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ABSTRAK 

 

Pangestu, Pamor Aji. 2022. Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Menurut 

Muhammad Quraish Shihab Perspektif Qirā'ah Mubādalah. Skripsi, 

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. 

Kata Kunci: Keadilan,Poligami, Qirā’ah Mubādalah 

Dewasa ini, keadilan dalam berpoligami masih menjadi polemik dan 

perdebatan. Meskipun Allah SWT telah memberikan risalah keadilan dalam Al-

Qur’an 1400-an tahun lalu melalui Rasulullah SAW, seolah-olah hal tersebut 

justru memberi celah diskusi selebar-lebarnya untuk dikaji kembali lagi dan lagi. 

Tafsir-tafsir yang ada selama ini pun mengenai keadilan dalam berpoligami dirasa 

belum ramah terhadap perempuan. Hal ini tercermin dari bagaimana poligami di 

masyarakat justru banyak menimbulkan masalah baru karena unsur ketidak adilan 

yang dirasakan oleh para perempuan. Belum lama ini, kita dikenalkan dengan 

sebuah metode interpretasi ayat dengan menggunakan Metode Qirā’ah 

Mubādalah. Di mana ayat-ayat yang sebelumnya terkesan maskulin dan lebih 

berpihak kepada kaum laki-laki, dengan menggunakan metode tersebut, keduanya 

bisa sejajar sebagai sesama subjek yang sama-sama disapa oleh Al-Qur’an.  

Dari permasalahan ini peneliti mengajukan dua rumusan masalah : 1) 

bagaimana konsep keadilan terhadap munasabah ayat ke-3 dan ke-129 surat al-

nisā’ dalam tafsir al-miṣbāh perspektif qirā'ah mubādalah? 2) apa implikasi 

hukum atas konsep keadilan dari penggunaan metode qirā'ah mubādalah terhadap 

tafsir ayat-ayat poligami dalam surat al-nisā’?. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan 

kualitatif. Data primer diperoleh  dari Kitab Tafsir Al-Misbāh dengan 

menggunakan metode dokumentasi. Analisis dilakukan dengan 

mengklasifikasikan data setelah dilakukan pengecekan keabsahan data 

menggunakan triangulasi. Data sumber tersebut kemudian dianalisis dengan 

Metode Qirā’ah Mubādalah sehingga ditemukan sebuah kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 1) konsep keadilan yang ada di ayat 

ke-3 surat Al-Nisā’ berbeda dengan konsep keadilan yang ada di ayat ke-129 surat 

Al-Nisā’. Konsep keadilan yang berada di ayat ke-3 surat Al-Nisā adalah konsep 

keadilan yang berkaitan dengan pemenuhan hak terhadap istri akan kebutuhan 

atas rasa adil sebagai syarat akan berpoligami. Sedangkan konsep keadilan yang 

ada di ayat ke-129 surat Al-Nisā’ adalah keadilan yang berkaitan dengan 

penyamarataan nafkah lahir maupun batin terhadap istri-istrinya tanpa condong 

terhadap salah satu istri semata. 2) Poligami dalam perspektif Qirā’ah Mubādalah 

haram hukumnya terutama bagi mereka yang tidak mampu secara lahir maupun 

batin dalam mengupayakan keadilan terhadap istri ataupun calon istri-istrinya. 

Sehingga hukum dasar poligami yang menurut M. Quraish Shihab dihukumi 

mubah, setelah melewati interpretasi ulang dengan menggunakan metode Qirā’ah 

Mubādalah hukum dasarnya bergeser dari mubah menjadi haram. Baru setelah ada 

hal-hal signifikan yang dapat menjadi faktor bolehnya berpoligami seperti 

kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya maka 

bisa menjadi mubah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa yunani terdiri 

dari dua pokok kata, yaitu  Polu  dan  Gamein.  Polu  berarti  banyak.  

Gamein  berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.
1
 

Poligami sendiri merupakan praktek pernikahan dimana seorang laki-laki 

menikahi beberapa perempuan dalam waktu yang bersamaan.  

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh, poligami disebut ta’addud al-

zaujat yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai 

kebolehan mengawini perempuan dua, tiga atau empat, kalau bisa berlaku 

adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja.
2
 

Dalam berpoligami, seorang laki-laki dituntut untuk mampu adil pada 

istri-istri yang dimilikinya. Islam membolehkan poligami dengan jumlah 

wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan 

monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri 

seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. Islam pada dasarnya, 

menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya 

                                                           
1
 Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), hal. 11 

2
 Departemen dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 

1998). 693. 
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poligami terbatas, pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki 

seorang isteri dan sebaliknya seorang isteri hanya memiliki seorang suami.
3
 

 Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam 

meladeni istri, seperti : pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat 

lahiriah.
4
 Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat 

tertentu. namun apabila takut akan berbuat durhaka apabila menikah dengan 

lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang 

saja.
5
 

Banyak sekali pendapat yang berkenaan dengan konsep dan hukum 

poligami. Ada yang berpendapat bahwa poligami secara hukum adalah 

mubah bahkan sunnah karena Rasulullah  SAW pun juga berpoligami, ada 

pula yang menghukumi poligami sebagai sesuatu yang haram dilakukan 

karena menganggap bahwa yang mampu untuk adil dalam berpoligami 

hanyalah Rasulullah SAW.  

Pada dasarnya syariat Islam memperbolehkan berpoligami dengan 

batasan 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 satu dengan lainnya. Namun bila suami 

merasa khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu  memenuhi semua hak-hak 

mereka, maka diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinnya 

hanya tiga, maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya 

                                                           
3
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap (Jakarta : PT 

Raja Grafindo Persada, 2013). 357. 
4
 Slamet Abidin dan H Aminuddin, Fiqh Munakahat I (Bandung : CV Pustakan Setia, 

1999). 132.  
5
 Ibid, 132. 



3 
 

 
 

sanggup memenuhi hak dua orang istri, maka haram baginya menikahi tiga 

orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua 

orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.
6
  

Dalam pelaksanaannya, hukum mengenai poligami dari berbagai 

pihak tersebut dapat memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana 

konsep dalam berpoligami serta keadilan dalam berpoligami. Kebolehan 

berpoligami dijelaskan dalam surat Al-Nisā’ ayat 3 : 

َث َورُبىَعۚ  فَِاْن  َن النَِّسۤاِء َمثْ ٰنى َوثُ لى ى فَاْنِكُحْوا َما طَاَب َلُكْم مِّ مى وَ ِاْن ِخْفُتْم اَّلا تُ ْقِسطُْوا ِِف اْليَ تى

ِلَك اَْدٰنىى َاَّلا تَ ُعْوُلْواۗ   ِخْفُتْم َاَّلا تَ ْعِدُلْوا فَ َواِحَدًة اَْو َما َمَلَكْت اَْْيَانُُكْمۗ  ذى

Artinya : 

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

perempuan yang yatim  (bilamana kamu mengawini), Maka kawinilah 

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

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka 

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

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
7
 

 

Dijelaskan dalam ayat di atas bahwa seorang laki-laki boleh untuk 

menikahi 2, 3, bahkan hingga 4 perempuan yang disenanginya. Namun, 

apabila ia takut tidak bisa berlaku adil ia diperintahkan untuk menikahi satu 

perempuan saja. Ayat ini seolah memberikan sebuah gambaran dimana 

seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami hanya jika mampu berlaku adil 

terhadap istri-istrinya. Sebaliknya, jika tidak mampu berlaku adil maka 

                                                           
6
 Ibid, hal.  134. 

7
 Al-Qur’an, 4:3 
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seorang laki-laki tidak diperbolehkan untuk menikahi perempuan lebih dari 

satu. 

Poligami juga dijelaskan dalam Qur’an surah Al-Nisā’ ayat 129 : 

َوَلن َتْسَتِطيُعوى۟ا أَن تَ ْعِدُلو۟ا بَ ْْيَ ٱلنَِّساىِء َوَلْو َحَرْصُتْم ۖ َفََل ََتِيُلو۟ا ُكلا ٱْلَمْيِل فَ َتَذُروَها كَ ٱْلُمَعلاَقِةۚ  َوِإن 

ُقو۟ا فَِإنا ٱَّللاَ َكاَن َغُفورًا راِحيًما  ُتْصِلُحو۟ا َوتَ ت ا

Artinya : 

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-

isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
8
 

 

Ayat di atas seakan memberikan isyarat bahwa poligami secara 

implisit dilarang dalam Al-Qur’an karena bisa dipastikan akan ada istri yang 

cenderung lebih dicintai daripada istri yang lain. 

Kita ketahui bersama bahwa keadilan adalah sesuatu yang abstrak dan 

sebenarnya tidak cukup untuk didefinisikan melalui kamus besar bahasa 

Indonesia. Pada konteks yang lain, keadilan bisa memiliki makna yang 

berbeda . Keadilan di mata manusia bisa memiliki arti yang sangat berbeda di 

hadapan Allah SWT. Maka dari itulah lidah seorang hakim berada di antara 

dua neraka. Dalam hal ini sebagai seorang yang berwenang dalam memutus 

untuk mengabulkan atau tidak sebuah permohonan ijin poligami di Indonesia. 

                                                           
8
 Al-Qur’an , 4:129. 
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Tafsir terhadap ayat poligami sangatlah beragam. Dengan keragaman 

tafsir yang ada memberikan implikasi pemahaman yang beragam pula kepada 

pembaca. Keragaman tafsir ini merupakan implikasi dari keragaman metode 

tafsir yang digunakan. Bak menjadi bagian dari hukum kausalitas, keragaman 

metode tafsir ini kemudian menimbulkan keragaman persepsi dan 

pengambilan keputusan atas hukum poligami. Bagi sebagian orang, ada yang 

menganggap bahwa poligami adalah mubah, sebagian orang yang lain 

menghukumi poligami sebagai sunah Nabi SAW, pun ada pula yang 

menganggap bahwa poligami secara hukum adalah haram karena 

menganggap tidak ada yang mampu adil selain Nabi SAW. 

Dewasa ini, poligami masihlah menjadi polemik dan perdebatan. 

Meskipun Allah SWT telah memberikan risalah keadilan dalam Al-Qur’an 

1400-an tahun lalu melalui Rasulullah SAW, keadilan yang menjadi risalah 

dalam surat Al-Nisā’ yang sering dijadikan landasan dan bahan untuk 

berijtihad para ulama seolah-olah membuka celah diskusi selebar-lebarnya 

untuk dikaji kembali lagi dan lagi. Keadilan secara material ataupun 

immaterial katakanlah, menjadi bahasan yang selalu hangat untuk 

dibicarakan. Pun mengenai syarat-syarat untuk berpoligami bagi mereka yang 

secara terbuka menerima poligami sebagai sebuah solusi dan bukan masalah 

terhadap mereka yang menganggap poligami sebagai pengecualian semata. 

Dalam tafsir Al-Miṣbāh karya M. Quraish Shihab, kita dapat menemui 

pemahaman yang bisa dikatakan tidak kaku serta luwes dalam melihat 

fenomena poligami. Poligami tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang 
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sunah karena Nabi SAW melakukan hal tersebut, tidak pula mubah yang 

dapat dimaknai sebagai boleh dilakukan tanpa syarat apapun, pun juga 

tidaklah menjadi sesuatu yang haram secara mutlak karena nyatanya Nabi 

SAW dan para sahabat juga melakukannya, pertanyaan mendasar mengenai 

hal ini adalah “kenapa harus tafsir Al-Miṣbāh?”. Secara metodik, tafsir Al-

Miṣbāh menggunakan metode maudu’i. M. Quraish Shihab dalam karyanya 

telah mengelompokkan ayat-ayat yang berkenaan secara tematik sehingga 

lebih mudah dipahami. Keterkaitan antara satu ayat atas ayat yang lain adalah 

suatu keniscayaan dalam Al-Qur’an sehingga tidak boleh ayat-ayat dalam Al-

Qur’an dipahami secara parsial. Sebagian orang di luar sana memaknai ayat 

secara terpotong-potong sehingga seakan-akan poligami dimaknai sebagai 

sebuah anjuran. Sedangkan pemahaman yang sedemikian rupa tidaklah dapat 

dibenarkan. Keterkaitan atas ayat-ayat yang secara tematik sama akan 

memberikan pemahaman yang komprehensif dan kokoh mengenai apa yang 

Al-Qur’an ingin sampaikan kepada kita.  

Namun demikian, tafsir Al-Misbāh masih memberikan kesan 

bahwasanya poligami adalah sebuah solusi dari problematika masyarakat 

yang terjadi daripada menyatakan bahwa poligami dapat memberikan 

mudharat yang besar terhadap keluarga pelaku poligami.  

 Dalam konteks tafsir mengenai poligami, hanya satu ayat dari enam 

ribuan ayat lebih yang dianggap menjadi landasan hukum poligami. Ayat 

yang dimaksud utamanya adalah ayat ketiga dalam surat Al-Nisā’. Ayat yang 

dijadikan landasan poligami tersebut, secara tematik tidak serta merta berdiri 
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sendiri tanpa ada ayat yang menyertainya. Jika pesan atas kebolehan 

berpoligami disampaikan pada ayat ketiga surat Al-Nisā’ dengan catatan 

dapat berlaku adil, maka ayat ke-129 surat Al-Nisā’ menegaskan bahwa kita 

sekali-kali tidak akan mampu berlaku adil meskipun sangat ingin berbuat 

demikian. 

Perbedaan atas konsep keadilan dalam ayat ke-3 surat Al-Nisā’ 

tersebutlah yang menjadi perbincangan dan perdebatan hingga sekarang. Adil 

secara materiil dan immaterial kah atau sebatas adil dalam hal materiil? 

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penulis berusaha 

menghadirkan perspektif lain untuk memahami konsep keadilan dalam 

kaitannya memahami ayat ke-3 surat Al-Nisā’ beserta ayat yang secara 

korelatif memiliki tema pembahasan yang sama. Dimana seringkali dan 

selama ini kita pahami, bahwasanya keadilan dalam poligami adalah keadilan 

dalam menggilir istri, maka bagaimana jika istri memiliki hak yang sama 

sebagai sesama manusia yang setara yaitu bersuami lebih dari satu? 

Mendapati pertanyaan yang sedemikian, pastilah pikiran kita akan 

berhadapan dengan banyak sekali pertanyaan dan pertentangan. Lho, 

poliandri kan jelas tidak boleh dalam Islam. Kalaupun ada maka hal tersebut 

akan bertentangan dengan prinsip bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi 

perempuan. Dalam kaca mata Mubādalah, jika konteks poligami dimulai 

dengan pertanyaan atas kesetaraan hak antara suami dan istri, tentulah akan 

memiliki hasil yang berbeda dengan tafsir-tafsir yang selama ini kita dapati 

yaitu suami sebagai subjek dan istri sebagai objek. 
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Perspektif Mubādalah menghadirkan suatu konsep di mana suami dan 

istri, orang tua dan anak, guru dan murid, memiliki semangat kemitraan dan 

kesalingan sehingga relasi yang terjalin tidak menimbulkan ketimpangan. 

Kenapa perspektif yang digunakan adalah perspektif Mubādalah? Karena 

dengan Mubādalah kita dapat memahami suatu konsep keadilan berdasarkan 

prinsip timbal balik dan kesetaraan. Entah itu laki-laki maupun perempuan 

dapat menjadi subjek yang setara atas ayat-ayat Al-Qur’an. Perspektif ini 

menyapa laki-laki dan perempuan sebagai entitas yang sama rata sama rasa 

sehingga tidak ada yang lebih superior ataupun inferior atas satu sama lain. 

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis maka hal 

ini dianggap perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Tafsir mengenai ayat-ayat 

poligami dapat menjadi referensi yang amat berarti untuk menumbuhkan 

pemahaman mendalam mengenai konsep keadilan dalam berpoligami. Pada 

kesempatan ini penulis berusaha mengkaji lebih dalam bagaimana konsep 

keadilan dalam berpoligami pada surat Al-Nisā’ dalam Tafsir Al-Miṣbāh   

menggunakan perspektif Qirā'ah Mubādalah yang kemudian memunculkan 

penulisan skripsi dengan judul “KONSEP KEADILAN DALAM 

BERPOLIGAMI MENURUT MUHAMMAD QURAISH SHIHAB 

PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan 

beberapa rumusan masalah mengenai Konsep Keadilan Dalam Berpoligami 
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Pada Al-Qur’an Surat Al-Nisā’ Perspektif Qirā'ah Mubādalah sebagaimana 

berikut : 

1. Bagaimana konsep keadilan terhadap munasabah ayat ke-3 dan ke-129 

Surat Al-Nisā’ dalam Tafsir Al-Miṣbāh perspektif Qirā'ah 

Mubādalah? 

2. Apa implikasi hukum atas konsep keadilan dari penggunaan metode 

Qirā'ah Mubādalah terhadap tafsir ayat-ayat poligami dalam surat Al-

Nisā’? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis bertujuan melakukan 

penulisan untuk : 

1. Memahami bagaimana konsep keadilan terhadap munasabah atas 

ayat-ayat poligami dalam surat Al-Nisā’ terkhusus ayat ke-3 

mengenai dasar kebolehan berpoligami dan ayat ke-129 mengenai 

ketidakadilan dalam berpoligami dalam tafsir Al-Miṣbāh perspektif 

Qirā'ah Mubādalah. 

2. Menjelaskan implikasi hukum atas konsep keadilan dari penggunaan 

metode Qirā'ah Mubādalah terhadap tafsir ayat-ayat poligami dalam 

surat Al-Nisā’. 
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D. Manfaat Penulisan  

Secara teoritis, penulis berharap dengan adanya penulisan ini mampu 

untuk menambah khasanah keilmuan dari pembaca sehingga tidak serta 

merta melihat fenomena poligami sebagai solusi semata namun juga dapat 

berimplikasi buruk jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar. 

Selain itu, penulis berharap penulisan ini mampu menjadi rujukan atas 

penulisan-penulisan selanjutnya. Dengan banyaknya referensi ataupun 

rujukan, bobot penulisan diharapkan akan mampu memenuhi standar 

penulisan yang baik dan terukur secara akademis. 

Secara aplikatif, penulis berharap penulisan ini mampu menjadi tolak 

ukur dalam pengambilan sikap atas fenomena ketimpangan hak atas rasa 

bahagia yang dirasakan dalam berpoligami. Yang mana kita ketahui 

bahwasanya poligami lebih condong pada kebahagiaan suami semata dan 

menjadikan perasaan istri sebagai korban atas perilaku tersebut. Sehingga 

penulis benar-benar berharap penulisan ini mampu menyajikan paradigma 

yang berbeda mengenai poligami sehingga pembaca lebih berhati-hati dalam 

melihat fenomena poligami. 

 

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

menunjukkan originalitas sebuah penelitian agar tidak ada pengulangan 

secara mutlak atau bahkan plagiasi. Serta untuk mengetahui persamaan 

ataupun perbedaannya dengan penelitian terdahulu yang dianggap relevan.  
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Ada beberapa penulisan terdahulu berupa skripsi yang secara 

teoritik dan konseptual berkaitan dengan apa yang penulis teliti. Penulisan-

penulisan terdahulu tersebut membahas mengenai konsep keadilan dalam 

berpoligami dengan berbagai perspektif. Berikut adalah penulisan terdahulu 

yang penulis ulas beserta komparasinya dengan penulisan yang penulis teliti 

: 

Pertama, skripsi dari Ali Ahmad Mujiono, IAIN Purwokwerto 

2019, yang berjudul, “Konsep Adil Menurut Hakim Pengadilan Agama 

Cilacap Dalam Permohonan Izin Poligami”. Ali Ahmad Mujiono memiliki 

rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana pandangan hakim tentang konsep adil 

dalam memutuskan permohonan izin diperbolehkannya poligami?; 2) Apa 

yang menjadi tolok ukur adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan 

Agama Cilacap?. Dalam penelitian ini Ali Ahmad Mujiono menggunakan 

metode penulisan kualitatif. Kemudian memperoleh kesimpulan 

bahwasannya hakim berpendapat bahwa adil dalam poligami merupakan 

pembagian nafkah jasmani dan rohani terhadap isteri dan anak-anaknya 

terpenuhi seutuhnnya tanpa adanya kecemburuan, akan tetapi adil juga tidak 

dapat diukur hanya dengan nominal saja. Ketika suami mampu memberikan 

nafkah lahir dan batin kepada isteri-isteri sudah dapat dikatakan berbuat adil. 

Walaupun adil dalam hal izin poligami bukan merupakan syarat yang paling 

utama dalam mengabulkan permohonan poligami, dikarenakan terdapat juga 
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sebab-sebab lain yang menjadikan hakim mengabulkan permohonan 

poligami di Pengadilan.
9
 

Perbedaan antara penulisan yang telah dilaksanakan oleh Ali Ahmad 

Mujiono dengan penulisan yang akan penulis teliti adalah pada perspektif 

yang digunakan dalam penulisan dimana Ali Ahmad Mujiono meneliti 

mengenai konsep keadilan perspektif hakim dalam memberikan izin 

poligami sedangkan yang akan penulis teliti lebih pada bagaimana konsep 

keadilan dalam berpoligami dalam ayat-ayat Al-Qur’an terutama Surat Al-

Nisā’ menggunakan perspektif Qirā'ah Mubādalah.  

Kedua, skripsi dari Nawir HK, UIN Alauddin Makassar, 2016 yang 

berjudul “Keadilan Dalam Poligami Menurut Al-Qur’an (Studi Atas 

Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab)”. Nawir HK memiliki rumusan 

masalah yaitu : 1) Bagaimana konsep keadilan dalam poligami?; 2) 

bagaimana metode pemikiran tafsir M. Quraish Shihab tentang konsep 

keadilan dalam poligami?. Metode penulisan yang digunakan adalah metode 

penulisan kualitatif. Hasil dari penulisan tersebut menyatakan bahwasanya 

konsep keadilan dalam poligami menurut M. Quraish Shihab adalah keadilan 

dalam hal materi bukan immateri. Selain keadilan dalam hal materi, juga 

menyangkut keadilan terhadap anak yatim. Pemikiran ini dihasilkan dari 

metode tafsir yang digunakan oleh M. Quraish Shihab, yaitu metode tafsir 

maudu’i.
10

 

                                                           
9
 Ali Ahmad Mujiono, Konsep Adil Menurut Hakim Pengadilan Agama Cilacap Dalam 

Permohonan Izin Poligami, Skripsi (Cilacap : IAIN Purwokerto, 2019) 
10

 Nawir HK, Keadilan Dalam Poligami Menurut Al-qur’an (Studi Atas Pemikiran Tafsir 

M. Quraish Shihab, Skripsi (Makassar : UIN Alaudin Makassar, 2016) 
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Perbedaan penulisan yang dilakukan oleh Nawir HK dengan 

penulisan yang penulis lakukan adalah dari segi perspektif dan sasaran atas 

rumusan masalah yang ada. Dari segi perspektif, Nawir HK menggunakan 

perspektif tokoh dengan objek penulisan berupa pemikiran tafsir M. Quraish 

Shihab sedangkan penulis mengambil perspektif Qirā’ah Mubādalah dengan 

objek penulisan berupa korelasi ayat-ayat dalam surat Al-Nisā’. 

Ketiga, skripsi dari Farid Agus Setiawan, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017, yang berjudul “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif 

M. Sirodjan Muniro AR.”. Farid Agus Setiawan memiliki rumusan masalah 

yaitu : 1) Bagaimana pandangan M. Sirodjan Muniro AR mengenai konsep 

adil dalam poligami?. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan normatif dalam hal ini menggunakan filsafat 

hukum islam. Yang kemudian memunculkan kesimpulan bahwa menurut M. 

Sirodjan Muniro AR adil dalam poligami itu hanya yang bersifat materi saja 

bukan immateri. Karena pada hakikatnya manusia tidak akan bisa adil secara 

sempurna.
11

 

Perbedaan dengan penelitian yang ini terletak pada pembahasan 

dimana penulis akan mengupas konsep keadilan dalam berpoligami pada Al-

Qur’an terkhusus pada Surah Al-Nisā’ dengan perspektif Qirā’ah 

Mubādalah. 

 

                                                           
11

 Farid Agus Setiawan, Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif M. Sirodjan Muniro AR. 

Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2017) 
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F. Metode Penelitian  

Dalam sebuah karya tulis ilmiah, tentunya penyusun memerlukan 

metode penelitian yang dianggapnya selaras dengan apa yang diteliti. 

Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut : 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

pelaku yang dapat diamati.
12

 Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan normatif berupa tafsir Al-Qur’an dalam kitab Al-Miṣbāh 

dengan menggunakan metode Qirā’ah Mubādalah. Sedangkan jenis 

penulisan yang penulis lakukan adalah penulisan kualitatif berbasis 

kepustakaan. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian pustaka 

(Library Research) yang penelitiannya dilakukan di wilayah 

kepustakaan. 

  

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Menurut Suharsimi Arikunto (2002) dijelaskan 

bahwa data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka 

yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. 

                                                           
12

 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung:Rosda Karya,1990), 4. 



15 
 

 
 

Sehingga fakta dalam bentuk apapun nantinya bisa dijadikan data 

untuk penelitian, dan sumbernya sendiri bisa dari sumber 

manapun yang terpercaya.
13

 Data yang penulis perlukan dalam 

penelitian ini adalah tafsir Al Qur’an Surah Al-Nisā’ ayat 3 serta 

tafsir Al Qur’an Surah Al-Nisā’ ayat 129 beserta ayat-ayat yang 

sama secara tematik dalam tafsir Al-Miṣbāh. Yang kedua adalah 

data berupa implikasi hukum dari penafsiran ayat-ayat dan hadist 

berkaitan dengan poligami. 

 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer dari penulisan ini adalah Tafsir Al-

Qur’an (Al-Miṣbāh) karya M. Quraish Shihab dan buku berjudul 

“Qirā’ah Mubādalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender 

dalam Islam)” karya Faqihuddin Abdul Khodir yang diterbitkan 

oleh IRCiSoD Yogyakarta dengan cetakan pertama tahun 2019. 

 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam  

penelitian selain data primer. Sumber data sekunder dari 

penelitian ini adalah KHI(Kompilasi Hukum Islam), buku-buku 

fikih munakahat, kitab-kitab primer hadist, serta skripsi 

                                                           
13

 Salma Awwabiin, Pengertian Data Penelitian, Jenis-jenis, dan Contoh Lengkapnya, 

Diakses dari Https://duniadosen.com/data-penelitian/, pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul 10.27 

WIB  
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terdahulu yang berkaitan serta memiliki kemiripan pembahasan 

dengan penelitian tentang konsep adil dalam berpoligami. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dari penulisan yang penulis lakukan 

adalah dengan cara dokumentasi studi pustaka dari sumber berupa 

buku, jurnal, ataupun skripsi terdahulu yang secara konseptual 

memiliki keterkaitan dan kemiripan dengan penulisan yang akan 

penulis lakukan. 

 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengumpulkan, mengorganisir, 

serta meneliti dengan seksama mengenai data yang diperoleh agar 

menjadi informasi yang lebih mudah dipahami. Dalam penulisan ini 

penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pola 

induktif. Tentunya bahan utama dari penulisan ini adalah tafsir Al-

Qur’an dalam kitab Al-Miṣbāh yang kemudian dikupas dengan 

metode Qirā’ah Mubādalah. Dengan ditafsirkannya ayat-ayat yang 

dijadikan data dalam penulisan dengan metode Qirā’ah Mubādalah, 

diharapkan penulisan ini memunculkan paradigma baru berkenaan 

dengan keadilan dalam berpoligami sehingga mempunyai implikasi 

hokum yang jelas dan berdaya aplikatif. 
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5. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan Keabsahan Data yang penulis gunakan adalah 

metode Triangulasi dimana Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data 

yang bersangkutan.
14

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dipaparkan agar mempermudah 

pembahasan masalah dalam penilitan ini. Serta agar memperoleh gambaran 

secara utuh yang juga akan mempermudah dalam penyususnan skripsi ini. 

Oleh karenanya penyusun menguraikan dalam lima bab pembahasan, sebagai 

berikut : 

Bab pertama, pada bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kajian teori, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis 

data, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara dan rancangan daftar 

isi.  

Bab kedua, pada bab ini berisikan landasan teori yang memuat teori-

teori penunjang yang membahas tentang masalah yang diangkat. Secara 

konsep teoritik, penulis menghadirkan konsep teoritik mengenai Qirā’ah 

Mubādalah sebagai pisau analisis yang penulis gunakan, teori-teori keadilan, 

                                                           
14

 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung:Rosda Karya,1990), 178 
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serta teori-teori poligami. Teori ini merupakan hasil dari  kesesuaian dengan 

rumusan masalah dan data yang telah dikaji. 

Bab ketiga, pada bab ini berisikan data penelitian. Pada bab ini akan 

memuat data primer temuan penelitian yang berkenaan dengan 

mengkorelasikan ayat antara perintah berpoligami dan ketidakadilan dalam 

berpoligami pada surah Al-Nisā’a’ dalam tafsir Al-Miṣbāh. Selain itu, penulis 

menghadirkan hadits-hadits sebagai penunjang data yang akan dianalisis di 

bab selanjutnya. 

Bab keempat, pada bab ini berisi pembahasan/analisis yang memuat 

konsep keadilan pada ayat poligami menggunakan teori Qirā’ah Mubādalah 

guna menjawab rumusan masalah. 

Bab kelima, pada bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan 

untuk rumusan masalah yang ada dalam penelitian dan saran yang berisi 

pengembangan keilmuan dalam bentuk penelitian lanjutan dan perbaikan 

dalam aplikasi hasil penelitian. 
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BAB II 

KOMPILASI TEORI UNTUK MEMAKNAI KEADILAN DALAM 

BERPOLIGAMI 

 

A. Teori Keadilan 

1. Pengertian Keadilan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Keadilan diartikan sebagai sifat 

(perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.
1
 Pada halaman yang 

sama, adil dapat diartikan dengan sama beratnya, tidak berat sebelah, 

ataupun tidak memihak.
2
 Dalam pemaknaan istilah(terminologi), 

penambahan kata ke dan an dalam suatu kata dapat memberi makna bahwa 

kata tersebut berisikan segala hal yang berkaitan dengannya. 

Keindonesiaan contohkanlah, maka makna yang ada adalah segala hal 

yang berkenaan dengan negara Indonesia, atau keislaman, berarti makna 

yang terkandung adalah segala sesuatu yang bertalian dengan agama islam. 

Dalam hal ini, jika kita menggunakan pola yang sama berarti makna 

keadilan adalah segala hal yang berkenaan dengan sifat adil. Secara 

terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan 

                                                           
1
 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia(Jakarta:Pusat Bahasa,2008),hal. 12 

2
 Ibid 
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yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga 

sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. 

Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.
3
 

 

2. Konsep Keadilan 

a. Konsep Keadilan Menurut Para Tokoh 

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang 

merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah 

memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (fiat 

jutitia pereat mundus). Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi 

menjadi dua bentuk yaitu: Pertama, keadilan distributif, adalah 

keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, 

distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-

anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. 

Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, 

mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-

serangan ilegal. 

Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh 

hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara 

mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara 

mengganti rugi atas miliknya yang hilang atau kata lainnya 

keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa 

                                                           
3
 Mahir Amin, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, Al-Daulah: 

Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 4 no. 2 Oktober 2014(UIN Sunan Ampel Surabaya: 

2014), hal. 329 
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yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan 

berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang 

diberikan.
4
 

Plato dalam menerjemahkan keadilan, secara tegas 

dipengaruhi oleh standar kolektivistik yang melihat kesetaraan 

sebagai hubungan yang menyenangkan dengan makhluk hidup 

sosial yang berbeda. Setiap warga negara harus melaksanakan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan sifatnya.5 Hal ini 

membawa arti bahwa keadilan adalah suatu bentuk kompromi-

harmonis antara peranan setiap individu terhadap berbagai elemen 

kemasyarakatan yang ada. Sehingga peranan yang diambil adalah 

peran secara alamiah individu tersebut terhadap organ-organ 

masyarakat yang bersangkutan di sekelilingnya. 

Sedangkan menurut Francis Fukuyama, keadilan mungkin 

merupakan harga yang harus dicapai dengan parameter tertentu 

yang unik. Karena masih sulitnya menyebarkan sikap 

kewajaran(fairness) kepada masyarakat, maka nilai pemerataan 

yang sebenarnya harus dicapai adalah pemerataan sebagai 

kewajaran (possibility).6 Dengan demikian yang menjadi tujuan 

penerapan hukum dalam negara-negara modern bukanlah 

keadilan itu sendiri tetapi kewajaran yang berdasarkan 

                                                           
4
 Ibid, hal. 327 

5
 Ibid, hal. 325 

6
 La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah 

Kajian Teori Hukum )”,Jurnal Al-„Adl Vol. 10 no. 1 Januari 2017 (Kendari:IAIN Kendari,2017). 

hal. 88 



22 
 

 
 

rasionalitas. Titik kewajaran inilah yang kemudian berbeda antara 

satu pihak dan pihak yang lain. Namun demikian, menurut 

Francis Fukuyama nilai keadilan harus tetap diupayakan 

meskipun tercipta dari norma-norma informal dan rasionalitas 

inilah yang akan mendukung terciptanya keadilan. 

Hegel, dalam Philosophy of Rightnya, melihat keadilan 

memiliki hubungan saling ketergantungan dengan solidaritas. 

Artinya, keadilan dan solidaritas tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain, pendekatan yang satu terus mengandaikan pendekatan yang 

lain. Keadilan adalah realisasi dari fleksibilitas seseorang, 

sedangkan solidaritas adalah realisasi dari hubungan di tingkat 

sosial.7 

 

b. Konsep Keadilan Menurut Hukum Islam 

Al-Qur‟an menggunakan perbendaharaan kata yang 

berbeda-beda untuk menggambarkan keadilan. Selain 

menggunakan kata al-„adl, dalam konteks tertentu Al-Qur‟an 

menggunakan istilah al-qist, al-misl, ataupun al-hukm sebagai 

padanan kata adl.
8
 Meskipun menggunakan istilah yang berbeda, 

namun pada dasarnya akar kata yang digunakan memiliki 

pengertian dan makna seputar yang sama yaitu keadilan. 

                                                           
7
 Mahir Amin, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, Al-Daulah: 

Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol. 4 no. 2 Oktober 2014(Surabaya:UIN Sunan Ampel 

Surabaya,2014), hal. 325-326 
8
 Ibid, hal. 329 
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Dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap 

orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus 

disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan 

kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan 

dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan 

kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil. 

Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan 

karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, 

mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang 

sama.
9
 

Fase terpenting dari wawasan keadilan yang dibawakan 

Islam adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekedar 

sebagai acuan etis atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya 

merupakan pemenuhan kewajiban agama, dan dengan demikian 

akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim di 

hari perhitungan (yaum al-hisab) kelak. Dengan demikian, 

wawasan keadilan dalam islam dapat diterima sebagai sesuatu 

yang ideologis, sudah tentu dengan segenap bahaya-bahaya yang 

ditimbulkannya, karena ternyata dalam sejarah, keadilan ideologis 

cenderung membuahkan tirani yang mengingkari keadilan itu. 

Keadilan hukum dalam Islam bersumber dari Tuhan yang 

Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan 

                                                           
9
 Ibid, hal. 330 



24 
 

 
 

keadilan (qaiman bil qisth), maka harus diyakini bahwa Allah 

tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hamba- Nya (Q.S. 

10/Yunus: 449). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan 

dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. 

4/al-Nisa: 110). Adil dalam pengertian persamaan (equality), 

yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana 

orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang 

diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana dimaksud firman 

Allah Q.S. 4/al-Nisaa': 58.
10

 

Dalam prinsip keadilan hukum ini Nabi SAW menegaskan 

adanya persamaan mutlak (egaliterisme absolut, al-musawah al-

muthlaqah) di hadapan hukum-hukum syariat. Keadilan dalam hal 

ini tidak membedakan status sosial seseorang, apakah ia kaya atau 

miskin, pejabat atau rakyat jelata, dan tidak pula karena 

perbedaan warna kulit serta perbedaan bangsa dan agama, karena 

di hadapan hukum semuanya sama. 

Konsep persamaan yang terkandung dalam keadilan tidak 

pula menutup kemungkinan adanya pengakuan tentang kelebihan 

dalam beberapa aspek, yang dapat melebihkan seseorang karena 

prestasi yang dimilikinya. Akan tetapi kelebihan tersebut tidaklah 

akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. 

Pengakuan adanya persamaan, bahkan dalam al-Qur'an 
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dinyatakan sebagai "pemberian" Allah yang mempunyai implikasi 

terhadap tingkah laku manusia, adalah bagian dari sifat kemuliaan 

manusia (al-karamah al-insaniyah), yang juga bagian dari 

ketetapan Tuhan (Q.S. 17/al-Isra: 70).
11

 

 

B. Teori Poligami 

1. Pengertian Poligami  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Poligami adalah sistem 

perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai istri lebih dari 

satu orang dalam waktu yang bersamaan.
12

 Secara etimologis, poligami 

berasal dari Yunani yang terbentuk dari dua kata yaitu polu yang berarti 

banyak dan gamein yang berarti pernikahan. Jika digabungkan, poligami 

memiliki arti pernikahan yang banyak atau menghimpun lawan jenis lebih 

dari satu dalam pernikahan pada waktu yang bersamaan. 

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqh, poligami disebut ta‟addud 

al-zaujat yang berarti banyak isteri, sedangkan secara istilah diartikan 

sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga atau empat, kalau bisa 

berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja. 

Istilah lain poligami di Indonesia adalah pemaduan atau bermadu. 

Lawan dari poligami adalah monogami. Monogami berasal juga dari 

bahasa Yunani, yaitu monos dan gamos. Monos berarti satu, tunggal atau 

sendirian, sedangkan gamos berarti perkawinan. Maka monogami 
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26 
 

 
 

kemudian diartikan sebagai suatu keadaan perkawinan yang dilakukan 

hanya satu orang pasangan pada satu waktu, dan suatu keadaan dimana 

perkawinan satu pasangan berlangsung bagi seumur hidup.
13

 

 

2. Landasan Hukum Poligami 

a. Ayat Poligami dalam Al-Qur’an 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ayat yang 

menjadi landasan hukum poligami dari sekian ribu ayat di Al-Qur‟an 

adalah ayat ke-3 Surat Al-Nisā‟.  

نََْْلُكمْْْطَابََْْماْفَاْنِكُحْواْاْليَ ٰتٰمىِْفْْتُ ْقِسطُْواْاََّلِْْخْفُتمَْْْوِانْْ ْالنَِّسۤاءِْْمِّ

ْْۚ ْاَْْيَانُُكمَْْْمَلَكتَْْْماْاَوْْْفَ َواِحَدةْ ْتَ ْعِدُلْواْاََّلِْْخْفُتمْْْفَِانْْْْۚ َْورُٰبعََْْوثُ ٰلثََْْمثْ ٰنْ

تَ ُعْوُلْواْ َْاَّلْْاَْدٰنْْٰٓذِلكَْ   

Artinya : 

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

perempuan (yatim), maka nikahilah yang kamu senangi dari wanita-

wanita (lain): dua, tiga atau empat. namun jika kamu takut tidak akan 

dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau hamba sahaya wanita yang 

kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 

berbuat aniaya.”14 

 

Penggunaan ayat tersebut sebagai landasan hukum poligami 

sudah sangat masyur di kalangan para ulama dan ahli. Selain ayat 
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tersebut, ada lagi satu ayat yang memiliki koherensi dengan ayat 

tersebut yaitu ayat ke-129 Surat Al-Nisā‟. 

ُعوْٓاَْوَلنْْ ُلْواَْفَلَْْحَرْصُتمَْْْوَلوْْْالنَِّسۤاءِْْبَ ْيَْْتَ ْعِدُلْواْاَنَْْْتْسَتِطي ْ ُْكلَََْْتِي ْ

َوِانَْْْكاْلُمَعَلَقةِْْفَ َتَذُرْوَهاْاْلَمْيلِْ اَْغُفْور اَْكانَْْاللَّْْٰفَِانََْْوتَ تَ ُقْواُْتْصِلُحْواْۚ  َرِحْيم   

Artinya : 

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri 

(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung sehingga kamu biarkan yang lain 

terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan bertakwa 

maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”15 

 

Jika ayat ke-3 surat Al-Nisā‟ dianggap sebagai ayat yang 

memberikan kebolehan terhadap poligami jika berlaku adil, maka ayat 

ke-129 dari surat Al-Nisā‟ justru memberikan statement bahwasanya 

sekali-kali kita tidak akan mampu berlaku adil. Kedua ayat inilah yang 

kemudian menjadi perdebatan oleh para ulama dan ahli. Ketajaman 

interpretasi dari setiap mufasir ini kemudian membawa implikasi logis 

terhadap hukum serta apapun yang berhubungan dengan poligami. 

 

b. Hadits-hadits Tentang Poligami 

Pada bagian ini, penulis akan menghadirkan hadits-hadits yang 

jarang sekali dinukil oleh para ahli sebagai referensi atas kondisi 

poligami pada masa Rasulullah SAW.  
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1) Istri-istri Rasulullah SAW meminta keadilan kepada Rasulullah 

Perihal Aisyah RA; 

“Telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin 'Ali Al Hulwani dan 

Abu Bakr bin An Nadhr dan 'Abad bin Humaid. 'Abad berkata; 

Telah menceritakan kepadaku dia berkata; sedangkan yang lainnya 

berkata; Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin 

Sa'ad; Telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Shalih dari Ibnu 

Syihab; Telah mengabarkan kepadaku Muhammad 'Abdur Rahman 

bin Al Harits bin Hisyam bahwa 'Aisyah istri Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam, dia berkata; "Pada suatu hari, para istri Rasulullah 

mengutus Fatimah binti Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam 

untuk menghadap kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 

Lalu Fatimah meminta izin kepada Rasulullah, yang ketika itu 

sedang berbaring bersama saya dengan mengenakan selimut saya, 

dan beliau pun mempersilahkan Fatimah untuk masuk." Fatimah 

berkata; "Ya Rasulullah, sesungguhnya para istri engkau telah 

mengutus saya kepada engkau untuk menuntut keadilan tentang 

putri Abu Quhafah, Abu Bakar Ash Shiddiq, dan saya terdiam tidak 

dapat memberikan jawaban." Aisyah berkata; "Maka Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada Fatimah: 'Hai 

puteriku, tidakkah kamu menyenangi apa yang aku senangi? 

Fatimah menjawab; "Tentu saja." Rasulullah berkata; "Kalau 

begitu, maka cintailah wanita ini." Aisyah berkata; "Setelah 

mendengar jawaban Rasulullah. Fatimah langsung berdiri dan 

memberitahukan kepada mereka, istri-istri Rasulullah, tentang apa 

yang dia katakan dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah 

kepadanya." Para istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

berkata kepadanya; "Hai Fatimah, sebenarnya kami mengutusmu 

kepada beliau tadi itu tidak memberikan keuntungan apa pun 

kepada kami. Oleh karena itu, kembalilah kepada ayahmu itu dan 

katakan kepada beliau; Sesungguhnya para istri-istri engkau tengah 

menuntut keadilan tentang puteri Abu Quhafah." Fatimah berkata; 

"Demi Allah, saya tidak akan berani mengatakan itu kepada 

Rasulullah untuk selamanya." Aisyah berkata; "Kemudian para istri 

Rasulullah bersepakat untuk mengutus Zainab binti Jahsy, salah 

seorang istri Rasulullah. Aisyah berkata; "Zainab adalah salah 

seorang istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang pernah 

tawar menawar dengan saya mengenai giliran bersama Rasulullah. 

Dan lagi, menurut hemat saya, tidak ada perempuan lain yang 

melebihi Zainab dalam kebaikan agamanya, ketakwaannya kepada 

Allah, kebenaran pembicaraannya, silaturahimnya, banyaknya 

sedekah, banyaknya amal kebajikan, dan taqarrubnya kepada Allah 

Subhanahu wa Ta'ala." Aisyah berkata; 'Kemudian Zainab 

memohon izin kepada Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah, 



29 
 

 
 

yang pada saat itu Rasulullah sedang bersama Aisyah dengan 

mengenakan kain selimutnya, sebagaimana keadaan ketika beliau 

bersama Aisyah pada saat didatangi oleh Fatimah. Lalu Rasulullah 

mempersilahkan Zainab masuk ke dalam. Setelah itu Zainab pun 

berkata; 'Ya Rasulullah, sesungguhnya para istri engkau menuntut 

keadilan tentang puteri Abu Bakar.' Aisyah berkata; "Kemudian 

Zainab menerjang dan menindih tubuh saya beberapa saat, 

sementara saya hanya memperhatikan Rasulullah melalui sorot 

mata beliau, apakah beliau mengizinkan saya untuk balas 

menerjang Zainab atau tidak?" Aisyah berkata; "Zainab terus 

menindih saya hingga saya tahu bahwasanya Rasulullah tidak akan 

marah jika saya membalas serangan Zainab hingga saya menang. 

Setelah itu, saya pun berhasil menerjang dan menindih Zainab 

dengan serangan yang lembut." Kemudian Rasulullah tersenyum 

sambil berkata; "Aisyah memang putri Abu Bakr. Dan telah 

menceritakannya kepadaku Muhammad bin 'Abdullah bin 

Quhzadz. 'Abdullah bin 'Utsman berkata; Telah menceritakannya 

kepadaku dari 'Abdullah bin Al Mubarak dari Yunus dari Az Zuhri 

melalui jalur ini dengan Hadits yang semakna. Hanya saja di 

dalamnya disebutkan perkataan Aisyah; 'Tatkala saya berhasil 

mengalahkannya, saya tidak segera menjatuhkannya.”
16

 

 

2) Penolakan Rasulullah SAW ketika Fatimah hendak dimadu oleh 

Ali Bin Abi Thalib RA; 

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus 

dan Qutaibah bin Sa'id keduanya dari Al Laits bin Sa'id, Ibnu 

Yunus berkata; Telah menceritakan kepada kami Laits Telah 

menceritakan kepada kami Abdullah bin Ubaidullah bin Abu 

Mulaikah Al Quraisyi At Taimi bahwa Al Miswar bin Makhramah 

menceritakan kepadanya, dia mendengar Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam berpidato di atas mimbar: "Sesungguhnya bani 

Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku untuk 

menikahkan anak mereka dengan Ali bin Abu Thalib, maka aku 

tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka minta izin lagi, 

akupun tetap tidak mengizinkan mereka, kemudian mereka 

meminta izin lagi, dan tetap tidak aku izinkan, kecuali jika Ali 

ingin mentalak anakku (Fatimah) kemudian menikahi anak mereka. 

Karena sesungguhnya anakku adalah bagian dariku. Orang yang 

telah menghinakannya maka akan menghinakanku pula. Dan orang 

yang menyakitinya, berarti menyakitiku pula."17 
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3) Rasulullah SAW menggilir istri-istrinya dengan sekali mandi; 

“Dan telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ahmad bin Abi 

Syu'aib al-Harrani telah menceritakan kepada kami Miskin, yaitu 

Ibnu Bukair al Hadzdza' dari Syu'bah dari Hisyam bin Zaid dari 

Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggilir istri-

istrinya dengan satu kali mandi.”18 

 

4) Rasulullah SAW sangat ingin tinggal di rumah Aisyah RA ketika 

beliau sakit; 

“Telah bercerita kepadaku 'Ubaid bin Isma'il telah bercerita kepada 

kami Abu Usamah dari Hisyam dari bapaknya bahwa Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam ketika menderita sakit, beliau bergilir 

tinggal di rumah istri-istri beliau dan berkata; "Besok aku tinggal 

dimana, besok aku tinggal dimana" (menunjukkan kegelisahan 

beliau) karena sangat ingin tinggal di rumah 'Aisyah radliallahu 

'anha". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Ketika giliran hariku, 

beliau menjadi tenang".”
19

 

 

5) Kecemburuan istri-istri Rasulullah SAW pada Aisyah RA; 

“Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah 

bercerita kepada kami Hammad telah bercerita kepada kami 

Hisyam dari bapaknya berkata; "Orang-orang biasa memilih 

memberikan hadiah mereka (kepada Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam) saat beliau giliran di rumah 'Aisyah radliallahu 'anha. 

'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Maka sahabat-sahabatku (para 

istri Nabi yang lain) berkumpul pada Ummu Salamah dan berkata; 

"Wahai Ummu Salamah, sesungguhnya orang-orang memberikan 

hadiah kepada beliau shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau giliran 

di rumah 'Aisyah. Dan kami menghendaki kebaikan sebagaimana 

yang juga 'Aisyah radliallahu 'anha kehendaki. Maka itu mintalah 

kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar beliau 

memerintahkan orang-orang apabila hendak memberi hadiah 

kepada beliau agar memberikannya kepada beliau saat beliau 

berada dimana saja dari giliran beliau (di rumah istri-istrinya) ". 

'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Maka Ummu Salamah 

menyampaikan hal ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam". 

Ummu Salamah berkata; "Beliau menolak berbicara denganku. 

Dan ketika beliau datang kembali kepadaku, aku sampaikan lagi 

hal itu namun beliau tetap menolak berbicara. Ketika untuk yang 
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ketiga kalinya aku sampaikan, beliau berkata kepadaku: "Wahai 

Ummu Salamah, janganlah kamu sakiti aku dalam masalah 

'Aisyah. Karena demi Allah, tidak ada wahyu yang turun kepadaku 

saat aku dalam selimut seorang istri diantara kalian kecuali dia 

('Aisyah) ".”
20

 

 

6) Kecemburuan Aisyah RA pada Khadijah RA 

“Telah bercerita kepada kami Sa'id bin 'Ufair telah bercerita kepada 

kami Al Laits berkata; Hisyam menuis surat kepadaku yang 

katanya isinya dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; 

"Tidaklah aku cemburu kepada salah seorang istri-istri Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana kecemburuanku terhadap 

Khadijah. Padahal ia meninggal dunia sebelum beliau menikahi 

aku. Dan disebabkan aku sering mendengar beliau menyebut-

nyebutnya (memuji dan menyanjungnya) dan Allah memerintahkan 

beliau untuk memberi kabar gembira kepadanya bahwa dia akan 

mendapatkan rumah terbuat dari mutiara (di surga kelak). Dan 

apabila beliau menyembelih kambing, beliau selalu menghadiahkan 

bagian kambing itu untuk teman-temannya Khadijah apa yang 

dapat mencukupi mereka".”
21

 

 

7) Penjelasan mengenai ayat ke-3 surat Al-Nisā‟; 

“Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan 

kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata 'Urwah bin Az Zubair 

bercerita bahwa dia pernah bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 

'anha tentaang firman Allah QS an-Nisaa' ayat 3 yang artinya: (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 …). 'Aisyah 

menjawab: "Yang dimaksud ayat itu adalah seorang anak 

perempuan yatim yang berada pada asuhan walinya, lalu walinya 

itu tertarik dengan kecantikan dan hartanya dan berhasrat untuk 

mengawininya namun memberikan haknya lebih rendah dari yang 

biasa diberikan kepada istri istrinya sebelumnya maka mereka 

dilarang menikahinya kecuali bila mereka dapat berlaku adil 

kepada mereka, dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-

wanita lain selain mereka". 'Aisyah berkata: "Kemudian orang-

orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam setelah itu, maka Allah 'azza wajalla menurunkan firman-

Nya QS an-Nisaa' ayat 126 yang artinya (dan mereka meminta 

fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah; Allah akan 
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memberikan fatwa kepada kalian tentang mereka..) 'Aisyah 

berkata: "Maka Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa seorang 

anak yatim perempuan jika memiliki kecantikan dan harta lalu 

walinya berhasrat menikahinya namun tidak memberikan haknya 

dengan melengkapi mahar sebagaimana semestinya. Namun bila 

anak yatim perempuan itu tidak memiliki harta dan kecantikan 

mereka meninggalkannya dan mencari wanita selain mereka". 

Beliau bersabda: "Sebagaimana mereka tidak menyukainya 

disebabkan sedikit hartanya dan tidak cantik lalu meninggalkannya 

maka mereka juga tidak boleh menikahinya saat tertarik kecuali 

bila mereka dapat berlaku adil kepadanya dengan menunaikan 

maharnya secara wajar serta memberikan hak-haknya".”
22

 

 

8) Rasulullah SAW melakukan undian terhadap istri-istrinya jika akan 

bepergian 

“Telah bercerita kepada kami Hajjaj bin Minhal telah bercerita 

kepada kami 'Abdullah bin 'Umar An-Numairiy telah bercerita 

kepada kami Yunus berkata aku mendengar Az Zuhriy berkata aku 

mendengar 'Urwah bin Az Zubair, Sa'id bin Al Musayyab, 

'Alqomah bin Waqosh dan 'Ubaidullah bin 'Abdullah tentang 

peristiwa yang terjadi pada diri 'Aisyah radliallahu 'anha dimana 

setiap orang dari mereka bercerita kepadaku bagian-bagian hadits, 

'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Adalah Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam bila hendak bepergian Beliau melakukan undian di antara 

istri-istri Beliau, dan siapa yang namanya keluar berarti dialah yang 

turut menyertai Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Suatu hari Beliau 

mengundi diantara kami untuk peperangan yang Beliau lakukan 

lalu yang keluarlah undianku (bagianku). Maka aku berangkat 

bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam setelah diturunkan ayat 

hijab".”
23

 

 

c. Poligami Dalam Hukum Positif di Indonesia 

Bagi umat islam, hukum perkawinan di Indonesia bersumber 

dari Al-Qur‟an dan hadist yang tertuang dalam Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

tahun 1991. Undang-Undang Perkawinan bertujuan untuk 
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mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

rahmah.24 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir 

bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
25

 

Hukum islam di Indonesia yang termanifestasikan dalam KHI 

(Kompilasi Hukum Islam) mensyaratkan ijin dari istri pertama sebagai 

syarat untuk mengajukan permohonan Poligami di Pengadilan Agama. 

Praktik pernikahan poligami yang tidak melalui mekanisme yang 

ditentukan oleh negara secara khusus melewati Pengadilan Agama, 

maka dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan syarat 

utama dalam pengajuan permohonan poligami adalah suami harus 

mampu berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Hal ini 

tertuang pada KHI BAB IX Pasal 55. Berikut ini adalah ketentuan 

yang ada dalam KHI terutama pasal 55 mengenai beristri lebih dari 

seorang(poligami): 

(1) Beristri lebih satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya 

sampai empat istri. 

(2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu 

berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 
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(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 

dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.26 

Sementara itu, dalam pasal selanjutnya, diatur mengenai 

perijinan poligami haruslah melalui Pengadilan Agama agar 

memiliki kekuatan hukum. berikut adalah bunyi pasal 56 dalam 

Kompilasi Hukum Islam: 

(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat 

izin dari Pengadilan Agama. 

(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII 

Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975. 

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau 

keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai 

kekuatan hukum.27 

Dengan poin-poin yang sudah disebutkan sedemikian rupa, 

secara dangkal kita akan menerima sebuah persepsi dimana 

pengajuan izin poligami tidaklah mudah. Ada mekanisme-

mekanisme yang harus dilalui agar izin poligami dapat diberikan, 

yang tentunya juga memerlukan pembuktian-pembuktian di hadapan 

pengadilan. Dengan adanya mekanisme tersebutlah, diharapkan 

bahwasanya orang-orang yang hendak berpoligami tidak serta merta 

menganggap enteng dalam mengambil keputusan untuk berpoligami. 
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Selain berimplikasi pada dimensi batin, poligami juga dapat 

membawa implikasi pada dimensi agama serta negara. 

Secara kodrati struktur organ biologis manusia baik laki-laki 

maupun perempuan relatif berbeda, khususnya yang terkait dengan 

reproduksi, baik sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam kondisi 

normal keduanya dapat saling melengkapi dengan dibuahi dan 

membuahi. Akan tetapi dalam kondisi tidak normal keduanya 

menjadi rentan dengan risiko yang sama; yaitu terjadi invertilitas 

(kemandulan). Invertilitas bukan hanya dapat dialami oleh 

perempuan saja, akan tetapi juga dapat dialami oleh laki-laki.
28

 

Dengan demikian, berangkat dari kekurangan yang ada pada 

masing-masing pasangan perkawinan, terdapat ketentuan hukum 

yang tidak menguntungkan yang ditimpakan kepada salah satu pihak 

jika invertilitas yang dialami istri menjadi alasan poligami. 

Sementara itu, tidak berakibat hukum apapun jika kondisi yang sama 

dialami oleh suami. Pasal 4 Ayat 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan menyebutkan: 

“Pengadilan dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya 

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari 

seorang apabila: 

(1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 
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(2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

(3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.”29 

Mencermati ketentuan perundang-undangan perkawinan di 

Indonesia tersebut, muncul pertanyaan tentang keadilan dan 

kemanusiaan dalam perspektif gender. Adilkah dan 

berkemanusiaankah ketentuan yang memenangkan salah satu pihak 

tersebut? Bagaimana cerminan amanat pada Pasal 1 (yang 

mempertimbangkan aspek lahir dan batin sekaligus) jika perkawinan 

karena sebab fisik semata dapat merubah ketentuan hukum yang 

mendasar? Sementara perkawinan telah didefinisikan adalah bukan 

ikatan lahir (fisik) semata tapi juga ikatan batin.30 Bukankan 

poligami yang diizinkan karena cacat fisik seorang istri akan 

merusak ikatan batin yang bersangkutan (terutama yang menjadi 

korban), sementara seorang istri tersebut sedang tidak berdaya 

(tertindas) karena cacat fisik yang disandangnya? Bagaimana jika 

yang mengalami cacat atau kekurangan fisik itu adalah seorang 

suami, dapatkah putusan hukum pengadilan akan memutuskan hal 

yang sama atau sepadannya? 

Penindasan yang dilegalkan secara hukum dalam bentuk 

“poligami sepihak” merupakan pintu masuk untuk menghilangkan 

makna dan marwah perkawinan itu sendiri. Dan ketentuan semacam 
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ini berpotensi menciptakan kerancuan pemaknaan atas misi 

penciptaan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa. Apa yang dinyatakan Pasal 4 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 ini 

terkesan memahami perkawinan dari satu sudut pandang saja; yakni 

kepentingan laki-laki. Perkawinan yang merupakan peristiwa yang 

sifatnya sangat privat sekalipun ternyata masih didominasi laki-laki; 

alih-alih terjadi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan 

dalam ranah publik. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, 

kebijaksanaan, dan ketuhanan dalam sila-sila Pancasila rasanya juga 

sulit ditemukan dalam pencermatan atas pasal tersebut.
31

 

 

d. Ragam Pendapat Ulama-ulama Modern dan Kontemporer 

Perihal Hukum Poligami 

Menurut Sayyid Quṭb, Islam datang bukan memberikan 

kebebasan dalam berpoligami, melainkan untuk membatasi dengan 

syarat dapat berlaku adil. Jika tidak dapat berlaku adil, maka tidak 

diberikan rukshah kepada yang bersangkutan. Islam membolehkan 

poligami bagi orang yang mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya 

untuk kemaslahatan. Di samping itu syari‟at telah mengharamkan 

zina, karena itu diberi jalan berpoligami bagi orang yang 

membutuhkan.
32

 Lebih tegasnya lagi, Sayyid Qutb berpendapat bahwa 

syariat islam bukanlah permainan dimana tangan kanan memberikan 
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lalu tangan kiri meminta kembali. Dalam artian, jika ayat ke-3 surat 

Al-Nisā‟ mengisyaratkan akan kebolehan berpoligami, maka tidak 

semestinya ayat ke-129 dijadikan alasan untuk mengharamkan 

poligami. Sehingga Sayyid Qutb berpendapat bahwa mereka yang 

mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya ialah ia yang mendapat 

rukhsah atas ketentuan ayat tersebut. 

Senada dengan apa yang diutarakan oleh Al-Sya‟rawi, ia 

menjelaskan bahwa yang dimaksud keadilan dalam poligami ialah 

yang bersifat materil; yakni keadilan dalam pembagian malam, 

menyamakan tempatnya (bagus atau sederhana) antara istri yang satu 

dengan istri lainnya, kualitas dan kuantitas yang bersifat materil harus 

sama.
33

 

Nasaruddin Umar dalam komentarnya bahwa metode taḥlili 

menyimpulkan teks ayat tersebut di atas mengizinkan poligami, yaitu 

seorang laki-laki boleh kawin lebih dari satu sampai empat, asal yang 

bersangkutan mampu berlaku adil. Akan tetapi metode maudu‟i dia 

menyimpulkan lain, karena adanya ayat lain yang seolah-olah 

memustahilkan syarat adil itu dapat dilakukan manusia, sebagaimana 

disebutkan dalam QS.Al-Nisā‟ (4):129. Ayat ini menurut Nasaruddin 

Umar dapat diartikan menolak poligami, atau paling tidak lebih 

memperketat pelaksanaan poligami. Syarat poligami adalah 

kesanggupan untuk berlaku adil, sementara ayat ini menegaskan 
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ketidakmampuan seseorang berlaku adil atau paling tidak lebih 

memperketat pelaksanaan poligami. Sementara ayat ini menegaskan 

ketidak mampuan seseorang berlaku adil di antara istri-istrinya.
34

 

Sementara Abu Zahrah menyatakan bahwa seorang laki-laki 

mustahil dapat berlaku adil kepada istri-istrinya, dengan mendasarkan 

pendapatnya pada ayat 129 Al-Nisā‟. Jika ayat ini dikaitkan dengan 

QS.Al-Nisā‟ (4):3, maka bilangan dua, tiga dan empat dalam ayat 

tersebut bukanlah menyatakan bilangan yang dapat direalisasikan 

tetapi pada hakekatnya melarang, seperti sindiran orang Arab: if‟al ma 

syi‟ta (kerjakanlah sekendak hatimu), artinya jangan lakukan 

perbuatan itu.
 
Dia menguatkan argumennya dengan mengemukakan 

contoh ungkapan sindiran orang Arab, menurut istilah dalam ilmu 

balaghah disebut al-tahdid (perintah untuk melakukan sesuka hati, 

dalam arti jangan melakukan).35  

Menurut Muḥammad „Abduh, jika melihat syarat dari praktik 

poligami adalah keadilan yang mutlak, maka bisa saja poligami 

dihukumi haram. Sebab menurut Muhammad Abduh, berdasarkan 

keterangan Al-Nisā‟ 4: 129 tersebut, manusia bisa dipastikan tidak 

akan mampu berlaku adil. Dan oleh karena itu pula, Islam menurut 

Muhammad „Abduh hanya membolehkan praktik poligami ini dalam 

kondisi yang mendesak saja. Contohnya, seperti kasus seorang laki-
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laki yang memiliki istri mandul, maka ia boleh berpoligami dengan 

syarat ia harus tetap dapat berlaku adil.36 

Al-Tahir al-Hadad, pemikir modern asal Tunisia berpendapat 

bahwa, surat al Nisa (4):3 berhubungan dengan (4):129. Dengan 

turunya al Nisa (4): 129 tersebut sudah seharusnya poligami dicegah, 

sebab menurutnya tujuan pernikahan adalah untuk membina keluarga 

sakinah,mawadah dan rahmah, sementara pada kanyataannya poligami 

mengakibatkan sulitnya membina kehidupan keluarga yang harmonis 

dan tentram antara suami, istri dan anak-anak, apalagi harta yang 

ditinggalkan si suami ketika ia meninggal sangat terbatas.37 

Penafsir kontemporer lain, jauh sebelum Muhammad Sahrur, 

seperti Maulana Umar Ahmad Utsmani dan Fazlur Rahman, 

mengemukakan pandangan yang mirip dengan pandangan Muhammad 

Sahrur. Mereka berpendapat bahwa kebolehan beristri lebih dari satu 

hanya bisa dilakukan dengan para janda atau perempuan-perempuan 

yatim, dan bukan dengan perempuan selain mereka. Dengan cara 

pandang seperti ini, poligami dimaksudkan sebagai upaya 

pemberdayaan dan perlindungan terhadap para janda atau anak-anak 

yatim.
38
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Dewasa ini, motif yang seringkali melatarbelakangi adanya 

poligami adalah mengenai pemenuhan kebutuhan seks, dalih jumlah 

laki-laki yang jauh lebih sedikit dari perempuan, pemenuhan hak laki-

laki karena ketidakmampuan istri melakukan tugasnya sebagai 

seorang istri, dan lain-lain. Dalam perspektif Mubādalah, bukankah 

semua hal itu juga menjadi hak istri yang juga wajib terpenuhi. 

Kepuasan akan seks misalkan, jika seorang suami berhak untuk 

memperoleh kepuasan seks dan menganggap bahwa istrinya adalah 

partner yang halal dalam melakukan hal tersebut, maka begitu juga 

harusnya dengan si istri. Ia juga berhak dalam memperoleh kepuasan 

seks dari partner halalnya. Dengan hak yang sama tersebut apakah si 

istri lantas boleh meminta untuk mengajukan poliandri bahkan 

melakukan seks dengan pria lain jika tidak puas dengan suaminya? 

Betapa banyak istri yang berusaha bersabar atas ketidakmampuan 

seorang suami dalam memuaskan istrinya perihal seks. 

Menurut Ashgar Ali Engineer, pernikahan yang ideal dalam 

Al-Qur‟an adalah monogami, dengan pengecualian poligami. 

Ditambahkan pula bahwa konteks turunnya ayat ini adalah pada akhir 

perang Uhud, yang merenggut nyawa 70 dari 700 sahabat laki-laki 

(syahid). Akibatnya banyak wanita muslimah yang menjadi janda dan 

yatim piatu sehingga membutuhkan pemeliharaan. Oleh karena itu, 

menurut latar belakang sosial saat itu, cara terbaik untuk merawat 

anak yatim dan janda adalah dengan menikahi mereka, dengan syarat 
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adil. Jadi pengertian dari ayat ini adalah bahwa dalam hal ini menikahi 

janda dan anak yatim adalah suatu pertolongan, bukan untuk kepuasan 

seksual. Oleh karena itu, penerapan ayat ini harus dilihat dalam 

konteks yang spesifik, sementara bukan secara universal atau tanpa 

batas.39 

Meskipun Islam memperbolehkan poligami sebagai suatu 

bentuk pengecualian, harus diingat bahwa Islam mengecam praktik 

poligami tanpa landasan yang kokoh, karena akan lebih berdampak 

buruk pada keamanan dan ketenteraman keluarga, serta akan lebih 

banyak merugikan daripada memberikan kemanfaatan. Kita harus 

memperhatikan kaidah-kaidah ushul fiqh "menghindari mudharat 

lebih utama daripada memperoleh manfat". Maka dari itulah, 

pernikahan monogami membawa manfaat lebih dari pernikahan 

poligami, karena dapat menciptakan kedamaian dan kebahagiaan serta 

ketenteraman bagi keluarga pada khususnya, dan manfaat bagi 

masyarakat secara keseluruhan. 

M. Quraish Shihab (1944) membantah, bahwa ayat ke-3 Surat 

Al-Nisā‟ ditujukan kepada para pemelihara (wali) anak-anak yatim 

yang ingin menikahi mereka tanpa berlaku adil. Secara redaksional 

orang boleh saja memahami bahwa izin berpoligami hanya diberikan 

kepada para pemelihara anak yatim, bukan kepada yang lain. Tetapi 

redaksinya bersifat umum, dan menjadi kenyataan sejak masa Nabi 
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Muhammad saw. dan sahabatnya menunjukkan bahwa yang bukan 

pemelihara anak yatim pun berpoligami, hal itu terjadi atas 

sepengetahuan Rasulullah saw., karena itu tidak tepat menjadikan ayat 

di atas hanya kepada para pemelihara anak yatim.40 

M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Miṣbāh menegaskan bahwa 

ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami 

telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syari‟at agama 

serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Ayat ini 

tidak mewajibkan poligami atau menganjurkan nya. Ia hanya 

berbicara tentang bolehnya poligami itu pun merupakan pintu kecil 

yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang sangat membutuhkan 

dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan 

poligami dalam pandangan Al-Qur‟an hendaknya tidak ditinjau dari 

segi ideal atau baik buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang 

penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.41 

M. Quraish Shihab menuturkan bahwa poligami di dalam 

Islam dipandang sebagai „emergency exit‟ saja. Layaknya pintu 

darurat yang hanya diperbolehkan untuk dilalui dalam keadaan 

terdesak, poligami juga seharusnya hanya dipraktikkan dalam konteks 

darurat saja. Itupun dengan ketentuan syarat yang ketat. Artinya, izin 
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poligami ini bersifat kondisional, yang mana dalam keaadaan normal 

bisa diharamkan.42 

Mengenai persoalan “keadilan” yang ada pada ayat (4): 3 dan 

hubungannya dengan “keadilan” pada ayat (4): 129, M. Quraish 

Shihab sependapat dengan ulama klasik, bahwa tuntutan keadilan 

sebagai syarat bolehnya poligami adalah pada hal-hal yang 

berhubungan dengan materi yang dapat di ukur dengan angka, bukan 

pada perasaan hati dan cinta yang tidak mungkin dapat diukur.43 

Abdurrahman Wakhid Ad-Dakhil dalam pendapatnya, jika 

melihat kembali mengenai tafsiran ayat ke-3 surat Al-Nisā‟, 

menurutnya ini merupakan perkenaan, bukan perintah. Karena itu, ia 

bersifat perorangan karena tidak dapat dilakukan generalisasi, itupun 

harus dirangkaikan dengan kenyataan, siapakah yang menentukan 

poligami itu adil? Kalau pihak lelaki, berapa orang perempuan pun 

akan tetap dirasa "adil". Sedangkan bagi perempuan, masalah keadilan 

itu bersangkut paut dengan rasa keadilan secara "normal", tentu lebih 

banyak kaum perempuan yang merasakan poligami itu tidak adil.44 

Menurut Gus Dur, yang mungkin untuk dilakukan berdasarkan 

acuan ayat 129 surat Al-Nisā‟ adalah meminimalisasi kecenderungan 

lahiriah, sehingga kecenderungan batin dapat tertutupi dengan baik. 
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Kecenderungan lahiriah dalam berumah tangga di antaranya lebih 

mementingkan kebutuhan istri pertama dibandingkan istri kedua,
45

 

lebih cenderung memuji istri pertama daripada istri kedua, sedangkan 

dalam konteks keadilan dalam berpoligami, hal tersebut  secara jelas 

dapat dipandang sebagai adanya ketidakadilan karena kecenderungan 

yang berakibat dapat “menyinggung perasaan” orang lain. 

Dalam kacamata Mubādalah, jangankan berperilaku adil 

terhadap perlakuan kepada istri-istri dalam hal poligami, keputusan 

untuk berpoligami itu pun sebenarnya sudah bukanlah suatu bentuk 

keadilan. Terkait dengan keadilan, banyak beberapa pendapat, 

indikator apa yang kemudian bisa dikatakan adil. Bagi para 

pendukung poligami, mereka mengatakan bahwa indikator keadilan 

dalam hal materi. Pendapat yang demikian merupakan warisan kolot 

pernikahan pada zaman penaklukan dan sudah tidak relevan dengan 

dunia kontemporer ini.
46

 

Bagaimana tidak, perspektif yang seringkali dipergunakan 

sebagai motif keadilan adalah perspektif suami yang akan melakukan 

poligami. Sedangkan istri hanya diposisikan sebagai objek poligami 

dan seringkali tidak memperoleh haknya untuk lebih memilih 

monogami sebagai pernikahan yang lebih sehat untuknya. Jika 

poligami adalah jalan yang sehat dan adil, kenapa harus ada perasaan 
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yang dikorbankan untuk melakukan hal yang demikian? Tidak ada 

jalan kebahagiaan dengan cara menyakiti perasaan pasangan. Itulah 

kemudian yang menjadi alasan bagi Rasulullah SAW ketika menolak 

memberi ijin kepada Ali bin Abi Thalib RA ketika ada yang ingin 

menjodohkannya dengan perempuan lain ketika Ali Bin Abi Thalib 

RA telah menikahi Fatimah RA. 

 

C. Teori Qirā’ah Mubādalah 

1. Makna Qirā’ah Mubādalah 

a. Pengertian Qirā’ah Mubādalah 

Mubādalah adalah bahasa Arab: ً ُمبَادَلت. Berasal dari akar suku 

kata “ba-da-la” ( لً-ًدً-ًب ), yang berarti mengganti, mengubah, dan 

menukar. Akar kata ini digunakan Al-Qur‟an sebanyak 44 kali dalam 

berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu.
47

 Sedangkan kata 

Mubādalah sendiri merupakan bentuk hubungan timbal balik 

(mufa'alah) dan kerja sama antara dua pihak (musyarakah), yang 

berarti saling menggantikan, mengubah atau bertukar. 

Dalam kamus klasik, seperti Lisan al-Arab karya Ibn Manzhur 

(w. 711/1311), dan kamus modern, seperti Al-Mu'jam al-Wasith, 

mengartikan kata Mubādalah sebagai pertukaran timbal balik antara 

dua pihak. Dalam kedua kamus tersebut, kata "badala-mubadalatan" 

digunakan untuk menyatakan ungkapan bahwa seseorang mengambil 
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sesuatu dari orang lain dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. 

Kata ini sering digunakan dalam kegiatan pertukaran, perdagangan 

dan komersial. 

Dalam kamus modern lain, Al-Mawrid, untuk Arab-Inggris, 

karya Dr. Rohi Baalbaki, kata Mubādalah diartikan muqabalah bi al-

mitsl. Yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian, 

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: 

reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning 

in kind or degree. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kata “kesalingan” (terjemahan dari Mubādalah dan reciprocity) 

digunakan untuk hal-hal "yang menunjukkan makna timbal balik”.
48

 

Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa 

Mubādalah merupakan bentuk kerjasama yang dilandasi semangat 

kemitraan antara laki-laki dan perempuan di ranah domestik dan 

publik, dalam skala lokal ataupun skala global. Dari prinsip kemitraan 

dan kerja sama ini, istilah Mubādalah juga digunakan untuk sebuah 

metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang 

meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, 

yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang 

terkandung di dalam teks tersebut.
49

 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, gagasan Mubādalah 

dalam Al-Qur‟an secara redaksional disebutkan sebanyak 44 kali 
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dengan bentuk kata dan makna yang kurang lebihnya berkutat seputar 

makna seperti di atas. Namun dalam konteks yang akan kita bahas kali 

ini, kita akan mengambil redaksi-redaksi yang dapat menggambarkan 

Mubādalah sebagai suatu bentuk hubungan antara laki-laki dan 

perempuan sebagai inspirasi atas kesalingan dan kerjasama antara satu 

orang dengan orang lain, terutama antara pasangan suami istri. 

Berikut adalah ayat-ayat yang menggunakan redaksi umum 

sebagai contoh penggunaan metode Qirā‟ah Mubādalah pada ayat-ayat 

suci Al-Qur‟an. 

 

نَْخَلْقنَٰ ُكمِْإّنَْْٱلَناسُْْيَ ٰٓأَي َُّها َْوقَ َبآِئلَُْْشُعوبْ َْوَجَعْلنَٰ ُكمَْْْوأُنَثىْْٰذََكرْ ْمِّ

َخِبيْ َْعِليمْ ْٱللََِْْإنَْْْۚ ْأَتْ َقٰىُكمْْْٱللَِِْْعندََْْأْكَرَمُكمِْْْإنَْْْۚ ْلِتَ َعاَرفُ ٓواْ   

Artinya : 

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi 

Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui, Mahateliti.”(QS. Al-Hujurat [49]:13)
50

 

 

ثَِْْْعَلىْتَ َعاَونُواْ َْوَّلْْْۚ َْوٱلتَ ْقَوىْْٰٱْلِبَِّْْعَلىَْوتَ َعاَونُواْ  نِْْٱْْلِ ْۚ َْوٱْلُعْدوَٰ  

Artinya : 

”. . . Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. . .”(QS. Al-Maa‟idah [5]:2)51 
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ِحَدةْ ْنَ ْفسْ ْمِّنَْخَلَقُكمْٱَلِذىَْرَبُكمُْْٱتَ ُقواْ ْٱلَناسُْْيَ ٰٓأَي َُّها َْوَخَلقَْْوَٰ

َها ُهَماَْوَبثََْْزْوَجَهاِْمن ْ َْتَسآَءُلونَْْٱَلِذىْٱللَََْْوٱتَ ُقواْ ْْۚ َْوِنَسآءْ َْكِثي اْرَِجاّل ِْْمن ْ

َرِقيب اَْعَلْيُكمَْْْكانَْْٱللََِْْإنَْْْۚ َْوٱْْلَْرَحامَْْبِِهۦ  

Artinya : 

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) 

menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya 

Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling 

meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”(QS.Al-Nisā‟[4]:1).52 

 

ِِلِمَْْْوَجٰ َهُدواْ َْوَهاَجُرواْ َْءاَمُنواْ ْٱَلِذينَِْْإنَْ ْٱللََِْْسِبيلِِْْفَْْوأَنُفِسِهمِِْْْبَْموَٰ

لَ ِٰٓئكََْْوَنَصُرٓواْ َْءاَوواْ َْوٱَلِذينَْ ْۚ ْبَ ْعضْ ْأَْولَِيآءُْْبَ ْعُضُهمْْْأُو   

Artinya : 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan 

harta dan jiwa mereka di jalan Allah (kaum Muhajirin), dan orang-

orang yang melindungi dan menolong(kaum Anshar), mereka semua 

adalah penolong satu sama lain. . .”(QS. Al-Anfāl[8]:72).53 

 

Keempat ayat tersebut merupakan contoh bagaimana 

hubungan atas kesalingan, kemitraan, dan kerjasama disarankan oleh 

Al-Qur‟an. Barangkali masih dapat dicari lebih lanjut ayat-ayat lain 

yang membicarakan perihal ini. Dalam ayat pertama (QS. Al-hujuraat 
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[49]:13), terdapat kata “ta‟ārafū”, sebuah bentuk kata 

kesalingan(mufa‟alah) dan kerjasama(musyarakah) dari kata “arafa”, 

yang berarti saling mengenal satu sama lain.
54

 Artinya satu pihak 

mengenal pihak lain, dan begitu pun sebaliknya. Ayat kedua (QS.Al-

Maaidah [5]:2) juga menggunakan bentuk yang sama, yaitu 

kesalingan, “ta‟āwanū”, berarti; “saling tolong-menolonglah kalian 

semua”. Ayat ketiga juga (QS.Al-Nisā‟ [4]:1) menyebutkan kata 

“tasā‟alūn”, yang menurut disiplin ilmu sharaf disebut “musyarakah 

baina itsnain” atau kerjasama antara dua pihak. Yang bermakna: 

saling meminta satu sama lain. Sementara, ayat keempat (QS. Al-

Anfāl [8]:72) memiliki frasa “ba‟dhuhum awliya‟ba‟dh” (satu sama 

lain adalah penolong) yang juga memiliki makna kesalingan.
55

 

 

b. Historiografi Qirā’ah Mubādalah 

Istilah “Mubādalah” dikenalkan pertama kali oleh Faqihuddin 

Abdul Kodir, seorang lektur, peneliti, sekaligus aktifis gender asal 

Cirebon. Awalnya, mubādalah adalah hasil refleksi Faqih dari 

pergumulannya dengan beragam organisasi keperempuanan, yang 

kemudian dimuat dalam Swara Fahima secara gradual. Begitu juga, ia 

menuangkannya pada buku yang berjudul “Manba‟ al-Sa‟adah”, 

dengan istilah mafhūm al-tabaadūli (paham ketersalingan). Hingga 

kemudian, mubādalah sempurna menjadi sebuah metode tafsir ayat-
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ayat jender, dalam buku “Qirā'ah Mubādalah” yang telah dirilis pada 

awal 2019.
56

  

Ulama yang menginspirasi lahirnya Qirā‟ah Mubādalah adalah 

Abu Syuqqah. Abu Syuqqah merupakan seseorang ulama moderat 

yang menginterpretasikan ulang teks-teks referensi guna memperbaiki 

kondisi sosial umat Islam, utamanya pada isu-isu wanita. Dilahirkan 

di Kairo pada tahun 1924, beliau belajar agama Islam serta Al-Qur‟an 

semenjak kecil di masjid dekat rumah, serta lulus sebagai seorang 

sarjana dari Universitas Fuad I(saat ini disebut sebagai Universitas 

Cairo), Fakultas Sejarah. Semenjak muda, beliau sempat ikut dalam 

organisasi Ikhwan Muslimin serta mendapatkan peran puncaknya di 

sama, namun setelah itu beliau memilih keluar sebab tidak sesuai 

dengan platform organisasi tersebut yang dianggapnya sangat 

eksklusif serta politis. Beliau juga merasa tidak nyaman dengan 

hampir semua organisasi-organisasi Islam sebab karakter yang 

demikian. Tetapi, beliau tetap memiliki hubungan baik dengan 

segenap tokoh organisasi Islam, sebagaimana beliau juga mencoba 

untuk memiliki hubungan baik dengan kelompok-kelompok yang 

dianggap umat Islam sebagai sekuler.
57

 

Satu-satunya karya beliau yang ditulis dan diterbitkan dalam 

bentuk buku pada masa hidupnya adalah Tahrir al-Mar'ah fi Ashr al-
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Risalah (Emansipasi Perempuan pada Masa Kenabian). Buku ini telah 

dipersiapkan dan ditulis sejak bermukim di Kuwait tahun 1970, dan 

baru diterbitkan pertama kali pada tahun 1990 ketika sudah pindah 

dan tinggal di Kairo, Mesir. Buku ini merupakan kompilasi teks-teks 

hadits terlengkap tentang isu-isu perempuan dengan interpretasi baru 

yang lebih menekankan pada gagasan kesetaraan (musawah). Buku ini 

lahir sebagai kritik terhadap kecenderungan konservatif sebagian besar 

umat Islam, terutama masyarakat Arab, yang memaksa perempuan 

hidup di dalam rumah, melarang mereka untuk bekerja dan aktif di 

publik, menjauhkan mereka dari politik, dan mengidealkan 

masyarakat yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.”
58

 

 

2. Qirā'ah Mubādalah Sebagai Metode Resiprokal Interpretasi Ayat 

a. Premis Dasar Qirā'ah Mubādalah 

Substansi dari perspektif Mubādalah ialah perihal kemitraan 

serta kerja sama antara lelaki serta perempuan dalam membangun 

hubungan yang baik dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga 

ataupun dalam kehidupan publik yang lebih luas sekalipun. Walaupun 

hal tersebut begitu nampak dalam teks-teks Islam, namun terkadang ia 

tidaklah nampak secara eksplisit dalam banyak problematika 

kehidupan nyata. Perspektif ini menawarkan suatu tata cara 

pemaknaan, disebut Qirā‟ah Mubādalah, adalah untuk mempertegas 
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prinsip kemitraan serta kerja sama antara lelaki serta perempuan 

dalam seluruh ayat, hadits, serta teks-teks hukum yang lain. Metode 

ini bekerja untuk memperjelas posisi perempuan dan laki-laki sebagai 

subjek yang disapa oleh teks-teks sumber dalam Islam. 

Landasan berfikir dari metode Mubādalah ialah bahwa wahyu 

Islam turun untuk laki-laki dan juga perempuan. Dengan demikian, 

teks-teksnya menyapa mereka berdua. Hukum-hukumnya pun datang 

untuk memberikan kemaslahatan bagi mereka keduanya, bukan salah 

satunya, baik untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.
59

  

Dengan begitu, jika ada teks atau putusan hukum yang baru 

secara tersurat untuk kepentingan salah satu jenis kelamin, laki-laki 

misalkanlah, maka harus dikeluarkan maknanya, jika di dalam teks 

masih tersirat, untuk kemaslahatan perempuan. Begitu pun jika masih 

tersurat bagi perempuan, maka ia (yang masih tersirat dalam teks) 

harus dikeluarkan untuk laki-laki. 

Kerja metode Mubādalah adalah bagaimana mengungkapkan 

pesan utama dari suatu teks, baik yang berbentuk umum tapi bias 

salah satu jenis kelamin, atau yang khusus laki-laki (mudzakkar) di 

mana perempuan tidak disapa, maupun khusus perempuan (muannats) 

dan laki-laki belum disapa sehingga pesan utama teks tersebut 

kemudian bisa diaplikasikan kepada dua jenis kelamin. Kedua jenis 
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kelamin, dengan metode Mubādalah, disapa oleh teks dan menjadi 

subjek pembicaraan di dalamnya. 

Metode interpretasi Qirā‟ah Mubādalah ini didasarkan pada 

tiga landasan berfikir berikut: 

1) Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-

teksnya juga harus menyasar keduanya. 

2) Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan 

kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan; 

3) Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar 

memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap 

kerja interpretasi. 

Berpijak pada tiga landasan berfikir tersebut, cara kerja 

interpretasi Qira‟ah Mubādalah berproses demi menemukan ide-ide 

utama dari setiap bacaan yang dibaca agar senantiasa senada dan 

seirama dengan asas-asas Islam yang universal serta berlaku untuk 

semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Teks-teks yang 

spesifik membahas kaitannya laki-laki atau perempuan adalah teks 

yang parsial dan kontekstual, yang harus digali makna substansinya 

dan diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam.
60
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b. Cara Kerja Qirā’ah Mubādalah 

Mubādalah ialah teori atau pendekatan yang 

menginterpretasikan mengenai hubungan perempuan dan laki-laki 

dalam kiprah domestik maupun publik. Kiprah domestik adalah peran 

dalam keluarga. Kiprah publik adalah peran dalam kehidupan 

bermasyarakat, berpendidikan, berkarir, dan kesetaraan dalam 

berpolitik. Mubādalah sebagai mekanisme pemaknaan terhadap ayat-

ayat Al-Qur‟an dan Hadis yang memposisikan laki-laki dan 

perempuan sebagai suatu yang setara serta menjadi partner dalam 

kehidupan. Setiap teks keagamaan yang menyapa mengenai laki-laki 

sejatinya juga berlaku untuk perempuan dan sebaliknya. Prinsip 

Mubādalah berlaku dalam lingkup hubungan keluarga dan hubungan 

kemasyarakatan. Dengan begitu, Mubādalah menjelaskan gagasan dan 

kacamata pandang perihal dua hal antara lain: pertama, hubungan 

kerjasama dan saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan. 

Kedua, pemaknaan teks Islam mencakup laki-laki dan perempuan 

sebagai makna yang sama.
61

 

Secara metodis, Qirā‟ah Mubādalah memberikan peluang 

untuk melakukan pengembangan pemahaman dan praktik terhadap 

sebuah teks agar memiliki nilai kesalingan-hubungan. Qirā‟ah 

Mubādalah menawarkan penempatan laki-laki dan perempuan pada 

posisi yang sama dalam konteks penafsiran Al-Qur‟an (Qodir, 2019, 
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p. 60). Gagasan itu bersumber dari ayat-ayat Alquran yang 

membicarakan tentang keadilan, seperti perintah untuk saling tolong 

menolong dalam kebaikan, menghindari kejahatan, mendirikan shalat, 

menunaikan zakat dan mentaati Allah dan Rasul-Nya (At Taubah: 71) 

dan perintah untuk mencintai saudara sebagaimana mencintai dirinya 

sendiri (H.R Bukhari Nomor 13). Ayat dan hadis tersebut secara 

tersirat menunjukkan bahwa antara perempuan dan laki-laki adalah 

memiliki posisi yang sama dan sejajar.
62

 

Paradigma dan mekanisme Qirā`ah Mubādalah didasarkan 

pada dua faktor yang meliputi faktor sosial dan faktor bahasa. Faktor 

sosial berkaitan dengan pandangan masyarakat yang memberi otoritas 

pemaknaan agama kepada laki-laki. Faktor bahasa adalah mengenai 

susunan bahasa Arab yang membedakan antara laki-laki dan 

perempuan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh budaya Arab 

jahiliyah yang mensubordinasikan perempuan.
63

 

Cara kerja metode pemaknaan Mubādalah terhadap teks-teks 

sumber Islam terdiri dari tiga langkah yang perlu dilalui. Langkah-

langkah ini bersifat kronologis. Tetapi ketika kesadaran pengetahuan 

terhadap langkah pertama yang sudah menguat dan melekat, bagi 
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sebagian orang, biasanya bisa langsung ke langkah kedua, atau bahkan 

langkah ketiga.
64

  

Langkah pertama, yaitu menemukan dan menegaskan prinsip-

prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai 

pondasi pemaknaan. Baik prinsip yang bersifat umum melampaui 

seluruh tema (al-mabadi‟) maupun yang bersifat khusus untuk tema 

tertentu (al-qawa'id). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan inspirasi 

pemaknaan seluruh rangkai metode Mubādalah.  

Sesuatu dikatakan prinsip adalah ajaran yang melampaui 

perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang 

menjadi pondasi setiap amal, bahwa amal kebaikan akan dibalas 

pahala dan kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, tentang keadilan 

yang harus ditegakkan, tentang kemaslahatan dan kasih sayang yang 

harus ditebarkan. Bahwa kerja keras, bersabar, bersyukur, ikhlas dan 

tawakkal adalah baik dan diapresiasi oleh Islam.
65

 

Ayat-ayat prinsip ini, baik yang al-mabadi' maupun yang al 

qawa'id, harus selalu menjadi kesadaran awal sebelum praktik 

interpretasi ayat-ayat lain yang bersifat parsial dilakukan. Kandungan 

dan pesan utama dari teks-teks prinsip tersebut harus dipastikan 

masuk menjadi pondasi dalam proses pemaknaan teks-teks yang 

parsial (al- juz'iyyat).  
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Untuk ayat-ayat yang bersifat prinsip, kita hanya berhenti 

pada langkah pertama, yaitu menemukan gagasan-gagasan prinsip 

dalam teks yang menjadi basis keseimbangan, kesalingan, dan 

keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Hanya diperlukan 

penegasan-penegasan mengenai ke-subjek-an laki-laki dan 

perempuan.
66

  

Langkah kedua, yaitu menemukan gagasan utama yang 

terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Dalam hal 

ini, teks-teks relasional yang sudah menyebutkan peran laki-laki dan 

perempuan, kebanyakan merupakan sesuatu yang bersifat 

implementatif, praktis, parsial, dan hadir sebagai sebuah contoh pada 

ruang dan waktu tertentu bagi prinsip-prinsip Islam. Karena teks 

relasional bersifat parsial-implementatif, maka perlu ditemukan 

makna atau gagasan utama yang bisa kohesif dan korelatif dengan 

prinsip-prinsip yang ditegaskan oleh ayat-ayat yang sudah ditemukan 

melalui langkah pertama.  

Langkah kedua ini, secara sederhana, bisa dilakukan dengan 

menghilangkan subjek dan objek yang ada dalam teks. Lalu, predikat 

dalam teks menjadi rnakna atau gagasan yang akan kita 

Mubādalahkan antara dua jenis kelamin. Jika ingin lebih mendalam, 

langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode-metode yang 

sudah ada dalam ushul fiqh, seperti analogi hukum (qiyas), pencarian 
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kebaikan (istihsan), pencarian kebaikan (istishlah), atau metode-

metode pencarian dan penggalian makna suatu lafal (dalalat al-

alfazh). Atau lebih dalam lagi dengan teori dan metode "tujuan-

tujuan hukum Islam' (maqashid al-syariah). Metode-metode ini 

digunakan untuk menemukan makna yang terkandung di dalam teks, 

lalu mengaitkannya dengan semangat prinsip-prinsip dari langkah 

pertama.
67

 

Makna yang lahir dari proses langkah kedua ini, atau gagasan 

dan pesan dari teks parsial inilah, yang nanti akan dibawa pada 

proses pemaknaan yang bersifat Mubādalah, timbal balik, atau 

kesalingan. Jika teks ini sudah diperlakukan secara taghlib dan 

mengandung Mubādalah oleh para ulama klasik, maka yang 

diperlukan adalah sebuah penegasan saja, terkait pentingnya 

kesalingan dan keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan. Tetapi 

jika belum, atau masih samar-samar, terutama untuk teks-teks 

perempuan, maka diperlukan langkah ketiga. 

Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan dari 

teks yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin 

yang tidak disebutkan dalam teks. Dengan demikian, teks tersebut 

tidak berhenti pada satu jenis kelamin semata, tetapi juga mencakup 

jenis kelamin lain.
68

 Sehingga, metode Mubādalah ini menegaskan 

bahwa teks untuk laki-laki adalah juga untuk perempuan, dan teks 
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untuk perempuan adalah juga untuk laki-laki, selama kita telah 

menemukan makna atau gagasan utama dari teks tersebut yang bisa 

mengaitkan dan berlaku untuk keduanya. Makna utama ini harus 

selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada pada teks-teks 

yang ditemukan melalui langkah pertama.
69

 

Untuk memudahkan penjelasan, berikut adalah contoh 

bagaimana langkah-langkah metode tersebut dijalankan pada ayat 

ke-14 dari surat Ali-‟Imran. 

ًِمنًًَاْلُمقَْنَطَرةًًَِواْلقَنَاِطْيرًًَِواْلبَنِْينًًَالنَِّسۤاءًًِِمنًًَالشََّهٰىثًًُِحةً ًِللنَّاِسًًُزيِّنًَ

تًًِالزََّهةًِ َمتًًَِواْلَخْيلًًَِواْلِفضَّ َوّللٰاًًُالذ ْنيَاًاْلَحٰيىةًًَِمتَاعًًُٰرِلكًًَۗ ًًَواْلَحْرثًًَِواْْلَْنعَامًًِاْلُمَسىَّ  ًۗ

اْلَمٰابًًُِحْسنًًُِعْنذَه   

Artinya : 

“(Hati) manusia telah dihiasi (dengan) kecintaan pada sesuatu yang 

diinginkannya, yaitu perempuan, anak cucu, emas dan perak yang 

berlimpah, kuda (tunggangan) yang bagus, binatang ternak, dan 

sawah ladang. Itulah semua perhiasan di dunia, dan di sisi Allah-lah 

tempat kembali yang terbaik.”(QS. Ali-„Imran [3]:14). 

 

Pada konteks pembicaraan kita, yang didiskusikan adalah 

pernyataan relasional bahwa “manusia itu tercipta untuk mencintai 

perhiasan dunia berupa perempuan”. Ayat ini secara literal 

menempatkan “manusia”, yang pasti diartikan laki laki, tercipta 

secara natural mencintai perempuan. Laki-laki sebagai subjek yang 

mencintai dan perempuan sebagai objek yang dicintai. Dalam 
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ungkapan lain, biasanya, perempuan dianggap sebagai “perhiasan 

dunia” yang mewarnai dan menghiasi dunia laki-laki. Turunan 

berikutnya, perempuan dipersepsikan sebagai sumber pesona bagi 

laki-laki, yang bisa menggoda, dan menggiurkan sehingga laki-laki 

harus selalu waspada terhadap mereka.
70

 Karena itu, ayat ini 

memberi peringatan bahwa sesuatu yang ada sisi Allah Swt. itu lebih 

kekal daripada semua pesona (seperti pesona perempuan) yang 

menggiurkan tersebut.  

Pertanyaannya, apakah perempuan bisa menjadi subjek dari 

pernyataan dalam ayat ini? Realitanya, perempuan tidak hanya 

menggoda, tetapi juga digoda oleh laki-laki sehingga mereka juga 

bisa tergelincir dari jalan kebenaran. Tentu saja bisa, sehingga 

perempuan secara Mubādalah bisa pula menjadi subjek yang diajak 

bicara oleh ayat tersebut dan menjadi orang yang diminta waspada 

dari kemungkinan tergoda oleh perhiasan dunia. Perspektif 

Mubādalah sampai pada makna ini melalui langkah-langkah metode 

pemaknaan berikut:  

Pertama, kita merujuk pada berbagai ayat mengenai 

keimanan yang sama antara laki-laki dan perempuan, anjuran untuk 

berbuat baik, dan untuk waspada tergelincir pada perbuatan yang 

buruk. Ini adalah prinsip ajaran Islam.71 Tanpa pandang bulu, baik 

laki-laki maupun perempuan. Prinsip ini bersifat umum dan 
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universal Di dalam Al-Qur‟an, banyak ayat Al-Qur‟an yang meminta 

Manusia (laki-laki dan perempuan) untuk bertakwa kepada Allah 

Swt., dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

Ayat yang meminta mereka untuk waspada dari berbagai godaan 

yang bisa memalingkan dari jalan kebenaran.  

Salah satu ayat yang eksplisit menyebut laki-laki dan 

perempuan adalah QS. At-Taubah (9): 71, yang meminta keduanya 

untuk saling mengingatkan satu sama lain agar tetap berbuat baik 

dan menjauhi perbuatan-perbuatan buruk (amar ma'ruf, nahi 

munkar). Ayat-ayat ini menjadi pondasi dari pemaknaan QS. Ali-

‟Imran [3]:14 tersebut, yakni laki-laki dan perempuan sama-sama 

menjadi subjek dari perintah, larangan, dan peringatan Allah Swt.
72

  

Sementara, prinsip-prinsip yang berbicara secara khusus 

(qawa'id) mengenai potensi pesona antara laki-laki dan perempuan 

dalam QS. An-Nūr (24): 30-31 juga bisa menjadi pondasi 

pemaknaan, di mana ada permintaan kepada laki-laki untuk 

menundukkan pandangan dan menjaga diri, juga kepada 

Perempuan untuk menjaga diri dan menundukkan pandangan. 

Ayat-ayat lain tentang pesona (fitnah) kehidupan juga bisa menjadi 

pondasi pemaknaan, seperti dalam QS. al-An'ām [6]: 53, QS. Al-

Munāfiqūn [63]: 9, dan QS. Al-Mulk [67]: 2. 
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Kedua, sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah 

pertama, maka gagasan utama yang bisa digali dari QS. Al-‟Imran 

[3]:14 adalah memberi peringatan kepada manusia agar waspada 

terhadap pesona kehidupan dunia, tidak tergiur dan lalu 

menyimpang dari jalan Allah SWT. Kehidupan dunia itu memang 

memesona, menyenangkan, dan bisa menggiurkan. Karena itu, 

Allah Swt. mengingatkan bahwa yang lebih baik adalah pahala 

yang dijanjikan-Nya dan yang berada di sisi-Nya, yaitu dengan 

tetap memegang kebenaran ajaran-ajaran-Nya.
73

 Ayat ini tidak 

sedang menyatakan bahwa perempuan, harta benda, anak anak, 

emas dan perak adalah perhiasan dunia. Ini benar. Tetapi, ini 

hanyalah contoh belaka. Gagasan utamanya adalah kewaspadaan 

dari pesona perhiasan dunia ini. Pesan dari gagasan ini tentu saja 

berlaku untuk semua orang, tidak khusus laki-laki semata.  

Gagasan dalam proses langkah kedua ini lahir dengan 

melibatkan berbagai ayat yang terkait. Tetapi, jika menggunakan 

langkah yang sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan 

subjek dan obyek yang diambil makna dalam predikat ayat 

tersebut. Karena subjek objek biasanya bersifat kontekstual dan 

teknikal, sementara pesan dan makna ada pada predikat kalimat. 

Subjek dalam ayat ini adalah laki-laki yang diminta tidak tergoda 

oleh perempuan. Jika subjek dan objek dihilangkan, maka ayat ini 
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tentang kewaspadaan seseorang dari ketergodaan terhadap pesona 

orang lain. Makna dan gagasan inilah yang kemudian dibawa pada 

proses langkah ketiga.
74

 

Ketiga, berdasar pada kedua langkah tersebut, jika secara 

literal (lafzhiyyah) gagasan kewaspadaan ditujukan pada laki-laki 

dari perempuan, maka secara resiprokal (Mubādalah) gagasan yang 

sama juga ditujukan kepada perempuan untuk waspada dari laki-

laki, dan juga dari godaan perhiasan dunia yang lain. Jadi, baik 

perempuan maupun laki-laki adalah sumber pesona. Satu kepada 

yang lain. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, keduanya, satu sama 

lain diminta untuk tidak saling menebar pesona dan diminta untuk 

waspada dari kemungkinan pesona pihak lain.
75

 

Pesan teks ini, tentang kewaspadaan dari pesona jenis 

kelamin lain, sesungguhnya sudah terekam dalam QS. An-Nūr 

[24]: 30-31, yaitu untuk saling menjaga pandangan masing-masing 

agar tidak mudah terpesona pada yang lain, dan tidak menebar 

pesona kepada yang lain. Tentu saja, gagasan lebih luasnya adalah 

untuk menjaga diri dari segala kemungkinan tergiur pada godaan 

kehidupan, apa pun bentuknya. Sehingga tidak tergelincir dari jalan 

kebaikan karena pesona-pesona kehidupan (fitnah) dunia. Bisa 

kedudukan, harta, keluarga, anak-anak, atau nafsu seks. Jadi, 
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gagasannya tidak melulu tentang pesona tubuh perempuan di mata 

laki-laki.
76

 

Jadi, dengan langkah pertama, kita menemukan prinsip nilai 

yang menjadi pondasi interpretasi, yaitu bahwa laki-laki dan 

perempuan adalah subjek perintah keimanan dan larangan 

tergelincir pada godaan. Dengan langkah kedua, kita menemukan 

gagasan utama dari teks QS. Ali-‟Imran [3]: 14 bahwa ia 

membicarakan pentingnya kewaspadaan pada perhiasan dunia yang 

bisa menggiurkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. 

Dengan langkah ketiga, kita menegaskan bahwa pernyataan 

“perempuan sebagai perhiasan dunia bagi laki-laki” hanyalah 

contoh literal dari teks yang ditujukan kepada laki-laki. Ini makna 

eksplisit-literal. Dengan metode Mubādalah, karena teks itu juga 

harus ditujukan kepada perempuan, maka maknanya menjadi: 

“laki-laki adalah (salah satu) perhiasan dunia bagi perempuan”. 

Yang ini adalah makna implisit-resiprokal.
77

 

Dengan metode interpretasi Mubādalah seperti di atas, pada 

gilirannya: menjadi tidak beralasan sama sekali untuk menyatakan 

bahwa “perempuan adalah sumber persoalan bagi laki-laki” dan 

berhenti tanpa penjelasan lebih lanjut yang lebih resiprokal. 

Apalagi, lalu diturunkan aturan-aturan untuk mengontrol 

perempuan saja agar pesona mereka tidak menyebar ke publik laki-
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laki. Sebab, secara resiprokal, sumber pesona itu juga ada pada 

laki-laki, sebagaimana ada pada perempuan. Bahkan, ada pada 

masing-masing orang, dan ada pada segala macam kehidupan itu 

sendiri, sebagaimana dicatat oleh Al-Qur‟an.  

Adalah menjadi tidak resiprokal jika kita hanya 

menyalahkan perempuan dan mengontrol mereka, dengan alasan 

mereka memilki pesona (fitnah), sementara membiarkan laki-laki 

beraktivitas secara bebas, padahal mereka juga memiliki hal yang 

sama. Jika pesona itu ada pada keduanya, maka yang adil adalah 

meminta keduanya untuk saling menjaga diri dari pesona masing-

masing.
78

 

 

3. Makna Qirā’ah Mubādalah dalam Konteks Relasi Pasangan Suami 

dan Istri 

Perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki hak untuk berada 

pada pernikahan yang sehat dan membahagiakan. Jika pernikahan 

membuat seorang perempuan mengalami keburukan, apalagi kekerasan, 

maka ia punya hak untuk mengajukan cerai.
79

 

Bukankah akan sangat membahagiakan bila dalam rumah tangga 

ada upaya saling menjaga, saling memahami, saling membahagiakan 

antara seorang suami dengan istrinya? Sebagai sesama makhluk yang 

dianugerahi perasaan, pastilah kondisi yang diharapkan antara seorang 
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suami dan istri adalah kondisi-kondisi dimana mereka mampu memberikan 

sesuatu sebagaimana apa yang mereka harapkan dari pasangannya. Prinsip 

kesalingan dan timbal balik inilah yang digunakan sebagai landasan 

Qirā‟ah Mubādalah dalam membaca teks ayat suci Al-Qur‟an ataupun 

hadits Nabi SAW agar lelaki dan perempuan, suami dan istri, mampu 

merasakan keadilan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. 

Sebelum Islam, praktek poligami tidak dibatasi dan tidak 

mempunyai aturan untuk mencegahnya. Jika seorang laki-laki (suami) 

wafat, maka anak laki-laki tertua berhak terhadap istri ayahnya yang 

dianggap seperti sisa harta peninggalan ayahnya. Permulaan munculnya 

tak dapat ditentukan dengan pasti. Sejak ribuan tahun silam sebelum Islam 

datang poligami merupakan tradisi yang kuat berlangsung terus dan 

dianggap wajar. Poligami marak dipraktekkan di kalangan raja-raja, nabi-

nabi, maupun masyarakat umum, termasuk di pusat-pusat peradaban dunia 

masa silam, seperti Babilonia, Syiria dan Mesir.
80

 

Jauh berbeda dengan sekarang, nasib perempuan sebelum Islam 

bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak lelaki. 

Dan, posisinya pun menjadi kelompok manusia kelas dua. Tugas dan 

kewajiban perempuan (istri) hanya melayani lelaki (suami atau tuannya) 

kapan saja dan di mana saja manakala laki-laki itu membutuhkannya. 

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan. Bahkan, kesan misogynist 
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(kebencian terhadap perempuan) begitu kental mewarnai kehidupan 

manusia di zaman jahiliah.
81

  

Dalam konteks relasi antara seorang suami dan istri, kewajiban 

untuk melayani, berbakti, dan menghibahkan hidup bukan hanya 

kewajiban seorang istri pada suaminya. Namun seorang suami juga 

mempunyai kewajiban yang sama untuk melayani, berbakti, serta 

menghibahkan hidupnya untuk istrinya. Kesalingan dalam hal kebaikan 

inilah yang kemudian akan menjadi benih-benih Sakinah, Mawaddah, 

warahmah dalam berumahtangga. 

Dalam hal saling mencintai, tidak ada jalan mencintai dengan cara 

menyakiti perasaan pasangan. Apapun hal yang secara potensi mampu 

menyakiti hati pasangan adalah jalan yang berseberangan dengan jalan 

mencintai. Poligami contohkanlah, rasa cemburu seorang istri atas 

kedekatan suami dengan istrinya yang lain adalah salah satu mekanisme 

penolakan atas kondisi yang terjadi. Kekhawatiran atas berkurangnya 

perhatian, hilangnya kasih sayang, dan adanya pembagian ruang di dalam 

hati suami sangatlah lumrah terjadi di dalam hati seorang istri yang 

dipoligami. 
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BAB III 

KONSEP KEADILAN DALAM BERPOLIGAMI PADA KITAB AL-

MISBĀH 

 

 

A. Konsep Keadilan Pada Ayat ke-3 Surat Al-Nisā’ 

1. Asbāb al-Nuzūl ayat 

Dikutip dari Terjemahan Kitab Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 Halaman 

231 sampai 232, ada hadits yang secara gamblang menjelaskan mengenai 

surat Al-Nisā‘ ayat ke 3 sebagaimana berikut : 

―Al-Bukhari meriwayatkan: "Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 

'Aziz bin 'Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad 

dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab, ia berkata: 'Urwah bin as-Zubair 

mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada 'Aisyah RA tentang 

firman Allah SWT: َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّتُ ْقِسطُوا ِف اليَ َتامى "Dan jika kamu takut tidak 

akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim bilamana kamu 

mengawini, "beliau menjawab: "Wahai anak saudariku, anak yatim 

perempuan yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada pada 

pemeliharaan walinya yang bergabung dalam hartanya. Sedangkan ia 

menyukai harta dan kecantikannya. Lalu, walinya ingin mengawininya 

tanpa berbuat adil dalam maharnya, hingga memberikan mahar yang sama 

dengan mahar yang diberikan orang lain. Maka, mereka dilarang untuk 

menikahinya kecuali mereka dapat berbuat adil kepada wanita-wanita 

tersebut dan memberikan mahar yang terbaik untuk mereka. Dan mereka 

diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang mereka sukai selain 

mereka. 'Urwah berkata: 'Aisyah berkata: "Sesungguhnya para sahabat 

meminta fatwa kepada Rasulullah SAW setelah ayat ini, maka Allah 

menurunkan 
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firman-Nya: َوَيْستَ ْفتُ ْو َنَك ِفْ النَِّسٓاء "Dan mereka meminta fatwa kepadamu 

tentang para wanita."(Qs. Al-Nisā‘: 127) 'Aisyah berkata: firman Allah di 

dalam ayat yang lain:  َاَْن تَ ْنِكُحْوُهنَّ  َوتَ ْرَغبُ ْون  "Sedangkan kamu ingin menikahi 

mereka." (QS. Al-Nisā‘:127. (Karena) Kebencian salah seorang kalian 

kepada wanita yatim, jika mereka memiliki sedikit harta dan kurang 

cantik, maka mereka dilarang untuk menikahi wanita yang disenangi 

karena harta dan kecantikannya kecuali dengan berbuat adil. Hal itu 

dikarenakan kebencian mereka kepada wanita-wanita itu jika sedikit harta 

dan kurang cantik. 

Firman Allah SWT,  ََمثْ ََن َوُثاَلَث َوُرََبع "Dua, tiga, atau empat." Artinya 

nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka. Jika 

kalian suka silahkan dua, jika suka silahkan tiga, dan jika suka silahkan 

empat. Sebagaimana firman Allah SWT,  ثْ ََن َجاِعِل اْلَمالَِئَكِت ُرُسالًأُْوِِل َأْجِنحٍة مَّ
 Yang menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk" َوُثاَلَث َوُرََبعَ 

mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-

masing (ada yang) dua, tiga dan empat." (Qs. Faathir:1) Artinya, di antara 

mereka ada yang memiliki dua sayap, ada yang tiga dan ada yang empat. 

Hal tersebut tidak berarti meniadakan adanya Malaikat yang (memiliki 

jumlah sayap) selain dari itu, karena terdapat dalil yang menunjukkannya. 

Berbeda dengan kasus pembatasan empat wanita bagi laki-laki dari ayat 

ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Abbas dan jumhur ulama, 

karena kedudukannya adalah posisi pemberian nikmat dan mubah. 

Seandainya dibolehkan menggabung lebih dari empat wanita, niscaya akan 

dijelaskan.‖
1
 

 

Berdasarkan literatur yang lain, Asbāb al-Nuzūl ayat ini dalam 

riwayat Bukhari, Muslim, al-Nasa‘i dan al-Baihaqi dan selainnya dari 

Urwah Ibn Zubayr dia bertanya kepada bibinya Aisyah RA, tentang ayat 

ini, maka Aisyah menjawab: wahai anak saudariku, anak yatim ini berada 

dalam pemeliharaan walinya, ia campurkan hartanya dengan harta 

walinya, lalu wali itu tertarik kepada harta dan kecantikannya. Kemudian 

si wali itu bermaksud menikahinya dengan tidak berlaku adil terhadap 
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Imam As-Syafii,2004),hal.231-232 
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maharnya, dia tidak memberikan maskawin sebagaimana biasa yang 

diberikan kepada perempuan lain. Karena itu mereka dilarang menikahi 

perempuan-perempuan yatim itu kecuali dengan berlaku adil kepadanya 

dan memberikan maskawin (mahar) sebagaimana yang berlaku, serta 

diperintahkan mereka menikahi perempuan-perempuan lain selain 

perempuan yatim.2 

Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut, kita ketahui bersama bahwa 

surat Al-Nisā‘ ayat ke 3 berisi larangan yang diperuntukkan bagi mereka 

yang ingin menikahi anak yatim perempuan yang cantik dan memiliki 

harta serta ingin mereka nikahi dengan mahar yang tidak sepantasnya. Di 

samping itu, ada redaksi perintah untuk menikahi dua, tiga, atau empat 

perempuan lain yang disenangi asalkan tidak menikahi perempuan yatim 

tersebut. 

 

a. Konsep Keadilan Pada Ayat ke-3 

 

َن النَِّسۤاِء َمثْ َٰن  َوِاْن ِخْفُتْم االَّ تُ ْقِسطُْوا ِِف اْليَ ٰتٰمى فَاْنِكُحْوا َما طَاَب َلُكْم مِّ

َوثُ ٰلَث َورُٰبَعۚ  فَِاْن ِخْفُتْم االَّ تَ ْعِدُلْوا فَ َواِحَدًة اَْو َما َمَلَكْت اَْْيَاُنُكْم ۗ ٰذِلَك اَْدٰنٰٓ 

 االَّ تَ ُعْوُلْوۗا 

Artinya : 

                                                           
2
  Halimah B, “Poligami Dalam Sorotan, (Kajian Kitab-kitab Tafsir 

Modern/Kontemporer)”, Ar-Risalah, Volume 19 No 2(Makassar,2019), hal. 237 
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―Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

perempuan (yatim), maka nikahilah yang kamu senangi dari wanita-

wanita (lain): dua, tiga atau empat. namun jika kamu takut tidak akan 

dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau hamba sahaya wanita yang 

kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 

berbuat aniaya.‖
3
 

 

Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak 

yatim secara aniaya, kini yang dilarang-Nya adalah berlaku aniaya 

terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Karena itu, ditegaskannya 

bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap 

wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu 

senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, 

kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga 

atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak akan dapat 

berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal 

cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang 

saja, atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang 

demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan 

ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada 

keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu 

tanggung biaya hidup mereka.4 

                                                           
3
 Al-Qur‘an, 4:3 

4
 Moh Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbāh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an, Cet. 6 

(Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 338. 
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Ayat di atas menggunakan kata (تُْقِسُطْوا) tuqsiṭū dan (ْْتَْعِدلُو) 

ta‗dilū yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang 

mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya 

dengan berkata bahwa tuqsithu adalah berlaku adil antara dua orang 

atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil 

adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi 

keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.5 

Firman-Nya: Maka nikahilah apa yang kamu senangi bukan 

siapa yang kamu senangi, bukan dimaksudkan — seperti tulis al-

Biqa‗i – untuk mengisyaratkan bahwa wanita kurang berakal dengan 

alasan pertanyaan yang dimulai dengan apa adalah bagi sesuatu yang 

tidak berakal dan siapa untuk yang berakal. Sekali lagi bukan itu 

tujuannya, tetapi agaknya – ia disebabkan karena kata itu bermaksud 

menekankan tentang sifat wanita itu, bukan orang tertentu, nama atau 

keturunannya. Bukankah jika Anda berkata: ―Siapa yang dia nikahi?‖ 

maka Anda menanti jawaban tentang wanita tertentu, namanya dan 

anak siapa dia? Sedang bila Anda bertanya dengan menggunakan kata 

apa maka jawaban yang Anda nantikan adalah sifat dari yang 

ditanyakan itu, misalnya janda, atau gadis, cantik atau tidak dan 

sebagainya.6 

Firman-Nya: (ْْْاَْيَمانُُكم َْملََكْت  mā malakat aimānukum yang (َما

diterjemahkan dengan hamba sahaya wanita yang kamu miliki, 

                                                           
5
 Ibid, hal. 338. 

6
 Ibid, hal. 339. 
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menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu 

merupakan salah satu fenomena umum masyarakat manusia di seluruh 

dunia. Dapat dipastikan, Allah dan Rasul-Nya tidak merestui 

perbudakan, walau dalam saat yang sama harus pula diakui bahwa Al-

Qur‘an dan Sunnah tidak mengambil langkah drastis untuk 

menghapuskannya sekaligus. Al-Qur‘an dan sunnah menutup semua 

pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan kecuali satu pintu 

yaitu  tawanan, yang diakibatkan oleh peperangan dalam rangka 

mempertahankan diri dan akidah, itu pun disebabkan karena ketika itu 

demikianlah perlakuan manusia terhadap tawanan perangnya. Namun, 

kendati tawanan perang diperkenankan untuk diperbudak, tapi 

perlakuan terhadap mereka sangat manusiawi, bahkan Al-Qur‘an 

memberi peluang kepada penguasa muslim untuk membebaskan 

mereka dengan tebusan atau tanpa tebusan; berbeda dengan sikap 

umat manusia ketika itu.7 

Islam menempuh cara bertahap dalam pembebasan perbudakan 

antara lain disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang 

ditemuinya. Para budak ketika itu hidup bersama tuan-tuan mereka, 

sehingga kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka terpenuhi. 

Anda dapat membayangkan bagaimana jadinya jika perbudakan 

dihapus sekaligus. Pasti akan terjadi problema sosial, yang jauh lebih 

parah dari PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Ketika itu, para budak 

                                                           
7
 Ibid 
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bila dibebaskan, bukan saja pangan yang harus mereka siapkan 

sendiri, tetapi juga papan. Atas dasar itu, kiranya dapat dimengerti jika 

Al-Qur‘an dan Sunnah menempuh jalan bertahap dalam menghapus 

perbudakan.8 

Dalam konteks ini, dapat juga kiranya dipahami perlunya 

ketentuan-ketentuan hukum bagi para budak tersebut. Itulah yang 

mengakibatkan adanya tuntutan agama baik dari segi hukum atau 

moral yang berkaitan dengan perbudakan. Salah satu tuntunan itu 

adalah izin menikahi budak wanita. Ini bukan saja karena mereka juga 

manusia yang mempunyai kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan 

salah satu cara menghapus perbudakan. Seorang budak perempuan 

yang dinikahi oleh budak lelaki, maka dia akan tetap menjadi budak 

dan anaknya pun demikian, tetapi bila dia dinikahi oleh pria merdeka, 

dan memperoleh anak, maka anaknya lahir bukan lagi sebagai budak, 

dan ibu sang anak pun demikian. Dengan demikian, pernikahan 

seseorang merdeka dengan budak wanita, merupakan salah satu cara 

menghapus perbudakan.9 

Budak-budak wanita yang disebut di atas, kini tidak ada lagi. 

Pembantu-pembantu rumah tangga, atau tenaga kerja wanita yang 

bekerja atau dipekerjakan di dalam atau di luar negeri sama sekali 

tidak dapat dipersamakan dengan budak-budak pada masa itu. Ini 

karena Islam hanya merestui adanya perbudakan melalui perang, itu 

                                                           
8
 Ibid 

9
 Ibid, hal. 340. 
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pun jika peperangan itu perang agama dan musuh menjadikan 

tawanan kaum muslimin sebagai budak-budak, sedang para pekerja 

wanita itu adalah manusia-manusia merdeka kendati mereka miskin 

dan butuh pekerjaan.10 

Di sisi lain, walau perbudakan secara resmi tidak dikenal lagi 

oleh umat manusia dewasa ini, tetapi itu bukan berarti bahwa ini dan 

semacamnya dapat dimulai tidak- relevan lagi. Ini karena Al-Qur‘an 

tidak hanya diturunkan untuk putra putri abad ini, tetapi ia diturunkan 

untuk umat manusia sejak abad ke VI hingga akhir zaman. Semua 

diberi petunjuk dan semua dapat menimba petunjuk sesuai dengan 

kebutuhan dan perkembangan zamannya. Masyarakat abad ke VI 

menemukan budak-budak wanita, dan bagi merekalah tuntunan itu 

diberikan. Al-Qur‘an akan terasa kurang oleh mereka, jika petunjuk 

ayat ini tidak mereka tcmukan. Di lain segi lata tidak tahu 

perkembangan masyarakat pada abad-abad yang akan datang, boleh 

jadi mereka mengalami perkembangan yang belum dapat kita duga 

dewasa ini. Ayat-ayat ini atau jiwa petunjuknya dapat mereka jadikan 

rujukan dalam kehidupan mereka.11 

Penafsiran yang terbaik menyangkut ayat di atas, adalah 

penafsiran yang berdasarkan keterangan istri Nabi SAW., Aisyah RA. 

Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud serta at-Tirmidzi dan lain-lain 

yang meriwayatkan bahwa Urwah Ibn Zubair bertanya kepada istri 

                                                           
10

 Ibid 
11

 Ibid, hal. 340. 
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Nabi; Aisyah RA. tentang ayat ini. Beliau menjawab bahwa ini 

berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang 

wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali, dan sang wali 

senang akan kecantikan dan harta sang yatim, maka dia hendak 

menikahinya tanpa memberinya mahar yang sesuai. Sayyidah ‗Aisyah 

RA. lebih lanjut menjelaskan bahwa setelah turunnya ayat ini para 

sahabat bertanya lagi kepada Nabi SAW. tentang perempuan, maka 

turunlah firman-Nya: Mereka minta fatwa kepadamu tentang para 

wanita. Katakanlah: ―Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, 

dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur‘an (juga 

memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak 

memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, 

sedang kamu enggan menikahi mereka dan tentang anak-anak yang 

masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu 

mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang 

kamu kerjakan , maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahuinya‖ (QS. Al-Nisā‘‘ [4]: 127). ‗Aisyah RA. kemudian 

melanjutkan keterangannya bahwa firman Nya: sedang kamu enggan 

menikahi mereka, bahwa itu adalah keengganan para wali untuk 

menikahi anak yatim yang sedikit harta dan kecantikannya. Maka 

sebaliknya dalam ayat 3 surah Al-Nisā‘‘ ini, mereka dilarang 
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menikahi anak-anak yatim yang mereka inginkan karena harta dan 

kecantikannya tetapi enggan berlaku adil terhadap mereka.12 

Penyebutan dua, tiga atau empat, pada hakikatnya adalah 

dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat 

ini mirip dengan ucapan seorang yang 'melarang orang lain makan 

makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: 

―Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka 

habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda.‖ Tentu 

saja perintah menghabiskan makanan lain itu, hanya sekadar 

menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan 

makanan tertentu itu.13 

Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini, tidak membuat peraturan 

tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh 

penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat 

sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan 

poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya 

poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui 

oleh yang sangat amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak 

ringan.14 

Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam 

pandangan Al-Qur‘an, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal, atau 

                                                           
12

 Ibid, hal. 341. 
13

 Ibid, hal. 341. 
14

 Ibid, hal. 341. 
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baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan 

hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.15 

Adalah wajar bagi satu perundangan, apalagi agama yang 

bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat untuk 

mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada satu 

ketika, walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan. 

Bukankah kenyataan menunjukkan bahwa jumlah lelaki, bahkan 

jantan binatang lebih sedikit dari jumlah wanita atau betinanya. 

Perhatikanlah sekeliling Anda. Bukankah rata-rata usia wanita lebih 

panjang dari usia lelaki, sedang potensi membuahi bagi lelaki lebih 

lama dari potensi wanita, bukan saja karena wanita mengalami masa 

haid, tetapi juga karena wanita mengalami menopause sedang pria 

tidak mengalami keduanya.16 

Bukankah peperangan yang hingga kini tidak kunjung dapat 

dicegah lebih banyak merenggut nyawa lelaki daripada perempuan? 

Bukankah kenyataan ini yang mengundang beberapa tahun yang lalu 

sekian banyak wanita di Jerman Barat menghimbau agar poligami 

dapat dibenarkan walau untuk beberapa tahun. Sayang pemerintah dan 

gereja tidak merestuinya, sehingga prostitusi dalam berbagai 

bentuknya semakin merajalela.17 

Selanjutnya bukankah kemandulan, atau penyakit parah 

merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh dan dapat terjadi di 

                                                           
15

 Ibid, hal. 341. 
16

 Ibid, hal. 342. 
17

 Ibid, hal. 342. 
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mana-mana? Apakah jalan keluar yang dapat diusulkan kepada suami 

yang menghadapi kasus demikian? Bagaimanakah seharusnya ia 

menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya 

pada keturunan? Poligami ketika itu, adalah jalan keluar yang paling 

tepat. Namun sekali lagi perlu diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, 

apalagi berarti kewajiban. Seandainya ia merupakan anjuran, pastilah 

Allah menciptakan wanita lebih banyak empat kali lipat dari jumlah 

lelaki, karena tidak ada arti Anda - apalagi Allah – menganjurkan 

sesuatu, kalau apa yang dianjurkan itu tidak tersedia. Ayat ini hanya 

memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya, ketika 

menghadapi kondisi atau kasus tertentu, seperti yang dikemukakan 

contohnya di atas. Tentu saja masih banyak kondisi atau kasus selain 

yang disebut itu, yang juga merupakan alasan logis untuk tidak 

menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami yang dibenarkan 

oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan itu.18 

Kita tidak dapat membenarkan siapa yang berkata bahwa 

poligami adalah anjuran, dengan alasan bahwa perintah di atas dimulai 

dengan bilangan dua, tiga atau empat, baru kemudian kalau khawatir 

adil, maka ―nikahilah seorang saja‖, dengan alasan yang telah 

dikemukakan di atas, baik dari makna redaksi ayat maupun dari segi 

                                                           
18

 Ibid, hal. 342. 
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kenyataan sosiologis di mana perbandingan perempuan dan laki-laki 

tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu.19 

Tidak juga dapat dikatakan bahwa Rasul SAW. nikah lebih 

dari satu, dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani, karena 

tidak semua apa yang dilakukan Rasul perlu diteladani, sebagaimana 

tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang 

pula bagi umatnya. Bukankah Rasul SAW. antara lain wajib bangun 

shalat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak batal 

wudhu beliau bila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi seorang 

pemimpin guna menyukseskan misinya? Apakah mereka yang 

menyatakan benar-benar ingin meneladani Rasul dalam 

pernikahannya? Kalau benar demikian, maka perlu mereka sadari 

bahwa semua wanita yang beliau nikahi, kecuali ‗Aisyah RA. adalah 

janda-janda, dan kesemuanya untuk tujuan menyukseskan dakwah, 

atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan 

suami itu serta pada umumnya bukanlah wanita-wanita yang dikenal 

memiliki daya tarik yang memikat. 

Saudah Binti Zam'ah, seorang wanita tua, suaminya meninggal 

di perantauan (Ethiopia) sehingga ia terpaksa kembali ke Mekah 

menanggung beban kehidupan bersama anak-anaknya dengan resiko 

dipaksa murtad, atau menikah dengan siapa yang tidak disenanginya. 

                                                           
19

 Ibid, hal. 342. 
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Hind binti Abu Umayyah yang dikenal dengan Ummu 

Salamah, suaminya ‗Abdullah al-Makhzumi yang juga anak 

pamannya mengalami luka dalam perang Uhud kemudian gugur, juga 

seorang tua sampai-sampai pada mulanya beliau menolak lamaran 

Rasul, sebagaimana beliau telah menolak sebelumnya lamaran Abu 

Bakar dan ‗Umar RA., tetapi pada akhirnya bersedia demi kehormatan 

dan anak-anaknya. 

Ramlah, putri Abu Sufyan meninggalkan orang tuanya dan 

berhijrah ke Habasyah (Ethiopia) bersama suaminya, tetapi sang 

suami kemudian memilih agama Nasrani di sana dan menceraikannya, 

sehingga dia hidup sendiri di perantauan, maka melalui Negus 

Penguasa Ethiopia Nabi melamarnya, dengan harapan mengangkatnya 

dari penderitaan sekaligus menjalin hubungan dengan ayahnya yang 

ketika itu merupakan salah satu tokoh utama kaum musyrikin di 

Mekah.20 

Huriyah binti al-Haris adalah putri kepala suku dan termasuk 

salah seorang yang ditawan. Nabi SAW. menikahinya, sambil 

memerdekakannya, dengan harapan kaum muslimin dapat 

membebaskan para tawanan yang mereka tawan, dan hasilnya seperti 

yang diharapkan dan semua pada akhirnya memeluk Islam. Huriyah 

sendiri memilih untuk menetap bersama Nabi Muhammad dan enggan 

kembali bersama ayahnya. 

                                                           
20

 Ibid, hal. 343. 
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Hafshah, putri ‗Umar Ibn al-Khaththab RA., suaminya 

meninggal, dan ayahnya merasa sedih melihat anaknya hidup sendiri, 

maka dia ―menawarkan‖ putrinya kepada Abu Bakar untuk 

dipersuntingnya, tetapi yang ditawari tidak menyambut, maka tawaran 

diajukan kepada ‗Utsman RA. beliau pun diam. Nah, ketika itu, ‗Umar 

RA., mengadukan kesedihannya kepada Nabi Muhammad SAW. yang 

kemudian bersedia menikahi Hafshah RA. demi persahabatan dan 

demi tidak membedakan ‗Umar RA., dengan sahabatnya Abu Bakar 

RA. yang sebelum ini telah dinikahi putrinya, yakni ‗Aisyah RA.21 

Shafiyah, putri pemimpin Yahudi dan Bani Quraizah, yang 

ditawan setelah kekakhan mereka dalam pengepungan yang dilakukan 

oleh Nabi Muhammad, diberi pilihan kembali kepada keluarganya, 

atau tinggal bersama Nabi dalam keadaan bebas merdeka. Dia 

memilih untuk tinggal. Di rumah itu, Nabi SAW. mendengar seorang 

yang memakinya pendek, maka Nabi menghibur Safiyah sambil 

mengecam dengan keras pemakinya. Itulah kisah dan latar belakang 

pernikahan Muhammad dengan wanita ini. 

Zainab binti Jahsy, sepupu Nabi Muhammad SAW., 

dinikahkan langsung oleh Nabi SAW. dengan bekas anak angkat dan 

hamba sahaya beliau Zaid Ibn Haritsah. Rumah tangga mereka tidak 

bahagia, sehingga mereka bercerai, dan sebagai penanggung jawab 

pernikahan itu, Nabi Muhammad menikahinya atas perintah Tuhan, 
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 Ibid, hal. 343. 
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sekaligus untuk membatalkan adat Jahiliah, yang menganggap anak 

angkat sebagai anak kandung, sehingga tidak boleh menikahi bekas 

istrinya (baca QS. al-Ahzab [33]: 36-37).
22

 

Zainab binti Khuzaimah, suaminya gugur dalam perang Uhud 

dan tidak seorang pun dari kaum muslimin ketika itu - yang berminat, 

maka Nabi Muhammad pun menikahinya. 

Itulah istri-istri Nabi Muhammad SAW., yang keseluruhannya 

janda kecuali ‗Aisyah dan yang beliau kawini setelah bermonogami 

hingga usia 50 tahun lebih, dan selama hidup bersama ibu putra 

putrinya Khadijah RA. istri pertama dan tercinta beliau. Istri-istri yang 

disebut di atas inlah yang seringkali disoroti oleh mereka yang tidak 

mau tahu atau enggan memahami latar belakang pernikahan itu.23 

Ada yang bertanya mengapa Islam membenarkan pria 

menghimpun dalam saat yang sama empat orang wanita, sedang 

wanita tidak diperbolehkan kecuali dengan seorang pria? 

Boleh jadi ada yang tidak menerima pendapat ilmuwan yang 

menyatakan bahwa fitrah pria cenderung berpoligami dan fitrah 

wanita bermonogami. Karena itu, menjawab pertanyaan tersebut 

sebaiknya dengan mengundang penanya melihat kenyataan atau 

menjawab pertanyaan berikut: ―Mengapa negara-negara yang 

membolehkan prostitusi, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin bagi 

wanita-wanita berperilaku seks bebas, dan tidak melakukannya bagi 

                                                           
22

 Ibid, hal. 344 
23

 Ibid, hal. 344. 
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pasangan sah? Ini karena kenyataan menunjukkan bahwa wanita 

hanya diciptakan untuk disentuh oleh cairan yang bersih, yakni 

sperma seorang - sekali lagi seorang — pria. Begitu terlibat dua pria 

dalam hubungan seksual dengan seorang wanita, maka ketika itu pula 

cairan itu yang merupakan benih anak tidak bersih lagi dan sangat 

dikhawatirkan menjangkitkan penyakit. Kenyataan menjadi bukti 

yang sangat jelas menyangkut hal ini.24 

 

B. Konsep Keadilan Pada Ayat ke-129 Surat Al-Nisā’ 

1. Asbāb al-Nuzūl ayat 

Ibnu Abi Hatim mengatakan dari Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata : 

ayat ini (  ُعْوا َأْن تَ ْعِدُلْوا بَ ْْيَ النَِّسٓاِء َوَلْو َحَرْصُتمْ َوَلْن َتْسَتِطي ْ ) "Dan kamu sekali-kali 

tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu 

sangat ingin berbuat demikian", turun pada 'Aisyah, yaitu bahwa Nabi 

SAW sangat mencintainya melebihi istri-istrinya yang lain. Sebagaimana 

dalam hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Ahlus Sunah dari 

'Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW membagi giliran di antara istri-

istrinya dengan adil, lalu ia berkata :  

( َذا َقْسِمى ِفْيَما أَْمِلُك َفالَ تَ ُلْمَِن ِفْيَما ََتِْلُك  َواَل أَْمِلكُ اَللَُّٰهمَّ هَٰ ). 

Artinya : 

"Ya Allah inilah pembagianku yang aku mampu, maka janganlah Engkau 

cela aku pada apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki". Yaitu hati. 
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 Ibid, hal. 344. 
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(Lafazh hadist ini adalah berdasarkan riwayat Abu Dawud dan isnadnya 

shahih, akan tetapi at-Tirmidzi berkata, hadist ini diriwayatkan pula oleh 

Hammad bin Zaid dan yang lainnya dari Ayyub dari Abu Qilabah secara 

Mursal dan ini lebih shahih.)
25

 

 

2. Konsep Keadilan Pada Ayat ke-129 

ُلْوا ُكلَّ  ُعوْٓا اَْن تَ ْعِدُلْوا بَ ْْيَ النَِّسۤاِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل ََتِي ْ َوَلْن َتْسَتِطي ْ
َ َكاَن َغُفْورًا رَِّحْيًما ُقْوا فَِانَّ اّللّٰ  اْلَمْيِل فَ َتَذُرْوَها َكاْلُمَعلََّقِة َۗوِاْن ُتْصِلُحْوا َوتَ ت َّ

 

Artinya : 

―Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri 

(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah 

kamu terlalu cenderung sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-

katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan bertakwa maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang‖ 

 

Setelah menganjurkan ihsan kepada pasangan, atau paling tidak 

berlaku adil, dijelaskannya di sini betapa keadilan harus ditegakkan, 

walaupun bukan keadilan mutlak, apalagi dalam kasus-kasus poligami. 

Poligami seringkali menjadikan suami berlaku tidak adil; di sisi lain 

kerelaan wanita untuk dimadu dapat juga merupakan bentuk perdamaian 

demi memelihara pernikahan. Nah, kepada suami setelah dalam berbagai 

tempat diingatkan agar berlaku adil, lebih-lebih jika berpoligami, maka 

melalui ayat ini para suami diberi semacam kelonggaran sehingga keadilan 

yang dituntut bukanlah keadilan mutlak.26 Ayat ini menegaskan bahwa 

kamu wahai para suami sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil, yakni 

tidak dapat mewujudkan dalam hati kamu secara terus-menerus keadilan 

                                                           
25

 Ibnu Katsir,Tafsir Ibnu Katsir Juz 5, Terj. Muhammad Abdul Ghofar dkk,(Bogor: 

Pustaka Imam As-Syafii,2004),hal.423 
26

  Moh Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbāh: pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an, Cet. 6 

(Ciputat, Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal. 606. 



87 
 

 
 

dalam hal cinta di antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin 

berbuat demikian, karena cinta di luar kemampuan manusia untuk 

mengaturnya. Karena itu, berlaku adillah sekuat kemampuan kamu, yakni 

dalam hal-hal yang bersifat material, dan kalaupun hatimu lebih mencintai 

salah seorang atas yang lain, maka aturlah sedapat mungkin perasaan 

kamu sehingga janganlah kamu terlalu cenderung kepada istri. yang kamu 

cintai dan mendemontrasikan serta menumpahkan semua cintamu 

kepadanya, sehingga kamu biarkan istrimu yang lain terkatung-katung 

tidak merasa diperlakukan sebagai istri dan tidak juga dicerai sehingga 

bebas untuk menikah atau melakukan apa yang dikehendakinya. Dan jika 

kamu setiap saat dan bersinambung mengadakan perbaikan dengan 

menegakkan keadilan yang diperintahkan Allah dan bertakwa, yakni 

menghindari aneka kecurangan serta memelihara diri dari segala dampak 

buruk, maka Allah akan mengampuni pelanggaran-pelanggaran kecil yang 

kamu lakukan karena sesungguhnya Allah selalu Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.27 

Ayat ini sering dijadikan alasan oleh sementara orang yang tidak 

mengerti bahwa Islam tidak merestui poligami, karena kalau izin 

berpoligami bersyarat dengan berlaku adil berdasarkan firman-Nya: ―jika 

kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, 

atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya‖ (QS. Al-Nisā‘‘ [3]: 4) sedang di sini 

                                                           
27

 ibid, hal. 606-607. 
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dinyatakannya bahwa, kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di 

antara istri-istri kamu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, 

maka hasilnya — kata mereka — adalah bahwa poligami tidak mungkin 

direstui. Pendapat ini, tidak dapat diterima, bukan saja karena Nabi SAW. 

dan sekian banyak sahabat beliau melakukan poligami, tetapi juga karena 

ayat ini tidak berhenti di tempat para penganut pendapat ini berhenti, tetapi 

berlanjut dengan menyatakan karena itu janganlah kamu terlalu cenderung 

(kepada yang kamu cintai). Penggalan ayat ini menunjukkan kebolehan 

poligami walau keadilan mutlak tidak dapat diwujudkan.28 

Seperti terbaca di atas, keadilan yang tidak dapat diwujudkan itu 

adalah dalam hal cinta. Bahkan cinta atau suka pun dapat dibagi. Suka 

yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang atas dorongan akal. Obat 

yang pahit, tidak disukai oleh siapa pun, ini berdasarkan perasaan setiap 

orang, tetapi obat yang sama, akan disukai dicari dan diminum karena akal 

si sakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. Demikian suka 

atau cinta dapat berbeda. Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini 

adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka 

yang berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan 

istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, 

memandang semua aspek yang padanya, bukan hanya aspek 

keburukannya. Inilah yang dimaksud dengan janganlah kamu terlalu 

                                                           
28

 Ibid, hal. 607. 
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cenderung (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung 

mengabaikan yang kamu kurang cintai.29 

                                                           
29

 Ibid, hal. 607. 
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BAB IV 

ANALISIS KONSEP KEADILAN DALAM BERPOLIGAMI DALAM 

KITAB AL-MISBĀH 

 

A. Analisis Keadilan Pada Ayat-ayat Poligami 

1. Munasabah Ayat ke-3 dan ke-129 Surat Al-Nisā’ 

Pada bab sebelumnya,  tafsir ayat ke-3 surat Al-Nisā’ dalam tafsir 

Al-Miṣbāh menyatakan bahwasanya poligami ibarat jalan keluar dengan 

pintu yang amatlah sempit. Sehingga poligami tidaklah dapat sembarang 

dipraktekkan pada kondisi-kondisi normal pada umumnya. Hal ini dapat 

kita lihat secara konteks pembahasan dimana ayat ke-3 surat Al-Nisā’ 

sebenarnya bukanlah mengenai kebolehan atas poligami. Lebih lanjut, 

kebolehan atas poligami hanyalah sebuah kondisi pengganti untuk tidak 

berlaku aniaya terhadap anak(perempuan) yatim. Hal ini membawa arti 

bahwa secara fundamental, ayat ke-3 surat Al-Nisā’ justru membahas 

mengenai perlindungan terhadap anak(perempuan) yatim agar 

diperlakukan dengan baik dan bukan secara aniaya(tidak adil). Bukan 

secara spesifik membahas mengenai kebolehan apalagi anjuran untuk 

berpoligami.  Sederhananya, kebolehan atas poligami ada jika ditemukan 

suatu kondisi dimana ada anak(perempuan) yatim yang berada di bawah 

kekuasaan 
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walinya akan dinikahi oleh walinya karena kecantikan dan warisan yang 

dimiliki si anak (perempuan) yatim tersebut. 

Berdasarkan pemahaman di atas, jika kita maknai secara literal, 

maka akan terbaca seolah-olah ayat tersebut memperbolehkan 

berpoligami. Namun jika kita melihat secara resiprokal, akan timbul 

sebuah pertanyaan besar. Jika kebolehan atas poligami adalah kondisi 

pengganti agar tidak berbuat aniaya(berbuat tidak adil) terhadap 

anak(perempuan) yatim, bukankah beristri lebih dari seorang sangat syarat 

akan ketidakadilan? Jika seseorang takut untuk tidak dapat berlaku adil 

kepada anak yatim, kenapa seolah-olah tidak ada ketakutan untuk tidak 

berlaku adil terhadap para istri yang dipoligami? Dari pertanyaan-

pertanyaan ini, maka sangatlah tidak benar apabila ayat ini dijadikan 

pedoman dan landasan untuk berpoligami. 

Kenapa argumentasi yang terbangun sedemikian rupa? Hal ini 

karena ada beberapa kondisi yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, 

karena sejatinya ayat ke-3 surat Al-Nisā’ ini bukanlah secara spesifik 

membahas mengenai poligami, melainkan kebolehan atas poligami adalah 

suatu kondisi pengganti untuk tidak berbuat aniaya terhadap 

anak(perempuan) yatim. Kedua, jika dilihat secara relevansi-kontekstual, 

kondisi yang disebutkan dalam ayat tersebut hampir tidak bisa kita temui 

pada era sekarang dimana diceritakan dalam Asbāb al-Nuzūl, ayat tersebut 

adalah respon atas kondisi masyarakat arab jahiliyah. Ketiga, dilihat dari 

Munasabah ayat ke-3 dengan ayat ke-129 surat Al-Nisā’, bahwasanya 
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redaksi “sekali-kali kamu tidak akan mampu berlaku adil meskipun kamu 

sangat ingin berlaku demikian” pada ayat ke-129 surat Al-Nisā’ menjadi 

jelas bahwasanya secara implisit, Allah SWT memberikan isyarat 

bahwasanya pernikahan monogami lebih membawa pada keselamatan dan 

jauh dari bertindak aniaya daripada pernikahan poligami. 

Tidak main-main, berdasarkan Asbāb al-Nuzūl ayat, ayat 129 pada 

surat Al-Nisā’ ditujukan sebagai jawaban atas perkataan Rasulullah SAW 

bahwa sebatas itulah keadilan yang dapat dilakukan Rasulullah SAW 

dalam menggilir istrinya dan Rasulullah SAW sendiri pun sangat sadar 

akan keterbatasan beliau untuk berlaku adil. Sehingga pemahaman 

sederhana yang dapat kita ambil adalah, Rasulullah SAW saja yang 

seorang Nabi dan Rasul serta dijamin oleh Allah untuk masuk surga belum 

mampu secara mutlak untuk berlaku adil. Berlaku adil dalam konteks 

Asbāb al-Nuzūl ayat tersebut adalah dalam hal menggilir istri. Pemahaman 

sederhana dalam menggilir istri adalah perkara nafkah, waktu menginap, 

dan hal-hal lain yang bersifat materiil. Sehingga pemaknaan yang 

seringkali kita dapati adalah adil dalam hal materiil dan bukan dalam hal 

hati dan cinta. 

Dalam perspektif Mubādalah, poligami bukanlah solusi dalam 

relasi pasutri., tetapi problem yang seringkali mendatangkan keburukan. 

Pandangan ini sangat sesuai dengan penempatan “poligami yang sulit adil” 

(Qs. Al-Nisā’ [4]: 129) yang diapit Nusyuz (Qs. Al-Nisā’[4]: 128) dan 

perceraian (Qs. Al-Nisā’[4]: 130). Artinya,  sebagaimana nusyuz dan 
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perceraian, poligami adalah problem krusial dalam sebuah relasi suami-

istri. Karena ia menjadi problem, Al-Qur’an mewanti-wanti agar berbuat 

adil (fa-in khiftum alla ta’dilu), meminta satu istri saja jika khawatir tidak 

adil (fa wahidatan), dan bahkan menegaskan monogami sebagai jalan yang 

lebih selamat (adna) dari kemungkinan berbuat dzalim (alla ta’ulu, Qs. Al-

Nisā’[4]: 3).1 

Dengan demikian, menjadi jelas bahwasanya poligami tidak dapat 

dikatakan sebagai sebuah anjuran ataupun sunnah. Dapat dijadikan sebuah 

solusi memang benar, itupun hanya dalam kondisi yang darurat dan 

mengharuskan untuk berpoligami namun dalam satu sisi yang lain dapat 

menimbulkan permasalahan yang serius. Menurut M. Quraish Shihab 

dalam tafsir Al-Miṣbāh menyatakan, kita tidak bisa seratus persen menolak 

poligami karena Nabi dan sebagian sahabat melakukan poligami. Pun juga 

tidak bisa melihat poligami sebagai sebuah anjuran karena kenyataannya 

pernikahan monogami lah yang menjadi role model utama dalam 

pernikahan islam. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Nisā’ ayat 3 

bahwasanya menikahi satu perempuan(monogami) adalah jalan yang lebih 

selamat dan jauh dari bertindak aniaya(dzalim). 

 

2. Ayat-ayat Lain Yang Berkaitan Dengan Ayat Poligami 

Pesan Al-Qur’an bersifat holistik. Teks-teks Al-Qur’an juga saling 

menerangkan satu dengan yang lainnya. Maka, menafsirkan teks poligami 

                                                           
1
 Faqihuddin Abdul Kodir, Qirā’ah Mubādalah, Cetakan Pertama (Yogyakarta: IRCiSoD, 

2019), hal. 419. 
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tidak bisa dilepaskan dari teks-teks lain. Menurut Rahman, ada paling 

tidak 20 ayat yang terkait secara tematis dengan teks poligami. Di antara 

ayat-ayat tersebut adalah: 

a. Tentang Ketidakjujuran Dalam Perwalian (QS. Al-Nisā’ [4]: 2) 

ُلوا اْْلَِبْيَث ِِبلطَّيِِّبۖ  َوََل ََتُْكُلوْٓا اَْمَواََلُْم ِاٰلٰٓ  َوٰاتُوا اْليَ ٰتٰمٓى اَْمَواََلُْم َوََل تَ تَ َبدَّ

ٗ   َكانَ  ُحْوِب   َكِبي ْر  ا  اَْمَواِلُكْم ۗ اِنَّ ه

Artinya : 

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta 

mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan 

jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya 

tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang 

besar”.
2
 

 

Ayat ini menegaskan bahwasanya dilarang untuk 

mencampurkan harta seorang wali dengan harta anak yatim yang tengah 

diasuhnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari harta 

anak yatim tersebut. Ayat inilah yang kemudian menjadi penjelasan 

bahwasanya ayat selanjutnya yaitu ayat ke-3 surat Al-Nisā’ merupakan 

ayat yang secara berkesinambungan membahas mengenai pemeliharaan 

anak yatim dan bukan secara spesifik membahas mengenai poligami. 

b. Ayat tentang suami yang melakukan nusyuz kepada istrinya(QS. Al-

Nisā’ [4]:128) 

                                                           
2
 Abid Rohmanu, “Tafsir Kontekstual Terhadap Poligami,” t.t., hal. 5. 
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َوِاِن اْمرَاٌَة َخاَفْت ِمْنْۢ بَ ْعِلَها ُنُشْوز ا اَْو ِاْعرَاض ا َفََل ُجَناَح َعَلْيِهَمٓا اَْن يُّْصِلَحا 
ٌر َۗواُْحِضَرِت اَْلَنْ ُفُس ا ا َۗوالصُّْلُح َخي ْ نَ ُهَما ُصْلح  ۗ َوِاْن ُُتِْسنُ ْوا َوتَ ت َُّقْوا فَِانَّ بَ ي ْ

لشُّحَّ
َ َكاَن ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخِبي ْر ا  اّللّٰ

Artinya : 

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau 

bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian 

yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) 

walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu 

memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari 

nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan.
3
 

 

Asbab al-Nuzūl dari ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW 

berniat untuk menceraikan Saudah Binti Zam’ah lalu kemudian Saudah 

Binti Zam’ah memberikan gilirannya kepada Aisyah RA sembari 

memohon agar tidak jadi diceraikan. Rasulullah SAW pun akhirnya 

mengurungkan niatnya untuk menceraikan Saudah Binti Zam’ah. Tidak 

lama kemudian barulah turun ayat ini.
4
 Hal ini memberikan kita sebuah 

pandangan bahwa posisi Aisyah RA memiliki determinasi yang kuat 

dalam hati Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau yang lain. 

c. Ayat tentang kebolehan untuk mengajukan cerai bila terkatung-katung 

tidak terurus karena dipoligami 

ُ ُكَلِّ مِّْن َسَعِته ا َواِسع ا اّللُّٰ  وََكانَ  ۗۗ ٗ  َوِاْن ي َّتَ َفرَّقَا يُ ْغِن اّللّٰ  َحِكْيم 

Artinya : 

Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan 

kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-

Nya), Mahabijaksana.
5
 

                                                           
3
 Al-Qur’an, 4:128 

4
 HR. Abu Dawud no 2135 

5
 Al-Qur’an, 4:130 
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Pada ayat ini dijelaskan bahwasanya seorang istri apabila 

merasa dibiarkan terkatung-katung tidak terurus karena dipoligami 

maka boleh untuk mengajukan gugatan cerai. Bahkan Allah SWT akan 

mencukupi keduanya dengan karunia-Nya. Hal ini menandakan 

bahwasanya poligami berkemungkinan dapat berimplikasi pada adanya 

salah seorang istri yang tidak terurus karena kecondongan suami 

terhadap istri yang lain. Bahkan kecondongan hati inipun banyak 

riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pun hatinya lebih 

condong kepada Aisyah RA daripada istri-istrinya yang lain. Berkaitan 

dengan hadits yang menjelaskan hal tersebut telah penulis rangkum di 

bab sebelumnya. 

 

3. Konsep Keadilan Yang Dipergunakan Untuk Memaknai Keadilan 

Dalam Berpoligami 

Setelah kita menginterpretasikan ulang ayat ke-3 dan ke-129 surat 

Al-Nisa', alangkah baiknya kita bahas bagaimana konsep keadilan yang 

dimaksud dalam ayat tersebut. Keadilan sebelum melaksanakan poligami, 

sesudah berpoligami, atau keadilan sebelum dan sesudah poligami. Karena 

jika yang dimaksud adalah keadilan sebelum melaksanakan poligami, itu 

membawa arti bahwa keadilan tersebut berlaku sebagai sebuah syarat 

untuk berpoligami. Namun jika yang dimaksud adalah keadilan dalam 

berpoligami, berarti yang dimaksud adalah konsep keadilan sebagai suatu 
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hasil atas perilaku poligami. Pertanyaan sedemikian rupa sangat penting 

untuk kita kupas terlebih dahulu. Karena kesalahan pemahaman atas hal 

tersebut akan berimplikasi buruk pada pemahaman kita akan keadilan 

dalam poligami. 

Jika penulis disuruh untuk memilih konteks pemaknaan antara 

keadilan sebelum berpoligami dan sesudah berpoligami, maka penulis 

lebih condong kepada pendapat pertama dimana keadilan menjadi sebuah 

syarat untuk dapat melakukan poligami. Logikanya, jika keadilan yang 

dimaksud adalah keadilan dalam menggilir istri seperti yang telah 

diutarakan oleh M. Quraish Shihab, berarti seolah-olah pemaknaan ayat 

tersebut memberikan kita perintah untuk berpoligami terlebih dahulu baru 

kemudian berlaku adil dalam menggilir istri. 

Berbeda dengan pemaknaan yang menjadikan keadilan sebagai 

sebuah syarat. Kalau keadilan dijadikan sebagai suatu syarat, berarti harus 

terbukti bisa berlaku adil terlebih dahulu barulah boleh berpoligami, bukan 

semata-mata berpoligami dahulu dengan syarat tertentu lalu kemudian 

harus adil dalam menggilir istri. Sehingga konsep keadilan yang dipakai 

bukanlah konsep keadilan yang menghendaki kesamaan secara porsi 

materiil, tetapi konsep yang dipakai adalah konsep keadilan dimana suami 

sebagai pelaku keadilan mampu memberikan hak secara penuh kepada istri 

dan anaknya untuk memilih ia(si suami) boleh berpoligami ataupun tidak. 

Jika hak istri dan anaknya saja belum terpenuhi dengan baik, maka akan 



98 
 

 
 

menjadi masalah jika harus diberi tanggungjawab lebih dengan 

berpoligami. 

Berbeda lagi apabila yang dikehendaki adalah keadilan dalam 

konteks sebelum dan sesudah berpoligami. Hemat penulis, konsep 

keadilan seperti inilah yang paling ideal untuk dilakukan berkenaan 

dengan poligami. Sehingga ada perpaduan antara konsep keadilan yang 

pertama dan konsep keadilan yang kedua. Selain adil sebagai sebuah 

syarat poligami dengan tetap memberikan hak istrinya untuk memilih dan 

memenuhi kebutuhan lahir serta batinnya, namun juga harus adil dalam 

menggilir istri ketika diperbolehkan untuk berpoligami oleh istrinya. 

Sehingga keadilan tersebut berlaku sebelum dan sesudah poligami 

dilaksanakan. Namun demikian, implikasi atas penggunaan dua konsep 

keadilan tersebut secara bersamaan benar-benar menutup kemungkinan 

atas kebolehan berpoligami. 

Pertama, jika keadilan dijadikan sebagai sebuah syarat, maka akan 

sangat sulit untuk dibuktikan. Bagaimana tidak, perspektif keadilan yang 

dipakai haruslah perspektif istri dan anak sebagai penerima hak, bukan 

suami. Logikanya, hanya rakyatlah yang mampu dan boleh menilai 

bagaimana keadilan dari pemimpinnya. Akan sangat tidak etis apabila 

seorang pemimpin menilai dirinya sendiri. Sehingga, jika perspektif yang 

digunakan adalah perspektif suami, bagaimanapun kondisi keluarganya 

maka seorang suami pasti akan mengaku sudah mengupayakan yang 

terbaik bagi istri dan anaknya. Berbeda lagi jika yang ditanya adalah sang 
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istri. Sebagai rakyat dari suatu negara kecil yang disebut keluarga, ialah 

yang paling peka terhadap kondisi keluarganya. Kecuali bila ada suatu hal 

yang telah diketahui bersama dan mereka telah secara sepakat terhadap hal 

tersebut. Contoh, salah satu dari mereka ada yang menderita penyakit 

menular seksual misalkan. Atau salah satu dari mereka tidak mampu 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perannya di dalam keluarga. 

Maka hal-hal krusial tersebut bisa jadi menjadi alasan sebagai 

pertimbangan untuk menikah kembali atau bercerai sebagai sebuah solusi. 

Bukan hanya berawal dari perspektif suami ketika istri yang menderita 

penyakit, namun harus kedua-duanya. Sehingga ketika suami yang 

menderita penyakit misalkan, istri berhak untuk menentukan bagaimana 

kelanjutan dari pernikahannya. Dari sinilah kemudian dapat kita pahami 

bahwa konsep keadilan yang cocok untuk dipakai adalah mengenai 

pemenuhan hak dan kewajiban antar anggota keluarga. 

Kedua, ketika konsep keadilan pertama selesai dengan sukses 

misalkan lalu suatu kondisi mengharuskan untuk melaksanakan poligami, 

maka barulah yang bisa diupayakan adalah konsep keadilan dimana antara 

satu istri dengan istri yang lainnya diperlakukan minimal sama, sama rata, 

sama rasa, sama ratap, sama tangis. Lebih dari itu yaitu keadilan yang 

berdasarkan proporsionalitas dan kebutuhan. Faktanya, keadilan dalam 

memperlakukan istri-istri dengan perlakuan yang sama pun telah 

dibuktikan oleh sejarah gagal untuk dilakukan sebagaimana hadits-hadits 

yang telah penulis rangkum di bab sebelumnya. Apalagi keadilan yang 
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berlandaskan proporsionalitas dan kebutuhan. Sudah barang tentu akan 

menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan-ketimpangan dalam 

pelaksanaannya. 

Namun demikian, jika ditarik ke belakang untuk menelisik jejak 

historis poligami era Rasulullah SAW, apa yang sudah penulis bahas di 

atas tidak lantas kemudian bisa dimaknai sebagai Rasulullah SAW dan 

para sahabat melakukan hal yang haram karena dulu telah berpoligami. 

Kala itu Rasulullah SAW dan sahabat berpoligami bukan karena mereka 

memang ingin berpoligami atas dasar hal-hal remeh seperti yang dikoar-

koarkan aktivis pendukung poligami seperti sekarang, namun kondisi kala 

itu seolah-olah mengharuskan mereka untuk berpoligami. Terutama 

dengan menikahi janda-janda tua yang telah ditinggal mati suaminya di 

medan perang dan lain sebagainya. Sehingga hukum poligami jika kita 

tempatkan pada kondisi tertentu seperti yang telah diutarakan M. Quraish 

Shihab akan sangatlah fluktuatif sebagaimana kondisi yang ada tersebut. 

Pada suatu kondisi bisa dihukumi mubah, di lain kondisi bisa dihukumi 

sunah, dan lain sebagainya. 

 

B. Reinterpretasi Ayat Menggunakan Metode Qirā’ah Mubādalah pada 

Ayat ke-3 dan ke-129 Surat Al-Nisā’ 

1. Ayat ke-3 Surat An-Nisa Perspektif Qirā’ah Mubādalah 

Secara sistematis, kita akan masuk terlebih dahulu pada langkah 

pertama dalam mengaplikasikan qirā’ah mubādalah mengenai ayat ke-3 
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surat Al-Nisā’. Langkah pertama ini seperti apa yang telah dijelaskan di 

atas, tugas kita adalah menemukan sesuatu yang prinsip dari ayat ke-3 

surat Al-Nisā’. Dalam tafsir al-misbah karya M. Quraish Shihab, ayat ke-

3 surat Al-Nisā’ mengandung nilai universal islam yaitu keadilan. 

Keadilan adalah suatu konsep dimana seseorang dapat sejajar ataupun 

setara secara proporsional terhadap sesuatu dengan orang yang lain. Kata 

kunci “keadilan” ini didapat karena beberapa kali disebut sebagai suatu 

predikat yang memang sangat melekat dengan ayat ke-3 surat Al-Nisā’. 

Adil terhadap anak yatim(perempuan) serta adil terhadap perempuan-

perempuan lain. 

Langkah kedua,  M. Quraish Shihab menyebutkan bahwasanya 

keadilan yang disebutkan dalam surat Al-Nisā’ ayat ke-3 adalah keadilan 

terhadap anak yatim, lebih lanjut adalah keadilan terhadap para istri. 

Keadilan terhadap anak yatim ini berkaitan dengan anak yatim yang 

berada di bawah perwalian seseorang yang bukan mahramnya. 

Disebutkan dalam tafsirnya(Al-misbah), bahwa jika ia takut tidak dapat 

berlaku adil terhadap anak yatim (Perempuan) itu dan percaya diri akan 

dapat berlaku adil jika menikahi perempuan selainnya, maka nikahilah 

dua, tiga, atau empat asalkan tidak menikahi anak yatim(perempuan) 

tadi. 

Sebelum kita masuk pada penggunaan prinsip resiprokal dalam 

qirā’ah mubādalah, kita garis bawahi terlebih dahulu bahwa anak yatim 

yang dimaksud adalah anak yatim perempuan yang berada di bawah 
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perwalian yang bukan mahramnya. Konsep dari langkah kedua ini adalah 

dengan menghilangkan subjek ataupun objek dari ayat ke-3 surat Al-

Nisā’. Sehingga kita dapat menemukan bahwasanya subjek dari ayat ini 

adalah si wali dan objeknya adalah si anak yatim(perempuan) dan 

perempuan-perempuan selainnya. jika kita menghilangkan subjek 

ataupun objeknya, maka bisa diperoleh suatu pernyataan dalam ayat 

tersebut bahwa keadilan haruslah ditegakkan terhadap siapapun, entah itu 

terhadap anak yatim, terhadap istri, ataupun terhadap hamba sahaya, dan 

lain-lain serta  pernikahan monogami lebih membawa keselamatan. 

Pada langkah ketiga, jika yang disebutkan adalah seorang wali 

laki-laki dan anak yatim perempuan serta perempuan-perempuan lain, 

maka kita tarik pada suatu proses dimana pesan yang disampaikan oleh 

Al-Qur’an adalah pesan yang universal tanpa memandang jenis kelamin 

ataupun posisi dalam perwalian. Dalam proses ini, dapat kita asumsikan 

bahwasanya prinsip kesalingan yang ada haruslah dalam bentuk 

kesadaran kritis bahwasanya ketidakadilan yang terjadi pada diri si 

perempuan yatim tersebut bisa jadi dapat menimpa pribadi si wali. 

Dengan begitu, si wali akan berusaha memposisikan diri sebagai 

perempuan yatim yang teraniaya oleh ketidak adilan si wali. Karena si 

wali adalah seorang laki-laki yang berkemungkinan mempunyai anak 

sendiri berupa anak perempuan misalkan, boleh jadi anaknya suatu saat 

akan memperoleh perlakuan yang sama dengan apa yang ia lakukan. 

Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah “rela kah jika anak 
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perempuannya memperoleh perlakuan yang sama seperti apa yang ia 

lakukan terhadap perempuan yatim tersebut?” atau dengan pertanyaan 

“jika si wali berada dalam posisi si perempuan yatim, apakah ia akan 

menerima perlakuan tersebut dengan lapang dada?”. Sebagai seorang 

ayah yang mencintai putrinya, tentunya si wali tidak akan rela jika 

anaknya mendapat perlakuan yang sedemikian rupa atau dirinya 

sendirilah yang berada dalam posisi tersebut. 

Lebih lanjut, dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwasanya jika 

ia(si wali) merasa dapat berlaku adil terhadap perempuan selainnya maka 

boleh untuk menikahi dua, tiga, ataupun empat perempuan selainnya 

asalkan tidak lebih dari empat. Hemat penulis, pernyataan ini secara 

konseptual seakan memberikan pilihan lain sebagai penegasan akan 

ketidak bolehan berlaku tidak adil terhadap anak (perempuan) yatim. 

Seperti yang digambarkan oleh M. Quraish Shihab sebelumnya, hal 

tersebut ibarat perintah untuk “makanlah sesukamu namun jangan makan 

yang ini”. Kondisi ini mirip dengan kondisi di mana Nabi Adam AS dan 

Siti Hawa diperbolehkan untuk menikmati apapun di surga asalkan 

jangan mendekati bahkan memakan buah quldi. Karena melanggar 

larangan Allah SWT maka Nabi Adam AS dan Siti Hawa diturunkan ke 

bumi sebagai bentuk hukuman. Dalam konteks pelanggaran atas ketidak 

adilan terhadap anak yatim tentunya akan membawa konsekuensi yang 

berat apalagi jika si wali membaurkan hartanya dengan harta si 

perempuan yatim tadi dan memakan hartanya si anak(perempuan) yatim. 
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Selain itu, seperti apa yang telah dibahas sebelumnya, jika ada 

ketakutan untuk tidak dapat berlaku adil terhadap anak perempuan yatim 

yang berada di bawah perwaliannya, seharusnya ia juga takut untuk tidak 

dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan lain yang akan ia 

nikahi jika ia memilih untuk menikahi empat(maksimal;perempuan) 

selainnya. Jika dilihat dari perspektif ini, harusnya sudah jelas 

bahwasanya poligami yang menjadi perdebatan adalah suatu yang 

sebenarnya sudah terjawab di dalam ayat tersebut secara implisit. Jika 

memang demikian, hemat penulis maka sebenarnya pilihan untuk 

menikahi perempuan-perempuan lain tersebut juga merupakan pilihan 

yang sama-sama beratnya dengan ketidak bolehan berperilaku aniaya 

terhadap anak (perempuan) yatim. Dalam penutupan ayat ke-3 surat Al-

Nisā’, disebutkan bahwasanya memiliki satu orang istri lebih dekat 

dengan tidak berperilaku aniaya. Hal ini membawa arti bahwasanya 

dengan menikahi beberapa perempuan sekaligus dapat mendekatkan kita 

dengan berperilaku aniaya. Jika benar demikian, lalu apa bedanya dengan 

menikahi perempuan yatim tadi kalau sama-sama berpotensi untuk 

berlaku aniaya? 

Dalam pandangan yang lain, ayat ini tidak serta merta 

mengharamkan poligami karena akan menjadi suatu ironi jika Allah 

mengharamkan poligami, padahal faktanya Nabi Muhammad SAW 

sendiri sebagai utusan Allah SWT yang dimuliakan juga melakukan 

poligami. Sehingga bisa kita tarik sebuah benang merah di sini 
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bahwasanya ayat ini adalah suatu pesan implisit dari Allah SWT agar kita  

lebih memilih jalan yang lebih selamat dengan tidak berpoligami. 

Namun, jika kita melihat dalam konteks di mana poligami justru 

membawa mudharat yang besar di dalam keluarga, maka secara tegas 

poligami haram dilakukan. Bagaimana tidak, tujuan pernikahan salah 

satunya adalah untuk memperoleh kondisi yang Sakinah, Mawaddah Wa 

Rahmah dalam berumah tangga. Jika dengan berpoligami justru 

menimbulkan percekcokan yang tidak kunjung ada habisnya dan bahkan 

berimplikasi buruk pada kondisi fisik dan psikis keluarga, maka hal 

tersebut sudah cukup menjadi alasan keharaman berpoligami dalam 

konteks pasca pelaksanaan poligami.  

 

 

2. Ayat ke-129 Surat An-Nisā Perspektif Qirā’ah Mubādalah 

Setelah membahas mengenai reinterpretasi ayat ke-3 surat An-

Nisa’ menggunakan metode Qirā’ah Mubādalah, selanjutnya penulis 

akan mengajak pembaca untuk melakukan reinterpretasi atas ayat ke-129 

Surat An-Nisa’ menggunakan metode Qira’ah Mubadalah. 

Dalam Tafsir Al-Miṣbāh, diterangkan bahwasanya kadangkala 

perempuan mau menerima untuk dipoligami dalam rangka memelihara 

pernikahannya. Sederhananya, mereka lebih memilih untuk dipoligami 

demi tetap terpeliharanya kehidupan mereka beserta anaknya daripada 

bercerai dengan suaminya. Selain itu, dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab 

berpendapat bahwasanya keadilan yang dimaksud dalam ayat ke-129 
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Surat An-Nisa’ adalah keadilan secara materiil dan bukan keadilan 

berkaitan dengan cinta di dalam hati. Hal ini beliau tegaskan bahwasanya 

dalam hal otoritas perihal hati bukanlah ranah manusia lagi namun sudah 

masuk dalam ranah ilahiyah. Sehingga, jika yang dimaksud adalah 

keadilan secara materiil, maka tuntutan atas keadilan ini dapat berupa 

pembagian waktu, nafkah, dan lain-lain yang masih bisa diupayakan. 

Sedangkan, jika yang dimaksud adalah keadilan dalam hal mencintai, 

maka secara mutlak manusia tidak akan mampu berlaku adil. 

Keadilan dalam hal hati tersebut, menurut M. Quraish Shihab 

masih bisa untuk dikendalikan semampunya dengan tidak terlalu 

mendemonstrasikan kecintaan si suami kepada salah satu istri, hal ini 

merupakan salah satu upaya dalam menjaga hati istri yang lain agar tidak 

merasa dibedakan atas istri yang mendapatkan perlakuan lebih. 

Dengan melihat arah tafsir ayat tersebut, di mana M. Quraish 

Shihab menyatakan bahwasanya keadilan yang dimaksud adalah keadilan 

secara material dan bukan keadilan secara immaterial, lalu bagaimanakah 

Qirā’ah Mubādalah melihat hal yang demikian? 

Pertama, jika yang dimaksud hanyalah keadilan secara material, 

yang menjadi pertanyaan adalah di mana posisi pemenuhan kebutuhan 

material dalam upaya mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa 

rahmah? Sebagai tujuan pokok pernikahan ataukah hanya sebagai 

penunjang? Tentunya, dalam berumah tangga, pasangan suami istri ingin 

mencapai suatu kondisi yang tentram, penuh penerimaan, dan kasih 
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sayang dari pasangannya. Jika benar demikian, maka posisi pemenuhan 

kebutuhan material terutama berupa sandang, pangan, ataupun papan 

panggonan, adalah upaya penunjang dalam mencapai pemenuhan 

kebutuhan immaterial berupa ketenteraman, penuh penerimaan, dan juga 

kasih sayang. Akan menjadi suatu yang menyakitkan jika kebutuhan 

material kita terpenuhi namun tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang 

dari pasangan kita. Pemenuhan atas kebutuhan material inilah yang 

kemudian diharapkan menjadi wujud atas cinta dan kasih sayang seorang 

suami kepada istri ataupun sebaliknya. Sederhananya, pernikahan bukan 

hanya berbicara mengenai hal-hal material semata, pun juga tidak hanya 

berbicara mengenai hal-hal immaterial juga, keduanya harus terpenuhi 

sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. 

Lebih lanjut, jika keadilan yang dimaksud hanyalah keadilan secara 

material dan tidak termasuk keadilan secara immaterial, coba tanyakan 

pada para perempuan maukah mereka dimadu dengan kondisi dicukupi 

kebutuhan lahiriahnya tanpa dicintai oleh suaminya? Atau dengan 

pertanyaan, maukah mereka dibiarkan tanpa cinta sedangkan istri yang 

lainnya memperoleh cinta sepenuhnya dari suaminya? Tentu tidak mau 

bukan? Itulah yang penulis maksud dengan kebutuhan akan lahiriyah dan 

batiniyah tidak bisa dilepaskan dalam konteks keadilan dalam 

berpoligami. Sebaliknya, jika istri hanyalah dicekoki dengan cinta tanpa 

dipenuhi kebutuhan lahiriyahnya maka tentulah ia juga tidak akan mau. 



108 
 

 
 

Yang kedua, yang perlu kita ketahui bersama adalah ayat ke-129 

merupakan respon atas pembagian giliran yang dilakukan Rasulullah 

SAW atas istri-istri beliau. Sederhananya, ayat tersebut secara spesifik 

menjawab kondisi Rasulullah SAW saat itu ketika beliau menjadi praktisi 

poligami. Disebutkan bahwa sekali-kali beliau(Rasulullah SAW) tidak 

akan mampu berbuat adil meskipun beliau sangat ingin berbuat 

demikian. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Rasulullah SAW adalah seadil-

adil manusia, seadil-adilnya Rasulullah SAW saja tidak mampu untuk 

mengolah keadilan dalam hatinya. Hal ini membawa arti bahwasanya 

sekelas Rasulullah SAW saja mendapat respon yang sedemikian rupa dan 

terabadikan dalam Al-Qur’an serta hadits. Mendapati Al-Qur’an dan 

hadits adalah sebagai pedoman hidup, maka bisa kita tarik suatu 

kesimpulan bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah SAW dan 

bukanlah beliau, tentunya akan lebih sulit dalam berlaku adil seperti apa 

yang bisa beliau upayakan terhadap istri-istrinya. Hal inilah yang 

kemudian menimbulkan suatu pandangan bahwasanya poligami adalah 

hak istimewa yang diperoleh Rasulullah dan bukan untuk kita tiru. 

Karena kenyataannya, tidak semua yang Rasulullah lakukan bisa kita tiru 

dan praktekkan. Sehingga akan sangat beralasan jika ada beberapa negara 

yang mengharamkan poligami meskipun mayoritas masyarakatnya 

adalah muslim seperti Mesir, Tunisia, dan lain-lain. 

Ketiga, jika disebutkan dalam tafsir Al-Miṣbāh kecenderungan 

batiniyah dapat sebisa mungkin ditutupi dengan keadilan secara 
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lahiriyah, penulis melihat akan adanya suatu potensi ketimpangan atas 

pelaksanaan poligami dalam hal materiil. Kita asumsikan saja ketika 

suami sudah menikah dengan istri pertama selama 20 tahun dan 

kemudian memiliki anak berumur 18 tahun sedangkan si suami baru 2 

tahun melaksanakan pernikahan bersama istri kedua dan memiliki anak 

berusia 1 tahun. Maka tentulah si suami akan mencurahkan perhatiannya 

kepada istri keduanya dan anaknya yang masih berusia 1 tahun 

dibandingkan dengan istri pertamanya dan anaknya yang sudah berusia 

18 tahun. Kebutuhan akan keduanya pun tidak akan bisa disamakan 

karena memang istri kedua dan anaknya yang masih berusia 1 tahun 

membutuhkan perhatian lebih. Jika kecenderungan ini berlanjut dan istri 

pertama tidak legowo dalam menerima kondisi tersebut, maka tidak 

menutup kemungkinan akan timbul problem baru dalam rumah tangga 

yang berimplikasi pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. 

Sehingga tujuan-tujuan pernikahan yang semula ingin membentuk 

keluarga yang Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah akan semakin sulit 

terwujud. 

Berangkat dari pemaparan atas interpretasi ulang dua ayat 

tersebut(ayat ke-3 dan ke-129), dapat penulis tarik sebuah benang merah 

bahwasanya konsep keadilan yang ada di ayat ke-3 surat Al-Nisā’ 

berbeda dengan konsep keadilan yang ada di ayat ke-129 surat Al-Nisā’. 

Konsep keadilan yang berada di ayat ke-3 surat Al-Nisā adalah konsep 

keadilan yang berkaitan dengan pemenuhan hak terhadap istri akan 
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kebutuhan atas rasa adil sebagai syarat akan berpoligami. Sedangkan 

konsep keadilan yang ada di ayat ke-129 surat Al-Nisā’ adalah keadilan 

yang berkaitan dengan penyamarataan nafkah lahir maupun batin 

terhadap istri-istrinya tanpa condong terhadap salah satu istri semata.  

Dengan demikian maka poligami dalam perspektif Qirā’ah 

Mubādalah haram hukumnya terutama bagi mereka yang tidak mampu 

secara lahir maupun batin dalam mengupayakan keadilan terhadap istri 

ataupun calon istri-istrinya. Sehingga hukum dasar poligami yang 

menurut M. Quraish Shihab dihukumi mubah, setelah melewati 

interpretasi ulang dengan menggunakan metode Qirā’ah Mubādalah 

hukum dasarnya bergeser dari mubah menjadi haram. Baru setelah ada 

hal-hal signifikan yang dapat menjadi faktor bolehnya berpoligami 

seperti kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan dalam pembahasan 

sebelumnya maka bisa menjadi mubah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Menjawab bagaimana konsep keadilan atas munasabah pada ayat ke-3 

dan ke-129 surat Al-Nisā’, dapat penulis tarik sebuah benang merah 

bahwasanya konsep keadilan yang ada di ayat ke-3 surat Al-Nisā’ berbeda 

dengan konsep keadilan yang ada di ayat ke-129 surat Al-Nisā’. Konsep 

keadilan yang berada di ayat ke-3 surat Al-Nisā adalah konsep keadilan 

yang berkaitan dengan pemenuhan hak terhadap istri akan kebutuhan atas 

rasa adil sebagai syarat akan berpoligami. Sedangkan konsep keadilan 

yang ada di ayat ke-129 surat Al-Nisā’ adalah keadilan yang berkaitan 

dengan penyamarataan nafkah lahir maupun batin terhadap istri-istrinya 

tanpa condong terhadap salah satu istri semata. 

2. Implikasi hukum atas konsep keadilan dari penggunaan metode Qirā'ah 

Mubādalah adalah poligami haram hukumnya terutama bagi mereka yang 

tidak mampu secara lahir maupun batin dalam mengupayakan keadilan 

terhadap istri ataupun calon istri-istrinya. Sehingga hukum dasar poligami 

yang menurut M. Quraish Shihab dihukumi mubah, setelah melewati 

interpretasi ulang dengan menggunakan metode Qirā’ah Mubādalah 

hukum dasarnya bergeser dari mubah menjadi haram. Baru setelah ada 

hal-hal signifikan yang dapat menjadi faktor bolehnya berpoligami seperti 

kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya 

maka bisa menjadi mubah. 



112 
 

 
 

B. SARAN 

Berdasarkan apa yang sudah kita bahas dalam beberapa bab dalam 

penulisan skripsi kali ini, penulis berharap kepada pembaca untuk dapat 

menelaah penulisan ini dengan baik serta memahami apa yang ada dalam 

penulisan ini sebagai salah satu referensi atas problematika mengenai 

poligami. Seyogyanya poligami menjadi perhatian khusus agar tidak salah 

dalam menentukan keputusan. Pernikahan yang sehat akan membawa kepada 

kebahagiaan dunia dan akhirat, sedang pernikahan yang penuh dengan 

konflik akan membawa pada keburukan di dunia dan di akhirat pula. 
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