran) mengungkapkan bahwa 

mekanisme penyatuan tempat tinggal didasarkan atas komitmen 

bersama sebagaimana berikut: 

“Dalam menempatkan kedua istri saya dalam satu rumah. Saya 

menyediakan kamar-kamar untuk kedua istri saya secara terpisah. 

Poligami satu rumah ini atas keridhoan kedua istri saya. Mereka 

berkomitmen jika setelah saya menikah istri kedua saya bahwa 

keduanya saling bersepakat untuk tinggal satu rumah. Jika kedua 

istri saya tidak saling ridlo untuk tinggal satu rumah maka kedua 

istri saya tidak saya tempatkan dalam satu rumah. Melainkan 

dibuatkan rumah masing-masing.”
75

 

 

Dari hasil observasi yang penulis lakukan, di rumah bapak PM 

terdapat teras dan halaman  rumah, ada juga rung tamu, dan kamar 

tidur, dapur dan kamar mandi. Bapak PM (nama samaran) juga 

menyediakan kamar masing-masing untuk istrinya. Kamar ibu JM 

(nama samaran) dan ibu LS (nama samaran) berdekatan.  

Mekanisme penyatuan tempat tinggal para istri juga dilakukan oleh 

bapak EP (nama samaran) atas dasar inisiatif sendiri, tetapi kedua istri 

memberikan syarat atas keputusan tersebut, yaitu dengan persyaratan 

menyediakan fasilitas rumah masing-masing: 
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“Kedua istri saya mempunyai kamar sendiri-sendiri. Saya 

menempatkan kedua istri saya dalam satu rumah atas dasar inisatif 

sendiri untuk tentang hukum menyatukan para istri dalam satu 

rumah saya kurang paham. Setelah menikah dengan istri kedua 

sayapun musyawarah dengan kedua istri saya. mereka mau tinggal 

bersama akan tetapi ada persyaratan yaitu dengan menyediakan 

fasilitas rumah masing-masing. Maka saya mengiyakan persyaratan 

tersebut. Saya dan kedua istri saya saling menerima dan sepakat 

untuk ditempatkan dalam satu rumah.”
76

 

 

Observasi juga penulis lakukan di rumah bapak EP (nama 

samaran).  Rumah bapak EP (nama samaran) terdiri dari berbagai 

ruangan dan kamar yaitu, halaman rumah, teras, ruang tamu, beberapa 

kamar tidur , dapur, dan 2 kamar mandi. Dalam hal mekanisme 

penyatuan tempat tinggal bapak EP (nama samaran) menyediakan 

fasilitas rumah kepada kedua istrinya. Ibu DH (nama samaran) dan ibu 

SH (nama samaran) diberikan fasilitas rumah berupa kamar masing-

masing. Kamar ibu DH (nama samaran) terletak di rumah belakang, 

sedangkan kamar ibu SH (nama samaran) terletak di rumah depan. 

Bapak EP (nama samaran). 

Tabel 3.2 Mekanisme penyatuan tempat tinggal para istri 

No. Nama 

Informan  

Mekanisme penyatuan tempat tinggal para istri 

1. GT (nama 

samaran) 

Dengan cara membedakan kamar masing-

masing 

2. PM (nama 

samaran) 

Dengan cara menyediakan kamar masing-

masing 

3. EP (nama 

samaran) 

Dengan cara memberi fasilitas rumah masing-

masing 

 

 

                                                             
76 EP, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 April 2020. 

 



55 
 

 
 

C. Aspek Keadilan keluarga pasangan poligami yang menyatukan para istrinya 

dalam satu atap 

Di dalam keluarga pasangan poligami ini dipandang sangat unik dari 

yang lainnya. Mereka menyatukan kedua istrinya dalam satu atap dan 

melakukan kehidupan sehari-hari dalam satu atap. Peneliti juga meneliti 

tentang upaya pembentukan keluarga harmonis, bagaimana seorang suami 

adil dalam poligami. 

1. Upaya pembentukan keluarga harmonis 

Dalam upaya pembentukan keluarga harmonis setiap keluarga 

pastinya memiliki cara tersendiri untuk membuat keluarganya menjadi 

harmonis. Salah satunya pada keluarga bapak GT (nama samaran)  

dijelaskan jika upaya keharmonisan yang telah dilakukan oleh bapak 

GT (nama samaran) dengan istrinya dengan cara bertakwa menjadi 

landasan utama. Mengedepakan kewajiban tanpa menuntut, sikap 

pemaaf yang selalu dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dibawah 

ini: 

“menurut saya keluarga harmonis timbul dari rasa aman, tidak 

saling curiga, yang penting keamanan keluarga nomor satu. Jika 

aman saja tidak ada. Kemungkinan keluarga harmonis tidak akan 

muncul. Upaya saya dalam pembentukan keluraga harmonis 

pertama kedua-duanya harus bertakwa, kedua tidak menuntut dan 

mengedepankan kewajiban, ketiga saling memberi maaf (memberi 

kelonggaran).”
77

 

 

Hal ini dikuatkan oleh ibu PL (nama samaran)  istri pertama bapak 

GT (nama samaran) menjelaskan tentang keluarga harmonis adalah 
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keluarga yang saling memperhatikan satu sama lainnya, saling mengerti 

dan tidak menuntuk hak tetapi lebih mengedepakan kewajiban. Sebagai 

mana bentuk upaya yang dilakukan dengan cara saling pengertian dan 

selalu dilandasi dengan agama: 

“Menurut saya keluarga yang harmonis, baik itu perkawinan 

poligami atau bukan yaitu apabila satu sama lain diperhatikan, 

saling mengerti dan tidak menuntut hak lebih mengedepankan 

kewajiban. Upaya saya pembentukan keluarga harmonis, saling 

pengetrian dan selalu dilandasi dengan agama.”
78

 

 

Ibu MR (nama samaran) istri kedua bapak GT (nama samaran)  

menambahkan bahwa yang dimaksud keluarga harmonis adalah saling 

percaya satu sama lain maka kebahagian akan selalu terasa dalam 

kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut ibu MR (nama samaran)  

menyatakan upaya pembentukan keluarga harmonis dengan cara dapat 

meluangkan waktu bersama dengan keluarga, memiliki rasa saling 

peduli dan menjadikan komunikasi sangat penting: 

“Menurut saya keluarga harmonis itu hidup tanpa adanya saling 

curiga. Maka keluarga akan bahagia dan saling percaya satu sama 

lain. Upaya saya dalam pembentukan keluarga harmonis 

Meluangkan waktu bersama dengan keluraga, peduli satu sama 

lainnya. Komunikasi yang paling penting.”
79

 

 

Bapak PM (nama samaran) sebagai keluarga informan kedua 

menjelaskan mengenai keluarga harmonis adalah anugrah. Yang 

merupakan kodrat dari yang maha kuasa. Bapak PM (nama samaran) 

menjelaskan upaya dalam membentuk keluarga harmonis dengan cara 

memiliki keyakinan yang kuat terhadap takdir Allah Swt, memiliki rasa 
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saling percaya dan menerima atau menyadari baik kekurangan dan 

kelebihan masing-masing: 

“Menurut saya keluarga harmonis itu anugrah (kodrat dari yang 

maha kuasa). Yang saya alami sekarang merupakan takdir atau 

sudah kehendak Allah Swt Upaya saya, keyakinan yang kuat 

terhadap takdir, saling percaya dan saling menerima atau 

menyadari baik kekurangan dan kelebihan masing-masing.”
80

 

 

Ibu JM (nama samaran) istri pertama bapak PM (nama samaran)  

juga menjelaskan keluraga harmonis yaitu keluarga yang jauh dari 

pertengkaran atau perselisihan. Yang mana sikap saling membantu, 

menjaga kerukunan keluarga, menciptakan ketentraman sebagai upaya 

pembentukan keluarga harmonis: 

”Keluarga harmonis menurut saya jauh dari kata pertengkaran atau 

perselisihan. Pertama Berupaya saling membantu dalam hal-hal 

kecil misalnya, mengasuh anak dari istri kedua, begitu sebaliknya 

jika saya ada kerepotan maka istri kedua selalu membantu saya. 

Kedua saling menjaga kerukunan dan yang yang terakhir 

menciptakan ketentraman.”
81

 

 

Ibu LS (nama samaran) istri kedua dari bapak PM (nama samaran)  

mengungkapkan makna keluarga harmonis adalah sebagai sikap tidak 

saling menuntut, saling membantu dan menyayangi. Upaya dalam 

mewujudkan keluarga harmonis dengan cara bekerjasama dari pihak 

anggota keluarga, saling pengertian dan saling menjaga satu sama lain: 

“Keluarga yang tidak saling menuntut, akan tetapi saling memberi, 

mambantu, menyayangi. Upaya saya dalam pembentukan keluarga 

harmonis adanya kerjasama baik dari pihak suami, istri kedua 

untuk mencapai kebahagian. Saling pengertian dan saling menjaga 

satu sama lain.”
82
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Pada keluarga informan ketiga yaitu bapak EP (nama samaran)  

menjelaskan mengenai keluarga harmonis adalah keluarga yang 

menjunjung tinggi kejujuran, mengutamkan kebersamaan dan saling 

mendukung ketika susah maupun senang. Sebagai upaya dalam 

mewujudkan keluarga harmonis bapak EP (nama samaran) menjelaskan 

yaitu sebagai kepala keluarga memiliki rasa tanggung jawab tinggi 

tidak lupa memberikan pengarahan yang disertai kasih sayang dan 

menciptakan rasa aman, saling pengertian: 

“Menurut saya kelurga harmonis keluarga yang didasarkan atas 

kejujuran, mengutamkan kebersaman. Saling mendukung ketika 

susah maupun senang. Upaya saya diantaranya Menjunjung rasa 

tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Memberikan pengarahan 

dan kasih sayang. Menciptakan rasa aman, pengertian.”
83

 

 

Istri pertama dari bapak EP (nama samaran) yaitu ibu DH (nama 

samaran) mengartikan keluarga harmonis sebagai keluarga yang 

memiliki waktu untuk keluarga hadirnya rasa kasih sayang didalam 

hubungan keluarga. Lebih lanjut ibu DH (nama samaran) menjelaskan 

mengenai upaya dalam mewujudkan keluarga harmonis adalah tidak 

berburuk sangka antar anggota keluarga, saling mengingatkan apabila 

ada kesalahan: 

“Menurut saya adanya waktu untuk kelurga, selalu ada rasa kasih 

sayang di dalam keluarga. Upaya pembentukan keluarga harmonis 

Tidak berburuk sangka antar anggota keluarga, saling 

mengingatkan apabila ada anggota keluarga yang melakukan 

kesalahan.”
84
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Ibu SH (nama samaran)  istri kedua bapak EP (nama samaran)  juga 

menguatkan dengan memberikan penjelasan mengenai keharmonisan 

keluarga yaitu keluarga yang saling berperan dalam menghadapai lika-

liku rumah tangga baik dalam pemenuhan kebutuhan lahiriyah dan 

jasmaniyah. Lebih lanjut ibu SH (nama samaran) menjelaskan tentang 

upaya dalam mewujudkan keluarga harmonis dengan cara adanya sikap 

saling membantu pada setiap usaha agar tercipta keluarga harmonis: 

“Saling berperan dalam menjalankan lika-liku rumah tangga, baik 

dalam memenuhi kebutuhan lahiiriyah dan jasmaniyah. Upaya 

pembentukan keluarga harmonis, suami maupun para istri berusaha 

saling membantu pada setiap usaha agar tercipta keluarga 

harmonis.”
85

 

 

2. Adil dalam poligami 

Dalam melakukan poligami adil termasuk salah satu persyaratan 

yang sangat sulit karena harus berlaku adil terhadapa para istrinya. 

Keadilan didalam keluarga poligami tersebut terbanggunlah 

keharmonisan keluarga dimana keluarga yang harmonis itu juga 

tergantung gimana sikap suami dalam pemberian keadilan terhadap 

istri-istri. Adapun adil tersebut yaitu: 

a. Adil dalam pembagian waktu 

Menyamaratakan dalam pembagian waktu diantara para 

istrinya juga dilakukan oleh bapak GT (nama samaran)  selaku 

informan pertama. Bapak GT (nama samaran) sesuai dengan 

kelonggran dan permintaan istrinya: 
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“Saya membagi waktu kedua istri saya sesuai dengan kelonggaran 

saya, dikarenakan ketika siang saya berjualan pentol dan malam 

hari berdagang nasi goreng. Akan teteapi saya juga memberi waktu 

sesuai dengan permintaan istri saya.”
86

 

 

Informan kedua Bapak PM (nama samaran) dalam pembagian 

waktu dengan istri-istrinya pada malam hari sesuai dengan 

permintaan para istrinya: 

“Saya membagi waktu dengan istri saya pada malam hari, saya 

melayani sesaui dengan permintaan istri-istri saya. Misalnya malam 

ini, siapa yang mau maka saya layani. Makanya kedua istri saya 

mencintai saya.”
87

 

 

Bapak EP (nama samaran)  juga mengungkapkan pembagian 

waktu kepada para istrinya pada malam hari Menyesuaikan dengan 

istri-istri saya ketika tidak masa datang bulan (haid): 

“Untuk pembagaian giliran pada malam malam hari dikarenakan 

saya pada pagi maupun sore bekerja untuk mencari nafkah. 

Menyesuaikan dengan istri-istri saya ketika tidak masa datang 

bulan (haid).”
88

 

 

b. Adil dalam tempat tinggal 

Memberikan tempat tinggal yang nyaman merupakan salah 

satu diantara nafkah yang harus dipenuhi. Dan sudah menjadi 

kewajiban seorang suami memberikan nafkah keluarganya. Begitu 

pula dalam hal melakukan poligami. Seorang suami yang dituntut 

untuk berlaku adil dalam pembagian waktu, juga memberikan 

tempat tinggal. 
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Dalam pemberian tempat tinggal keluarga Bapak GT (nama 

samaran), Bapak PM (nama samaran) dan Bapak EP (nama 

samaran) menempatkan tempat tinggal para istrinya dalam satu 

atap. Yang kedua istrinya memiliki kamar masing-masing. 

c. Adil dalam biaya hidup 

Kewajiban suami terhadap istrinya selain memberikan tempat 

tinggal juga membiayai kebutuhan hidup keluarga berupa pakaian, 

makanan kepada seluruh anggota keluarganya sesuai dengan 

situasi dan kondisi. Bapak GT (nama samaran) selaku informan 

dalam memberikan nafkah kepada para istrinya dengan cara 

seimbang sesuai penjalasan berikut: 

“Dalam hal nafkah ssya tidak semerta-merta adil secara pembagian 

seimbang. Jika istri pertama Rp.  700.000,00  maka istri kedua juga 

Rp. 700.0000,00. Dalam hal ini saya memberi nafkah sesuai 

dengan kebutuhan istri-istri saya. Istri pertama memiliki 10 anak, 

dan istri kedua memiliki 5 anak. Maka nafkah lebih banyak istri 

pertama dikatrenakan kebutuhan istri pertama lebih banyak 

dibanding istri kedua saya.”
89

 

 

Lain halnya dengan Bapak PM (nama samaran) juga 

memberikan nafkah sesuai kebutuhan para istrinya, akan tetapi 

para istrinya juga ikut serta dalam memenuhi kebutuhan ekonomi: 

“Saya Memberikah nafkah sesuai kebutuhan. Akan tetapi antara 

istri pertama dan kedua saling membantu dan bekerjasama dalam 

kebutuhan ekonomi.”
90
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Bapak EP (nama samaran) juga mengungkapkan pemberian 

nafkah sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga tidak 

memberatkan salah satunya dan memiliki hak yang sama: 

“Memenuhi kebutuhan semua anggota keluarga saya sesuai 

kebutuhan. Tidak berat sebelah (mengunggulkan satunya) 

semuanya punya hak yang sama. Hanya ingin berbuat adil terhadap 

istri maupun anak-anak saya.”
91

 

 

d. Adil dalam pergaulan 

Salah satu hak istri ialah harus diperlakukan sama dengan yang 

sama dengan yang lainnya dalam pergaulan dengan suaminya. 

Dalam keluarga bapak GT (nama samaran)  menjelaskan anak dari 

istri pertama tidak menilai kalau mereka mempunyai saudara tiri 

akan tetapi lebih mengakui anak dari ibu kedua adik kandung 

mereka. Karena dengan pembuktian mereka sangat menyayangi 

adik-adiknya, hingga bersekolah di tempat yang sama disaat 

berangkat ke sekolah selalu bersama. Bahkan ketika di rumah 

bermain bersama: 

“Anak dari istri pertama saya tidak menilai kalau mereka 

mempunyai saudara tiri akan tetapi lebih mengakui anak dari ibu 

kedua adik kandung mereka. mereka sangat menyayangi adik-

adiknya, mereka bersekolah di tempat yang sama, bahkan 

berangkat ke sekolah selalu bersama. Ketika di rumah bermain 

bersama”
92

 

  

Penulis  melakukan observasi di rumah bapak GT (nama 

samaran) anak dari ibu PL (nama samaran) dengan anak dari ibu 
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MR (nama samaran) saling bermain bersama di halaman rumah 

bapak GT (nama samaran) 

Keluarga bapak PM (nama samaran)  juga tidak membeda-

bedakan antara anak istri pertama dan kedua, semua saling 

menyayangi. Bahkan anak pertama dari istri pertama bapak PM 

(nama samaran)  selalu menemani adiknya ketika para istri bapak 

PM (nama samaran) sedang memasak di dapur: 

“Dalam keluarga saya tidak membeda-bedakan antara anak istri 

pertama dan kedua, semua saling menyayangi. Bahkan anak 

pertama dari istri pertama bapak PM (nama samaran) selalu 

menemani adiknya ketika para istri bapak PM (nama samaran) 

sedang memasak di dapur.”
93

 

 

Sedangkan hasil observasi yang dilakukan penulis di rumah 

bapak PM (nama samaran) ketika ibu LS (nama samaran) sedang 

memasak di dapur, ibu JM membantu  mengasuh anak kedua dari 

ibu LS (nama samaran). 

Sementara itu keluarga bapak EP (nama samaran) sikap dari 

anak istri pertama terhadap istri kedua dan anaknya juga tetap 

menghormatinya dan menyanyangi dia sebagai ibu dan adik-

adiknya. Karena karena menurut anak pertama yang penting bapak 

EP (nama samaran) tetap melakukan keadilan terhadap ibunya dan 

mereka. tidak ada perbedaan sikap dalam pengasuhan serta 

pemberian kasih sayang dalam bentuk pemberian fasilitas 
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penunjang masa depan tetap diberikan oleh bapak EP (nama 

samaran).  

“Sikap dari anak istri pertama saya terhadap istri kedua dan 

anaknya juga tetap menghormatinya dan menyanyangi dia sebagai 

ibu dan adik-adiknya. Karena karena menurut anak pertama saya 

yang penting saya tetap melakukan keadilan terhadap ibunya dan 

mereka. tidak ada perbedaan sikap dalam pengasuhan serta 

pemberian kasih sayang dalam bentuk pemberian fasilitas 

penunjang masa depan tetap yang telah saya berikan.”
94

 

 

e. Adil dalam keluarga dan keturunan 

Seluruh anggota keluarga adalah tanggungjawab orang tua. 

Perhatian utama orangtua kepada keluarga merupakan kunci 

kesuksesan membina rumah tangga. Orang tua berperan penting 

dalam pendidikan keluarganya. Pendidikan pertama diawali dari 

rumah. Dengan demikian, ayah dan ibu bertanggungjawab atas 

perkembangan anaknya. Begitu pula bertanggungjawab atas 

perilaku satu sama lain. Sehingga, rumah tangganya dinaungi nilai-

nilai agama serta dipenuhi hubungan yang harmonis. 

Salah satunya pada keluarga bapak GT (nama samaran)  

memberikan pendidikan kepada seluruh anak-anaknya sejak dini. 

Dari mulai ajaran ilmu agama dan adap sopan santun. Pendidikan 

formal juga sangat penting bahkan anak dari bapak GT (nama 

samaran) ada yang disekolahkan di pesantren dan termasuk 

penghafal al-qur‟an. 

“Saya beserta istri-istri saya memberikan pendidikan kepada 

seluruh anak-anak sejak dini. Meliputi ajaran agama, adap sopan 
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santun bahkan pendidikan formal juga sangat penting. Salah satu 

anak saya bersekolah di pesantren dan termasuk penghafal al-

qur‟an.”
95

 

 

Sama halnya yang dilakukan oleh informan kedua keluarga 

bapak PM (nama samaran). Semua mendapatkan hak untuk 

pendidikan mereka, tidak ada pembeda antara anak istri pertama 

dan istri kedua bapak PM (nama samaran): 

“Semua anak-anak saya mendapatkan hak untuk pendidikan, tidak 

ada pembeda antara anak istri pertama dan istri kedua.”
96

 

 

Bapak EP (nama samaran)  juga mengugkapkan bahwasannya 

pendidikan untuk anak sangatlah penting. Dalam hal ini orang tua 

juga berperan dalam mendidik anak. Tidak ada pembedaan semua 

mendapatkan pendidikan baik itu langsung dari keluarga maupun 

dari sekolahan formal: 

“Menurut saya pendidikan untuk anak sangatlah penting. Dalam 

hal ini orang tua juga berperan dalam mendidik anak. Tidak ada 

pembedaan semua mendapatkan pendidikan baik itu langsung dari 

keluarga maupun dari sekolahan formal.”
97
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM PASANGAN POLIGAMI SATU ATAP DI 

DESA CARAT KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO 

DAN DESA TUGUREJO KECAMATAN SAWOO KABUPATEN 

PONOROGO 

A. Analisis normatif hukum islam islam tentang penyatuan tempat tinggal 

para istri dalam keluarga poligami 

1. Latar belakang penyatuan tempat tinggal para istri 

Ibnu qudamah menerangkan, “tidak boleh seorang suami 

mengumpulkan dua istri dalam satu tempat tinggal tanpa keridaan 

keduanya, baik istri muda maupun tua karena madharat yang bisa 

muncul di antara keduanya, yaitu permusuhan dan kecemburuan. 

Apabila keduanya dikumpulkan akan mengorbankan pertikaian dan 

permusuhan. Yang satu akan mendengar atau melihat ketika suaminya 

“mendatangi” istri yang lain. Namun jika keduanya istri rida, hal itu 

dibolehkan. Sebab, hal itu menjadi hak keduanya dan mereka bisa 

menggugurkannya.  

Demikian pula apabila keduanya ridha suami tidur di antara 

keduanya dalam satu selimut. Namun apabila keduanya ridha 

mencampuri salah satu dan yang lainnya menyaksikan, hal ini tidak 

diperbolehkan. Sebab, hal ini adalah perbuatan yang rendah, tidak 

pantas, dan menjatuhkan kehormatan. Karena itu, walaupun keduanya 

ridha, tetap tidak di perkenankan. Al-Imam Qurthubi rahimahullah 
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juga menyertakan bolehnya mengumpulkan istri dalam satu rumah 

apabila mereka rida. 

Poligami masih menjadi hal yang tidak biasa dalam pandangan 

masyarakat. Sebagaimana yang banyak di jumpai dalam masyarakat 

bahwa poligami dilakukan dengan cara pemisahan tempat tinggal para 

istrinya hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari salah satu contohnya muncul rasa cemburu antara 

sesama istri hal ini yang menjadi pemicu konfik keluarga. Tetapi di 

desa Carat dan desa Tugurejo terdapat tiga keluarga poligami yang 

melakukan penyatuan tempat tinggal hal ini di latar belakangi sebagai 

berikut: 

Bapak GT (nama samaran) Dalam bab tiga sebelumnya sudah 

dijelaskan bahwa hasil wawancara dengan informan, yaitu dengan 

bapak GT (nama samaran) dapat dipahami bahwa latar belakang beliau 

menyatukan kedua para istrinya dalam satu atap Atas dasar kemauan 

kedua istrinya yang ingin tinggal bersama. 

Bapak PM (nama samaran). Hasil wawancara yang telah 

dipaparkan sebelumya bapak PM (nama samaran) menyatukan para 

istrinya dalam satu atap Komitmen dari awal poligami bahwa kedua 

istrinya ingin ditempatkan dalam satu rumah 

Bapak EP (nama samaran) atas dasar kemauan sendiri tidak mau 

pisah dengan kedua istrinya. Akan tetapi istri bapak EP (nama samaran)  

mengajukan persyaratan berupa penyedian fasilitas rumah. 
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Pada dasarnya ini suatu perbuatan yang semata-mata 

mendatangkan maslahat sebagaimana juga tidak ada perbuatan yang 

semata-mata mendatangkan madharat. 

Terkait dengan latar belakang penyatuan tempat tinggal para istri 

poligami di tengah-tengah masyarakat, secara jujur jika di amati, tidak 

sedikit yang berhasil dalam arti tujuan perkawinan yang harmonis dapat 

berhasil dicapai. Namun dengan demikian juga kita menjumpai 

pernikahan poligami yang justru memporak-porandakan ketenenangan 

rumah tangga sebelumnya akibat satu dan lain hal, misalnya faktor 

ekonomi, sifat yang tidak adil dan sebagainya. 

Lain halnya yang terjadi di desa Carat dan desa Tugurejo 

Kabupaten Ponorogo. Terkait dengan latar belakang penyatuan tempat 

tinggal para istri poligami. Para pelaku poligami dalam menyatukan 

tempat tinggal para istrinya atas izin dan keridhoan para istri sehingga 

dalam hal ini dibolehkan. Tidak adanya unsur paksaan dari pihak suami 

didasarkan atas komitmen dan musyawarah bersama. 

2. Mekanisme penyatuan tempat tinggal para istri 

Selain menjelaskan latar belakang ketiga keluarga ini juga   

memaparkan bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam 

mewujudkan penyatuan tempat tinggal. 

Pada dasarnya seorang istri diberi tempat tinggal terpisah dari istri-

istrinya yang lain seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Allah SWT 

berfirman dalam surat al-Ahzab 53, yang sebagai ayatnya berbunyi: 
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 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- 

rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan” 
98

 

 

Poligami yang menyatukan para istrinya dalam satu atap yang 

terjadi di desa Carat dan desa Tugurejo Kabupaten Ponorogo bila 

dipandang dari segi agama menurut Ibnu Qudamah tidak membolehkan, 

sebesar atau sekecil apapun kerelaan istri. Pasalnya hal tersebut bisa 

menimbulakan madharat bagi keduannya, karena tentu persaingan dan 

kecemburuan diantara mereka. keberadaan mereka dalam satu atap 

dapat memicu ketegangan dan perselisihan. Masing-masing dapat 

mendengar suara manja madunya ketika sedang berduaan dengan suami 

mereka, bahkan bisa jadi melihatnya. Jika mereka rela dengan kondisi 

seperti itu, maka hukumnya boleh karena itu merupakan hak mereka 

berdua. Mereka maklumi untuk tidak mendapatkannya secara utuh. 

Begitu pula jika mereka rela sang suami tidur di tengah-tengah mereka 

dalam satu selimut. 

Bapak GT (nama samaran) Dalam bab tiga sebelumnya sudah 

dijelaskan bahwa hasil wawancara dengan informan, yaitu dengan 

bapak GT (nama samaran) dapat dipahami bahwa praktik penyatuan 

tempat tempat tinggal para istrinya, beliau menyatukan kedua para 

istrinya dalam satu atap dengan membedakan kamar masing-masing. 

Bapak PM (nama samaran). Hasil wawancara yang telah 

dipaparkan sebelumya bapak PM (nama samaran) praktik penyatuan 

                                                             
98 Al-Qur‟an, 33 :53. 



70 
 

 
 

tempat tinggal para istrinya dalam satu atap dengan menyediakan kamar 

masing-masing.  

Bapak EP (nama samaran). Dalam mekanisme penyatuan tempat 

tinggal para istrinya bapak EP (nama samaran) memberikan fasilitas 

rumah masing-masing atas dasar persyaratakan kedua istri bapak EP 

(nama samaran). 

Dalam hal mekanisme penyatuan tempat tinggal para istri tiga 

keluarga poligami di desa Carat dan desa Tugurejo Kabupaten 

Ponorogo,  para istri diberikaan kamar masing-masing. Sesuai dengan 

yang  Di katakan juga dalam Syarh Mukahtashar Khalil Karya al 

Khurasyii, seseorang laki-laki boleh menggabungkan dua istrinya 

dalam satu rumah dengan dua syarat: Pertama, masing-masing istrinya 

memiliki kamar tersendiri dengan perabotanya dan kebutuhannya 

seperti toilet, dapur, dan semisalya yang menjadi kebutuhannya. 

Kedua, keduanya rida terhadap hal itu, tidak beda antara istri dua, tiga 

atau empat. Jika keduanya tidak rida dengan hal itu maka sang suami 

tidak boleh menggabungkan kedua istrinya dalam ruangan berbeda 

dalam satu rumah. Bahkan, dia wajib menyediakan rumah masing-

msaing dan tidak harus rumah keduanya berjauhan. 

B. Analisis normatif hukum islam terhadap relasi keluarga pasangan poligami 

yang menyatukan para istrinya dalam satu atap 

1. Upaya pembentukan kelurga harmonis 
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Istilah poligami muncul kepermukaan sebagai praktik yang lazim 

dilakukan, pro dan kontra pun diutarakan dengan berbagai argumentasi. 

Relasi dalam keluarga poligami masih menjadi polemik ditengah 

masyarakat. Hal ini dikarenakan stigma negatif dalam masyarakat 

mengenai relasi antara para istri. Namun poligami yang dilakukan di 

desa Carat dan desa Tugurejo Kabupaten Ponorogo ini memberikan 

kebahagian, ketenangan dan kedamaian keluraga, sehingga mampu 

mewujudkan keluarga harmonis. Dengan arti keluarga tentram tanpa 

ada konflik meskipun ada konflik bisa diatasi dengan jalan 

bermusyawarah, berkomunikasi dengan baik, membangun tolerasi serta 

berusaha saling memberi. 

Pada dasarnya tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam al-

Qur‟an adalah membentuk keluarga yang bahagia. Hal itu di dasarkan 

firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21, sebagaimana berbunyi: 

                

       

 

”dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
99

 

 

                                                             
99 Al-Qur‟an, 30:21. 
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Di dalam penafsiran ayat tersebut dikatakan bahwa diantara suami 

istri terjalin kasih sayang satu dengan yang lain. Kasih sayang itu 

merupakan pondasi yang kokoh dalam rangka terpenuhnya 

kelangsungan dan kebutuhan keluarga sehingga tercipta ketenangan dan 

kebahagiaan antara keduanya. Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak 

dapat di ukur hanya dengan kasih sayang saja, tetapi dengan kasih 

sayang tersebut akan mendorong terlaksananya tanggung jawab suami 

istri dalam berbagai aspek kehidupan dalam keluarga. Hal ini tidak 

terkecuali dalam keluarga poligami yang memiliki tujuan pernikahan 

yaitu membentuk keluarga yang bahagia. 

Istilah poligami muncul kepermukaan sebagai praktik yang lazim 

dilakukan, pro dan kontra pun diutarakan dengan berbagai argumentasi. 

Relasi dalam keluarga poligami masih menjadi polemik ditengah 

masyarakat. Hal ini dikarenakan stigma negatif dalam masyarakat 

mengenai relasi antara para istri. Namun hal itu berbeda dengan 

poligami yang dilakukan di desa Carat dan desa Tugurejo Kabupaten 

Ponorogo yang ternyata memberikan fakta lain dari apa yang beredar di 

masyarakat. Bahwa ketiga keluarga ini telah membuktikan menjadi 

keluarga yang harmonis dalam pernikahan poligami yang mereka 

lakukan.  

Hal ini terbukti dengan upaya- upaya yang mereka lakukan dalam 

membentuk relasi yang harmonis antara ketiga pihak. Diantaranya 

sebagai berikut:  
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a. Keluarga Bapak GT (nama samaran) 

Menjalani kehidupan rumah tangga tidaklah mudah. Tetapi 

pernikahan yang hanya berlandaskan dengan cinta semata tidak 

menjamin kehidupan rumah tangga menjadi harmonis. Sebagai 

umat Islam pernikahan tidak hanya menjadi perikatan antara dua 

orang yang memiliki kekuatan dalam hukum positive saja tetapi 

dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam telah di jelaskan bahwa 

pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqon 

ghalizhan  yang melaksanakannya sebagai ibadah.  

“Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, 

“Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak 

mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. 

Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas 

umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, 

maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka 
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hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng 

baginya.” HR. Ibnu Majah. 

Menyadari menikah sebagai ibadah sangatlah penting. 

Karena itu seharusnya pernikahan di dasarkan semata-mata untuk 

melaksanakan sunatullah. Karena itu setiap hari dalam kehidupan 

haruslah selalu melibatkan Allah dalam setiap perbuatan. 

Penanaman keimanan yang mantap menjadi modal utama dalam 

pernikahan. Sehingga membuat baik suami ataupun istri memiliki 

hubungan yang kuat dengan Allah. Pernikahan-pernikahan seperti 

inilah yang dijamin memiliki keharmonisan di dalam rumah 

tangga. Tidak terkecuali pada poligami yang juga berpotensi sangat 

besar dalam meraih keharmonisan.  

Namun hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang 

dilakukan para pelaku poligami dalam menjadikan keluarganya 

harmonis walau memiliki dua istri. Sebagaimana yang telah bapak 

GT (nama samaran) beserta kedua Istrinya ungkapkan bahwa 

secara garis besar upaya yang dilakukan oleh keluarga ini antara 

lain; memiliki ketaqwaan, hal ini dikuatkan oleh ibu MR (nama 

samaran) yang menambahkan bahwa penikahan haruslah dilandasi 

dengan agama.  

Hal ini sangat erat kaitannya dengan menjalankan 

pernikahan sebagai bentuk ibadah. Dimana aturan agama akan 

menjadi tuntunan utama dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-

hari. Sebagaimana dalam teori juga dijelaskan bahwa menanamkan 
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nilai-nilai spiritual dan agama menjadi aspek keluarga harmonis 

yaitu, keluarga yang memegang nilai-nilai spiritual dan 

keagaamaan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai 

penuntun nilai dan moral bagi kehidupan.  Kedua, terjalinnya 

komunikasi yang baik. Sebagaimana dalam teori hal ini merupakan 

salah satu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk 

keluarga yang harmonis, karena komunikasi yang sehat akan 

menimbulkan relasi yang sehat pula. Sehingga dalam hubungan 

antar istri tidak ada rasa saling curiga.  

Dan poin selanjutnya yaitu sikap yang pemaaf, di 

ungkapkan bapak GT (nama samaran) sebagai upaya dalam 

mewujudkan keluarga yang harmonis. Hal ini tentu menjadi hal 

terpenting dalam menjalin suatu relasi, terlebih pada poligami. 

Manusia tidak ada yang sempurna. Karena sebuat melakukan 

sesuatu tidak luput dari kesalahan. Sedang pernikahan poligami 

tidak hanya terdiri dari satu, dan dua pihak saja tetapi ada pihak 

ketiga yang mempunyai kedudukan yang sama dengan istri 

pertama. Karena itu sikap pemaaf sangatlah penting guna 

mengatasi setiap konflik-konflik yang terjadi baik kecil ataupun 

besar. Sehingga relasi poligami akan tetap terjalin harmonis dan 

sikap saling memaafkan hadir sebagai salah satu opsi dalam 

penyelesaian masalah.  

b. Keluarga Bapak PM (nama samaran) 
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Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam keluarga bapak 

GT (nama samaran), Bapak PM (nama samaran) juga menerangkan 

hal serupa bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh bapak GT 

(nama samaran) dan keluarga dalam membentuk relasi yang 

harmonis yaitu memiliki keyakinan yang kuat terhadap takdir Allah 

menjadi poin terpenting dalam menjadi keluarga harmonis. Selain 

itu Ibu JM (nama samaran) menambahkan upaya yang dilakukan 

adalah dengan saling menjaga kerukunan khususnya para istri yang 

mana hal ini sudah seharusnya dilakukan para pelaku poligami agar 

tercipta hubungan yang sehat. Sehingga rasa saling percaya dan 

keadilan akan dirasakan oleh setiap pihaknya.  

Ibu LS (nama samaran) menambahkan adanya kerjasama 

yang baik antar pihak sebagai upaya membentuk keluarga 

harmonis. Selain bertanggung jawab dengan peran masing-masing, 

adanya sikap kerja sama juga harus ada dalam kehidupan 

pernikahan. Pada pernikahan poligami kerja sama sebagai cara 

dalam menumbuhkan sikap saling peduli dan saling membantu. 

Karena dalam pernikahan semua hal yang berkaitan dengan 

kebutuhan dan tanggung jawab keluarga menjadi tugas bersama 

yang harus diselsesaikan bersama pula. Hal ini dilakukan agar 

adanya keseimbangan dalam relasi poligami. Sebagaimana dalam 

teori adanya kerjasama adalah langkah yang harus di tempuh untuk 

mewujudkan keluarga yang harmonis. 
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c. Keluarga Bapak EP (nama samaran) 

Keluarga harmonis tidak terlepas dari terlaksananya 

tanggung jawab masing-masing pihak dengan baik. Sebagai kepala 

keluarga bapak EP (nama samaran) menjelaskan tanggung jawab 

sebagai kepala keluarga menjadi upaya yang dilakukannya dalam 

mewujudkan keluarga yang harmonis. dalam hal poligami yang 

perlu digaris bawahi yaitu suami bertanggung jawab untuk 

memberikan keadilan kepada istri-istrinya. Terhadap nafkah baik 

secara lahir dan batin, adil dalam tempat tinggal, adil dalam 

masalah waktu dan menginap, adil dalam pergaulan, adil dalam 

keluarga dan keturunan.  

Selanjutnya rasa saling percaya juga di tambahkan Ibu DH 

(nama samaran) sebagai istri Pak EP (nama samaran) dan 

membentuk keluarga yang harnonis. Saling percaya ini poin 

penting dalam pernikahan terlebih dalam poligami, karena 

seringkali konflik-konflik muncul dalam poligami dimulai dari 

tidak adanya kepercayaan satu sama lain, saling curiga antara istri 

satu dengan yang lain, dan kurangnya terbuka dalam komunikasi.   

Sudah seharusnya dalam keluarga poligami antara pihak 

satu dengan pihak lainnya saling memberikan kepercayaan. Para 

istri memberikan kepercayaan bahwa suaminya bias berbuat adil, 

dan istri satu kepada yang lain juga percaya mereka menerima hak 
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yang sama dari suami. Sehingga rasa iri dan cemburu tidak muncul. 

Hal ini apabila berhasil dilakukan juga akan memberikan 

kebahagian, ketenangan dan kedamaian keluraga, sehingga mampu 

mewujudkan keluarga harmonis. Dengan arti keluarga tentram 

tanpa ada konflik meskipun ada konflik bisa diatasi dengan jalan 

bermusyawarah, berkomunikasi dengan baik, membangun tolerasi 

serta berusaha saling memberi. 

2. Adil dalam poligami 

Sikap adil tidak hanya menjadi tuntutan dalam melakukan poligami 

tapi menjadi syarat seseorang untuk berpoligami. Hal ini karena sangat 

memperhatikan masalah kesetaraan peran dan relasi gender. Sebagaima 

disebutkan di atas bahwa sikap adil dalam keluarga poligami tidak 

hanya sebatas lahiriyah tapi juga mencakup batiniyah. Hal ini 

sebagaimana dipraktikkan dalam tiga keluarga yang ada di desa Carat 

dan Desa Tugurejo.  

Sebagaimana yang telah di paparkan dalam data bahwa tiga 

pasangan dari dua desa yang berbeda ini telah melakukan poligami 

yang bertempat tinggal satu atap. Penyatuan tempat di lakukan dengan 

adanya kesepakatan antara ketiga pihak yang sama-sama menyetujui 

untuk tinggal satu atap.  

Sebagaimana dalam teori bahwa dalam Islam syarat poligami 

adalah bahwa suami sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya. Akan 

menjadi sebuah kezaliman apabila terjadi pengistimewaan salah satu 
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diantara istri-istrinya. Dalam teori bahwa adil tergolong dalam beberapa 

hal yaitu, pertama adil dalam menafkahi. Sebagaimana telah dijelaskan 

bahwa memberi nafkah adalah tugas seorang sebagai kepala keluarga. 

Terlebih dalam poligami, suami di wajibkan adil dalam memberi 

nafkah kepada istri-isttrinya.   

Bapak GT (nama samaran) menjelaskan bahwa adil dalam 

pemenuhan nafkah yang bapak GT (nama samaran) lakukan adalah 

dengan cara tidak semena-mena, dengan kata lain bapak GT (nama 

samaran) menjelaskan pemberian nafkah terutama perihal kebutuhan 

hidup Bapak GT (nama samaran) membagi sesuai dengan kebutuhan 

para istri-istrinya. Penyesuaian ini ditentukan berdasakan dengan 

berapa banyak anak dari istri pertama dan kedua. Apabila salah satu 

memiliki anak yang lebih banyak, tentu pemberian nafkah lebih banyak 

pula dibandingkan dengan istri lainnya. Hal ini karena bapak GT (nama 

samaran) tidak menggambarkan adil adalah dengan suatu presentase 

yang sama. Melainkan mangartikan adil sebagai suatu hak yang 

diperoleh sesuai dengan porsinya masing-masing 

Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi‟I yang mengatakan 

tidak diwajibkan bagi suami untuk menyamakan nafkah terhadap istri-

istrinya akan tetapi memberi nafkah kepada istri-istrinya yang wajib 

dan persesuaian.  

Hal yang sama dilakukan oleh bapak PM (nama samaran) yang 

juga memberi nafkah kepada para istrinya sesuai dengan kemampuan 
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bapak PM (nama samaran). Hal lain ditambhakan jika dalam hal 

mencukupi kebutuhan nafkah kedua istrinya saling membantu untuk 

mencukupi biaya kehidupan bersama. Hal ini sesuai dengan surat At-

Talaq ayat 7 yang berbunyi: 

           

       

”hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan.”
100

 

 

Selanjutnya pada keluarga bapak EP (nama samaran) menjelaskan 

bahwa pembagian nafkah dilakukan dengan hal yang sama seperti yang 

dilakukan Bapak GT (nama samaran) dan Bapak PM (nama samaran), 

tetapi bapak EP (nama samaran) menambahkan tidak berat sebelah. 

Dalam hal ini bisa dipahami bahwa Bapak EP (nama samaran) 

mengonsepkan adil adalah suatu presentase yang sama.  Dalam Hādith 

riwayat Abu Daud: 

                                                             
100 Al-Qur‟an, 65:7. 
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“Dari Mu‟awiyah al-Qusyairi, ia berkata: Aku pernah datang 

kepada Rasulullah saw. Mu‟awiyah berkata : Lalu bertanya : Apa 

yang engkau perintahkan (ya Rasulullah) tentang istri-istri kami? 

Ia bersabda: “Berilah mereka itu makan dari apa yang kamu 

makan, berilah mereka itu pakaian dari apa yang kamu pakai, 

janganlah mereka itu kamu pukul dan janganlah mereka itu kamu 

jelek-jelekkan”.
101

 

 

Kedua, adalah adil dalam tempat tinggal. Selain adil dalam 

memberi nafkah kepada para istri suami juga wajib memberikan tempat 

tinggal kepada  istri-istrinya. Menjadi persoalan yang baru ketika 

kemudian para istri ditempatkan dalam satu atap.  Dari ketia informan 

telah dijelaskan bahwa ketiga ssuami menempatkan istrinya dalam satu 

atap dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagaimana dalam 

teori dijelaskan bahwa hukum penyatuan tempat tinggal adalah boleh 

hal ini dengan syarat kedua istrinya sama-sama rela.  

Ketiga yaitu adil dalam masalah pembagian waktu dan menginap. 

Selain diwajibkan adil dalam hal nafkah dan penyediaan tempat tinggal, 

suami yang memiliki istri tidak hanya satu juga diwajibkan 

menyamaratakan pembagian waktu dalam menggilir. Hal ini sesuai 

dengan sabda Nabi Saw yang artinya:  

                                                             
101Ibid., 2465. 
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Aisyah berkata, “ Rasulullah SAW tidak mendahulukan sebagian 

kami di atas sebagian yang lain dalam hal jatah menginap diantara kami 

(istri-istri beliau), dan beliau selalu mengelilingi kami seluruhnya (satu 

persatu) kecuali sangat jarang sekali beliau tidak melakukan demikian. 

Maka beliau pun mendekati (mencium dan mencumbui) setiap wanita 

tanpa menjikmaknya hingga sampai pada wanita yang merupakan jatah 

menginapnya, lalu beliau menginap di tempat wanita tersebut” (HR. 

Abu Dawud dan Ahmad)  

Berbeda halnya dengan yang dilakukan Bapak GT (nama samaran), 

yaitu pembagian waktu dan menginap berdasarkan sesuai kelonggaran 

Bapak GT (nama samaran) selain itu Bapak GT (nama samaran) juga 

memberi waktu sesuai dengan permintaan istri.  

Bapak PM (nama samaran) selaku informan kedua, juga 

menerangkan hal yang serupa yaitu pembagian waktu dan menginap 

dilakukan dengan cara sesuai dengan permintaan para istri.  

Selanjutnya penjelasan bapak EP (nama samaran) yang 

menjelaskan jika cara yang dilakukan dalam pembagian waktu dan 

menginap yaitu dengan cara menyesuaikan istri-istri saya ketika tidak 

sedang haid.  

Dari ketiga informan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam 

praktiknya pembagian waktu dan menginap (giliran) tidak berdasarkan 

penyamarataan seperti yang di contohkan nabi Muhammad Saw 

melainkan dengan cara fleksibel dengan kondisi dan kemauan para istri 
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sendiri. Hal ini jika tidak dikondisikan dengan baik maka dalam 

prakteknya akan berpotensi adanya ketidakseimbangkan dan 

kecumburuan yang bias jadi menimbulkan konflik dan ketidakadilan 

pada istri. Tetapi lain halnya ketika hal itu telah disepakati baik suami 

dan istri-istrinya yang mana hal tersebut berdasarkan kerelaan.  

Keempat, yaitu adil dalam pergaulan. Suami yang beristri lebih dari 

satu wajib berlaku adil dalam pemenuhan hak istri yaitu diperlakukan 

sama dengan yang lainnya dalam pergaulan dengan suami. Pernikahan 

poligami khususnya yang tinggal satu atap kerukunan dan 

keharmonisan harus menjadi misi utama yang harus tercapai agar  

sakinah, mawaddah dan warrohmah hadir dalam menyelimuti keluarga. 

Karena keluarga poligami terdiri dari beberapa pihak yang disatukan 

dalam sebuah ikatan yaitu pernikahan. Karena hal itu secara tidak 

langsung menuntut para istri untuk memiliki hubungan yang sehat 

begitu juga anak dari istri pertama dan kedua, sudah seharusnya rasa 

kasih sayang tercurah sebagaimana keluarga biasa ataupun saudara 

kandung. Komunikasi dan relasi yang sehat antara istri pertama beserta 

anaknya dengan istri kedua beserta anaknya menjadi tolak ukur 

keharmonisa keluarga tercepai. Hal yang sama terjadi dalam keluarga 

Bapak PM (nama samaran) yang menjelaskan pergaulan antara anak-

anak baik dari istri pertama ataupun kedua sudah dianggap seperti 

saudara kandung.    
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 “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri 

dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan 

cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka 

Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan 

mengingkari nikmat Allah” 

 

Yang terakhir yaitu suami diwajibkan adil dalam keluarga dan 

keturunan. pernikahan poligami pada dasarnya adalah penyatuan dari 

individu-individu dalam sebuah ikatan yang memiliki tujuan 

membangun keluarga harmonis tetapi dalam praktiknya mewujudkan 

keluarga harmonis tidak semudah yang dipikirkan terlebih pada 

keluarga poligami selain dituntut berbuat adil, tetapi dalam setiap 

anggota keluarga baik dari pihak istri pertama beserta keturunannya 

maupun istri kedua juga dituntut untuk rukun, saling menyanyangi dan 

saling menghormati satu sama lain. Selain itu seorang suami juga 

dituntut untuk adil dalam memberikan hak-hak yang sama kepada 

keturunan-keturunannya.  

Seperti yang dilakukan bapak GT (nama samaran), bapak PM 

(nama samaran) dan bapak EP (nama samaran) yang menjelaskan selain 

memenuhi hak kebutuhan sehari-hari juga memberikan Pendidikan 

yang sama kepada keturunan-keturunannya baik dari pihak istri pertama 

maupun istri kedua, yaitu dengan memberikan Pendidikan agama dan 
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poendidikan formal yang sama. Selain itu orang tua menanamkan rasa 

toleransi moral ditenga-tengah keluarga. Hal ini dapat menumbuhkan 

rasa kasih sayang dianara kedua pihak sehingga tidak timbul rasa isri 

antara anak-anaknya. Saling terbuka dan komunikasi yang sehat dapat 

menstimulasi hadirnya keharmonisan dalam keluarga. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan peneliti 

dalam skripsi ini, maka dalam bab terakhir ini penulis  dapat menyimupulkan 

sebagai berikut: 

1. Penyatuan tempat tinggal para istri yang ada di Desa Carat Kecamatan 

Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo Kecamatan Sawoo 

Kabupaten Ponorogo. Dari ketiga keluarga poligami tersebut dalam 

menyatukan tempat tinggal dibolekkan dengan syarat Hukum Islam. 

Yang pertama adanya izin istri dan keridaan para istri. Yang kedua dalam 

mekanisme penyatuan tempat tinggal para istri keluarga poligami 

menyediakan kamar masing-masing. 

2. Aspek Keadilan penyatuan tempat tinggal para istri dalam satu atap di 

Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dan Desa Tugurejo 

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Dari ketiga keluarga poligami 

tersebut sesuai dengan Hukum Islam. Adanya keadilan poligami dalam 

hal nafkah, tempat tinggal, pembagian gilir, adil dalam pergaulan dan 

adil dalam keluarga dan keturunan. 
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B. Saran  

Dari peneliti yang dilakukan, ada beberapa saran yang perlu kiranya 

dipertimbangkan, diantaranya: 

1. Poligami hendaknya dilakukan adanya unsur darurat, seperti istri mandul 

atau mempunyai penyakit. Namun ketika situasi ini benar-benar terjadi, 

suami juga tidak boleh memanfaatkan kesempatan ini, menghargai 

seorang perempuan adalah pahala besar, maka harus mendapatkan izin 

dari istri. 

2. Jika tidak memungkinkan untuk menyatukan kedua istrinya dalam satu 

atap, hendaknya membuatkan rumah masing-masing sehingga tidak 

timbul pertengkaran. 

3. Diharapkan bagi para keluarga poligami untuk tetap menjaga 

keharmonisan keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdullah, Boedi Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung: Pustaka 

Setia, 2013. 

 

Abidin, Slamet Fiqih Munakahat 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999. 

Abidin, Zainal Fiqih Madhab Syaf‟i. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000. 

Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2014. 

 

Aizid, Rizem Fiqih Keluarga Lengkap. Yogyakarta: Laksana. 2018. 

Asghary, Basri Iba Perkawinan Dalam Syariat Islam . Jakarta: PT Rineka Cipta 

 

Asrofi, Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa. Yogjakarta: Arindo Nusa 

Media. 

 

As-sya‟rawi, Syaikh Mutawalli Fiqih Perempuan. Jakarta: Amzah, 2009. 

 

Asy-Syimali, Muhammad bin Abdul Aziz Harmonis Full Barakah. Solo: Kiswah 

Media, 2015. 

 

Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008. 

Ghony, M. Djunaidi Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 

2012. 

 

Gusnian, Islah Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami. Yogyakarta: Pustaka 

Marwa, 2007. 

 

Husain, Musfir Poligami Dari Berbagai Aspek. Jakarta: Gema Insani, 2007. 

 

Jaiz, Hartono Ahmad Wanita Antara Jodoh, Poligami Dan Perselingkuhan. 

Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007. 

 

Junedi, Dedi Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-qur‟an dan As-

sunnah. Jakarta: Akademika Pressindo, 2003. 

 

Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim Shahih Fiqih Sunnah. Jakarta: Pustaka At-

Tazkia, 2016. 

 

Kauma, Fuad Membimbing Istri Mendampingi Suami. Yogyakarta: Mitra 

Pustaka, 2003. 

 

Mahjuddin, Masail Al-Fiqh. Jakarta: Kalam Mulia, 2014 



89 
 

 
 

 

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2016. 

 

Muhammad bin Sayyid Al-Khauli,  Ensiklopedi Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka 

Imam Asy-Syafi‟i, 2017. 

 

Muhammad, Syaikh Kamil „Uwaidah, Fiqih Wanita. Jakarta: Al-Kautsar, 2008. 

Muhtin, Nur Faizin Rahasia Cinta dalam Al-Quran. Surakata: Indiva Publishing, 

2008. 

Mulia, Musdah Pandangan Islam Tentang Poligami. Jakarta: LKAJ-SP, 1999. 

Mufida, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. Malang: UIN Maliki 

Press, 2013 

Pasaribu,Marulak Merajut Prinsip-Prinsip Dasar Pernikahan dan Keluarga 

Bahagia. Malang: Gandum Mas,2020. 

Sahla, Abu Sahla Buku Pintar Pernikahan. Jakarta: Belanoor, 2011. 

Sangadji, Etta Mamang Metodologi Penelitian – Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010. 

 

Sarwono, Jonathan Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: 

Penerbit Graha Ilmu, 2006. 

 

Silalahi, Ulber, Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama, 2012. 

 

Soeharto, Irawan Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004. 

 

Sholihin, M. Firdaus Kamus Hukum Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 

 

Sudrajat, Ajat Fiqih Aktual. Ponorogo:Stain Press,2008. 

 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta, 2016. 

 

Suhendi, Hendi Pengantar Studi Sosiologi Keluarga. Bandung: CV Pustaka Setia, 

2001. 

 

Taimiyah, Ibnu Majmu Fatwa Tentang Nikah. Pustaka Azzam: Jakarta, 2002. 

 

Takariawan, Cahyadi Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri. Solo: Era Intermedia, 

2007. 

 



90 
 

 
 

Tanjung, Hendri Tanjung, Metode Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Gramata 

Publishing, 2013. 

 

Taufiq, Abudl Nasir Poligami di Tinjau Dari Segi Agama dan Perundang-

undangan. Jakarta:Bulu Bintang, 1976. 

 

Tim Ulin Nuha Ma‟had Aly An-Nur, Fiqih Munakahat. Sukoharjo: Zamzam, 

2018. 

 

Qaimi, Ali Single Parent Peran Ganda Ibu dalam Mendidik Anak. Bogor: Cahaya, 

2003. 

 

Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam. 

Surabya:PT Bina Ilmu, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


