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ABSTRAK 

Penelitian ini adalah sebuah penelitian yang meneliti sebuah keluarga yang 

berpoligami, dimana keluarga tersebut berawal dari poligami yang menyatukan 

istri dalam satu rumah. Menyatukan istri dalam satu rumah itu sangatlah sulit 

untuk mencapai  konsep keadillan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal 

tersebut. Adapun tempat penelitian ini adalah pada keluuarga poligami yang 

terjadi di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten 

Lampung Utara. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, Apa faktor yang 

mendorong menyatukan dua istri dalam satu rumah di Tanjung Senang, Kotabumi 

Selatan, Lampung Utara, Bagaimana pengaruhnya menyatukan dua istri dalam 

satu rumah terhadap keharmonisan rumah tangga di Tanjung Senang, Kotabumi 

Selatan, Lampung Utara, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tantang menyatukan 

dua istri dalam satu rumah di Tanjung Senang, Kotabumi Selatan, Lampung 

Utara.Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui konsep poligami dalam 

perkawinan bila di tinjau dari segi hukum, dan untuk mengetahui sebab-sebab 

suami melakukan poligami. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

penelitian lapangan. Data  di analisis dengan analisa kualitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah orang yang melakukan poligami dan menyatukan istri dalam 

satu rumah di Tanjung Senang, Kotabumi Selatan, Lampung Utara. Berdasarkan 

hasil penelitian, Praktik poligami yang menyatukan istri dalam satu rumah benar-

benar terjadi di Tanjung Senang. Faktor yang mendorong menyatukan dua istri 

dalam satu rumah yaitu untuk meringankan beban suaminya untuk pengeluaran 

setiap bulannya, dan untuk menjaga tali silahturahim terhadap istri pertama dan 

istri kedua, dan tidak mengurangi rasa  keharmoinisan terhadap kedua istrinya dan 

tidak mengurangi jiwa kepemimpinan kepada anak-anaknya. Pengaruh dalam 

keharminisan keluarga poligami yaitu sangatlah tidak harmonis karna adanya 

unsur paksaan dari seorang suami untuk menyatukan istri dalam satu rumah, dan 

sedangkan menurut pandangan Hukum Islam menyatukan dua istri dalam satu 

rmah yaitu membolehkan, namun menempatkan dua istri dalam satu kamar maka 

itu tidak di anjurkan. Namun jika istrinya mempersyaratkan kepada suaminya agar 

tidak ditempatkan bersama istri yang lainnya, maka tidak boleh menempatkan di 

rumah yang sama. Jika istri tidak mempersyaratkan demikian, maka perlu melihat 

kepada adat kebiasaan setempat. 
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MOTTO 

         ا لله             

                     لله     لله   

    

 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku 

tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan 

bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.”(QS. Al-Ma idah (05):8) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul   

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangatlah 

diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari suatu kekeliruan 

dalam memahami suatu maksud dari judul tersebut: “Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Menyatukan Istri  Dalam Satu Rumah dan Pengaruhnya Terhadap 

Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Senang, 

Kecamatan Kota Bumi Selatan).”  Adapun mengenai uraian-uraian istilah 

diatas adalah sebagai berikut : 

Tinjauan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai 

suatu pandangan pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang 

menjadi objek penelitian.
1
 

Hukum Islam, menurut  Ulama Fiqih ialah seperangkat peraturan 

berdasarkan Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku 

manusia, mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi 

yang beragama Islam.
2
 Menyatukan Istri dalam satu rumah dan pengaruhnya 

terhadap keharmonisan rumah tangga, merupakan sebuah bentuk usaha atau 

kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan para istri atau menggabungkan 

sesuatu hal menjadi satu kedalam satu rumah pada suatu tujuan, dan 

perwujutan kondisi terhadap kualitas hubungan interpersonal antara seorang 

                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa,Edisi,Keempat, PT. GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2011. h. 1470 
2
Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jilid 1, Cetakan Pertama, PT. Logos Wacana 

Islam,Jakarta, 1999, h. 5. 
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suami dan para istri-istrinya dalam berumah tangga, yang berkenaan dengan 

urusan kehidupan dalam  berkeluarga dalam lingkup seorang suami istri dan 

anak-anaknya.
3
  

Kelurahan Tanjung Senang merupakan sebuah kelurahan yang terletak di 

kecamatan Kota Bumi Selatan, kabupaten Lampung Utara.  Kelurahan Tanjung 

Senang memiliki jumlah KK (Kepala Keluarga) yang cukup banyak, dengan 

mayoritas masyarakat beragama Islam, dan suku yang berbeda-beda 

(majemuk). 

Berdasarkan penejelasan di atas, diketahui bahwa judul Skripsi ini adalah 

sebuah penelitian untuk meninjau secara hukum Islam dan Hukum Posistif 

pada keluarga yang melakukan poligami dengan menyatukan istri dalam satu 

rumah  dan relevansinya dengan  keharmonisan dalam rumah tangga dalam 

wilayah lingkungan Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, 

Kabupaten Lampung Utara. 

B.  Alasan Memilih Judul 

Terdapat beberapa hal yang menjadikan alasan peneliti memilih judul ini 

sebagai bahan penelitian, adapaun alasan-alasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Secara Objektif 

Bahwa telah terjadi  pernikahan poligami di kelurahan Tanjung 

Senang, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Adapun hal yang menarik 

untuk diteliti menurut peneliti dalam pernikahan poligami ini  adalah 

                                                             
3
Nyoman Riana Dewi, “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan 

Keharmonisan dalam Perkawinan”, Psikologi Budaya, Vol.1, No.1, (Juni,2013), h.27  
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tentang menyatukan istri-istri dalam satu rumah. Pada sebuah pernikahan 

poligami fokus pada masalah konsep keadilan dalam Islam, serta 

pengaruhnya pada sebuah keharmonisan dalam rumah tangga. Melihat pada 

besarnya ruang lingkup keadilan dan susahnya mencapai keadilan tersebut 

peneliti tertarik untuk meniliti dan mengkaji permasalahan tersebut pada 

keluarga yang melakukan poligami di desa Tanjung Senang, kecamatan 

Kota Bumi Selatan, kabupaten Lampung Utara dengan merujuk pada 

konsep keadilan berdasarkan hukum Islam demi terwujudnya keharmonisan 

dalam suatu pernikahan poligami.  

2. Secara Subjektif 

a. Tersedianya  literatur terkait yang mendukung judul penelitian. 

b. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang menyatukan 

Istri-Istri dalam satu rumah pada kelurga poligami dan pengaruhnya 

terhadap keharmonisan rumah tangga, sehingga saya tertarik untuk 

meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi. 

C. Latar Belakang 

Dalam agama Islam mengenal istilah pernikahan poligami tetapi 

manusia memiliki tanggapan masing-masing terhadap poligami, ada yang 

dianjurkan poligami dalam keadaan tertentu. Saat ini poligami merupakan 

masih menjadi  prokontra di masyarakat setempat. Biasanya poligami 

menjadi masalah yang masih sulit diselesaikan karena pandangan dan opini 

masyarakat berbeda-beda.  
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Dalam sebuah pernikahan tak selamanya berjalan mulus, banyak faktor 

yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, salah satunya disebabkan 

pernikahan poligami. Dimana pernikahan poligami dianggap membawa 

resiko atau mudharat dari pada manfaatnya. Hal ini diduga disebabkan  

manusia menurut fitrahnya mempunyai sifat iri hati, cemburu, dan suka 

mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, 

jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, 

poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik 

konflik antar suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, 

maupun konflik antara istri beserta anaknya masing-masing.
4
 Akan tetapi, 

apabila pernikhan poligami berjalan atas dasar kerelaan dari kedua belah 

pihak dan sesuai dengan syari’at Islam maka pernikahan poligami akan 

berjalan lancar dan menjadi keluarga yang harmonis. 

Pada pasangan yang berpoligami, konflik dalam rumah tangga bisa 

terjadi antara isteri dengan istri,  antara suami dan para  istri, dan juga antara 

anak-anak mereka. Berpoligami dalam Islam memang dibolehkan, tetapi hal 

itu sebenarnya ibarat pintu yang darurat yang boleh atau dapat digunakan, 

dalam situasi yan membahayakan kerukunan. Oleh karena itu, 

memperbolehkan laki-laki berpoligami atau beristeri lebih dari seorang 

perempuan, hanya uuntuk menghindari madarat atau bahaya.
5
 Kebolehan 

berpoligami juga bukan berarti tanpa syarat. Berpoligami boleh asalkan dapat 

                                                             
4
Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Grup,2010),h.131  
5
Syamsudin Nur, Perkawinan Yang Didambakan, (Jakarta: An Nur, 2009),h.211  
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memenuhi kewajiban dan tanggung jawab secara adil. Sebaimana Allah  swt 

berfirman: 

                 

                           

                  

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah 

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

kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, 

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

kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S an-Nisa (4): 3)  

 

Pada ayat ini memperbolehkan seseorang melakukan poligami dengan 

syarat-syarat tertentu, sebelum ayat di atas turun poligami memang sebelumnya 

sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad 

saw dan ayat di atas hanya dibatasi berpoligami menikahi empat wanita saja.
6
 

Di Indonesia kebolehan berpoligami telah diatur dalam undang-undang 

perkawinan pasal 3 sampai dengan Pasal 5. Sedangkan dalam Komplikasi Hukum 

Islam, poligami diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 59, kebolehan hukum 

berpoligami sebagai altermatif, terbatas hanya sampai empat orang istri. Ini 

ditegaskan dalam Pasal 55 Kompikasi Hukum Islam di Indonesia: 

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 

empat orang istri. 

                                                             
6
H. Abdurrahman, Komplikasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV. Akademika 

Pressindo, 1995), cet. Ke-2, h. 114  
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2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mamapu berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 

3. Apabila syarat utama yang di sebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, 

suami dilarang untuk beristri lebih dari seorang.
7
 

Pada tuan Jumadi mengatakan bahwa dirinya berpoligami dengan alasan 

suka dan ditempatkannya dalam satu rumah kepada istri yang pertama, awal mula 

istri pertama tidak mengizinkan istri keduanya tinggal dalam satu rumah, setelah 

dimusyawarahkan (rundingan) kepada ibu dan suaminya maka istri pertama 

mengizinkan istri pertama untuk tinggal dalam satu rumah dengan syarat tidak 

tinggal dalam satu kamar, dan suami akan berlaku adil terhadap istri pertama dan 

anak-anaknya. 

Menurut tuan Adi dia berpoligami karena menurut agama Islam 

membolehkan untuk menmikah lebih dari seorang, awal mula istri tidak 

mengizinkan dan menolak tegas suaminya untuk perpoligami karena kondisi 

ekonomi yang sangat sedehana, ia akan merasa sakit hati apabila suaminya akan 

melakukan perpoligami, sering terjadi perdebatan antaranya maka seorang istri 

pasrah dan menerima apabila suami akan melakukan poligami. 

Pada tuan Budi berpoligami telah mendapatkan izin dari istri pada dasarnya 

seorang istri tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya, dan seorang istri 

ikhlas apabila mau dipoligami dan tinggal dalam satu rumah, dengan syarat istri 

                                                             
7  Khoirul Abror, Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga,AL’ 

ADALAH Vol.XIII, No.2, Desember 2016 
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kedua akan memberikan keturuna kepada suaminya, dan istri pertama akan 

menganggap anak yang akan dilahirkan seperti anak kandungnya sendiri.
8
 

Menempatkan dua istri dalam satu rumah tidak ada masalah, tetapi 

menempatkan istri dalam satu kamar itu lah yang tidak dibolehkan, namun jika 

istrinya mengizinkan suaminya berpoligami namun memberikan syarat sebelum 

terjadinya akad perkawinan bawasanya istri yang kedua tidak untuk tinggal di 

dalam satu rumah bersama maka tidak dibolehkannya istri keduanya untuk tinggal 

dalam rumah tersebut. Tetapi jika istri tidak memberikan persyaratan sebelum 

terjadinya perkawinan maka dapat melihat kepada adat setempat, tetapi adat 

setempat membolehkan istri tinggal bersama istri yang di madu, tetapi apabila 

kebiasaan adat tidak baik untuk istri maka masing-masing istri ditempatkan 

tempat tinggal yang berbeda , maka dari itu suami harus adil terhadap itri-istrinya 

berserta anak-anaknya.
9
 

Bila seorang mampu berbuat adil kepada para isterinya, boleh berpoligami. 

Bila tidak bisa berlaku adil, maka lebih bagus adalah cukup dengan memiliki satu 

orang isteri saja yang jelas disebutkan dalam ayat di atas, poligami ibarat pintu 

darurat untuk menghindari bahaya yang lebih besar.  

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang 

suami yang ingin beristeri lebih dari seorang dapat dibolehkan apabila 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah 

memberikan izin Pasal 3 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dasar 

                                                             
8
Wawancara Dengan Keluarga Tuan Budi yang Berpoligami,Kelurahan Tanjung Senang, 

10 September 2019  
9
Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Munaqahat, (Jakarta: Prenada Media cetakan ke-8 2019), 

h. 107  
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pemberian izin poligami oleh pengadilan agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) 

undang-undnag perkawinan.
10

 Pengadilan Agama memberi izin kepada seorang 

suami yang akan beristeri lebih dari seorang isteri, adapun syarat tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

3. Isteri yang tidak bisa memberikan keturunan (mandul). 
11

 

Islam mensyaratkan untuk berlaku adil bagi suami yang akan berpoligami. 

Hal tersebut diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 4 dan 5 tentang 

perkawinan yang menyatakan bahwa seorang suami yang mempunyai niat akan 

berpoligami harus mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Agama, dan 

harus pula mendapatkan izin dari seorang istri pertama baik melaui lisan ataupun 

tulisan. Hal tersebut untuk antisipasi bahwa suami akan benar-benar melakukan 

istri-istrinya secara adil. 

Berbicara seputar keadilan, dalam Islam juga mengenal dan membahas 

konsep-konsep keadilan yang mana kata adil merupakan adil yang hanya sebatas  

dapat dihitung dengan angka-angka yang menjadi bagian setiap masing-masing 

istri atau yang bersifat kuantitatif, padahal menurut fatwa Abduh, bahwa adil 

dalam poligami itu bersifat kualitatif, oleh karena itu kosep keadilan itu dalam 

Islam bukan hanya melihat konsep kualitas atau kuantitas melainkan melihat pada 

keduanya yaitu situasi dan kondisi. Contohnya, sistem pembagian uang terhadap 

anak yang lebih tua dan anak yang lebih muda, anak yang lebih tua diberi uang 

                                                             
10

 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompikasi Hukum, (Bandung: Nuansa Aulia,2008),h.53  
11

 Zainudin Ali, Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2007), h.47  
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Rp.10.000 dan anak yang lebih muda diberi Rp.10.000 itu adil dalam kuantitas , 

sedangkan adil dalam kualitas anak yang labih tua di beri Rp.10.000 dan anak 

yang lebih muda di beri Rp.5.000, hal tersebut melihat pada situasi dan kondisi.
12

 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik meneliti dan 

menjadikan permasalahan tersebut menjadi sebuag skripsi dengan judul  Tinjauan 

Hukum Islam Tentang Menyatukan Istri Poligami  Dalam Rumah Tangga dan 

Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, studi kasus kelurahan 

Tanjung senang kecamatan Kotabumi Selatan. 

D. Fokus Penelitian 

Dalam sebuah penelitian atau reserach yang bertujuan untuk mencari 

sesuatu  hal yang baru, peneliti akan terlebih  dahulu membuat fokus penelitian 

pada sebuah objek yang akan diteliti. Setelah fokus  penelitian ditentukan, maka 

selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan  tujuan penelitian. Adapun 

fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada praktek poligami dan akan 

ditinjau secara hukum Islam  dan Hukum positif yang beralamatkan di Kelurahan 

Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara
13

 

E. Rumusan Masalahn 

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan 

diteliti sebagai berikut: 

1. Apa faktor yang mendorong menyatukan dua istri dalam satu rumah di 

Tanjung Senang, Kotabumi Selatan, Lampung Utara ?  

                                                             
12 Abdul Nasir Taufiq Al-Attar, Poligami Ditinjau  Dari Segi Agama, Sosial, dan 

Perundang-Undangan,(Jakarta: Bulan Bintang), h.206 
13

Susiadi, Pedoman Penulisan Skripsi, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95  
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2. Bagaimana pengaruhnya menyatukan dua istri dalam satu rumah terhadap 

keharmonisan rumah tangga di Tanjung Senang, Kotabumi Selatan, Lampung 

Utara?  

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tantang menyatukan dua istri dalam satu 

rumah di Tanjung Senang, Kotabumi Selatan, Lampung Utara?  

F. Tujuan dan  Pegunaan dalam Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui faktor poligami dalam suatu perkawinan bila ditinjau dari 

hukum 

b. Untuk mengetahui pengaruh  suami melakukan poligami. 

c. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam adil dan harmonis terhadap para 

istri dan anaknya. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian 

tentang poligami yang sering menjadi perbincangan dalam masyarakat 

b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan pemikiaran 

yang positif. 

G.  Signifkasi Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian 

di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang tinjauam hukum Islam dan 

Hukum Positif terhadap praktek poligami di Kelurahan Tanjung Senang, 

Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara dapat bermanfaat atau 



11 
 

berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun signifikansi dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis  

Penelitian ini memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai 

pandangan hukum Islam terhadap praktik poligami, dan diharapkan dapat 

memperkaya khazanah pemikiran keIslaman serta dapat menambah hasil 

penelitian baru bagi civitas akademik Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum 

Keluarga (Konsentrasi Ilmu Hukum), Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

b. Secara Praktis 

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas 

akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu syari’ah di 

Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif Empiris. Normatif 

Empiris adalah perilaku nyata setiap warga sebagai akibat keberlakuan 

hukum Normatif. Perilaku tersebut dapat diobservasi dengan nyata dan 

merupakan bukti apakah warga telah berlaku sesuai atau tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum normatif (kondifikasi atau Undang-undang).
14

 Untuk 

                                                             
14

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelituan Hukum.(Bandung : PT Citra Aditiya 

Bakti,2004),h.132  
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mendapatkan informasi yang lebih banyak, peneliti juga menggunakan 

penelitian studi pustaka.
15

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu 

penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut 

penelitian kasus atau studi kasus dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.
16

 

Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti menyatukan istri dalam satu 

rumah dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kelurahan 

Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan. 

b. Sifat Penelitian 

Deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta 

dengan intepretasi yang tepat, sehingga gambaran dan pembahasan menjadi 

jelas. Sedangkan analitik adalah cara untuk menguraikan dan menganalisa 

data dengan cermat, tepat dan terarah.
17

 Dalam hal ini, peneliti akan 

menganalisa tentang fakta-fakta yang terjadi di masyarakat mengenai 

banyaknya poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-undang 

No.1 tahun 1974 Pasal 5 KHI Pasal 56 ayat 1, dan upaya yang dapat 

dilakukan oleh istri pertama mengenai poligami yang dilakukan oleh 

suaminya tersebut.
18

 Dalam penelitian ini, maksudnya adalah suatu 

penelitian yang menggambarkan bagaimana bersikap adil dalam 

                                                             
15

 Ibid, h.81  
16

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Catatan ke 21 (Bandung: Alfabeta Cv, 2015), 

h.6  
17

Muhammad Nazir,Metode Penelitian,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1988),h.63  
18

Zinudin Ali,Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Hukum Grafik Grafika ,Cetakan ke 

Tiga,2011),h.105 
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berpoligami dan bagaimana menjaga kerharmonisan terhadap istri pertama 

dan kedua di Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

maka yang menjadi sumber data adalah: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 

objek yang diteliti. Data primer yang di dapat pada penelitian ini adalah  

dengan  melalui mewawawancarai keluarga yang berpoligami. Serta data 

yang diperoleh secara langsung oleh peneliti memalui observasi di 

Kelurahan  Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, dalam 

bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti
19

. 

 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer 

berupa buku-buku dan literatur terntang perkawinan, dan peraturan 

perundang-undangan berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan, peraturan pemerintah Nomor 9  Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, serta 

Kompikasi Hukum Islam. Kaitannya dengan penelitian ini adalah upaya 

                                                             
19 Ibid, h. 188 
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untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang pembatalan 

perkawinan, dan literatur lain yang sesuai dengan pembahasan proposal 

ini. 
20

 

3. Informan dan Tempat Penelitian 

a. Informan 

Informan merupakan keseluruhan obyek penelitian yang terdiri 

dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau pristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu 

penelitian. 
21

 Adapun tempat penelitian  yang menjadi narasumber dalam 

penelitian ini adalah 3 keluarga yang melakukan poligami. 

b. Tempat Penelitian 

Dalam sebuah peneilitian, seorang peneliti harus memilih dan 

menjadikan suatu tempat untuk menjadi lokasi atau objek penelitian. Hal 

tersebut guna memudahkan proses penyusunan atau sistematika penulisan 

dan pelaporan. 
22

Adapun yang menjadi objek atau tempat penelitian dalam 

penelitian ini adalah pada sebuah Poligami, di Kelurahan Tanjung Senang 

Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat 

penting. Olehh karena itu, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan 

                                                             
20

Ibrahim Lubis,Fiqih munaqahat, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2011), h. 111  
21

Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 

2016), h. 43  
22

Sugiono, Stastistika Untuk Penelitian, Cetakan-19, (Bandung: Alfabeta Cv, 2011), h.64 
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komprehensif bagi persoalan yang diteliti.
23

 Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Metode observasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan. Dalam hal  ini peneliti 

mengadakan pengamatan terhadap kondisi wilayah penelitian secara 

langsung serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berkaita dengan objek 

penelitian.
24

 Observasi dilakukan ditempat yaitu Jl. Irigasi kebun liima 

Kelurahan Tanjung Senang Kecamatan Kotabumi Selatan. Untuk mencari 

data yang berkaitan dengan poligami. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah teknik  pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

lisan melalui wawancara dan berhadapan dengan muka orang yang dapat 

memberikan keterangan pada peneliti.
25

 Wawancara dilakukan dengan 

pihak yang berpoligami dan para istri-istrinya. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yan sudah berlalu. 

Dokumentasi biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi  dan wawancara dalam  penelitian kualitatif. 

                                                             
23

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendidikan Praktis, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1998), h.173  
24 Ibid, h.83 
25

Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Cetakan Ke X (Jakarta: 

PT.Bumii Aksara 2008), h.28  
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Dokumentasi ini adalah berupa gambar yang berkaitan dengan poligami 

antara suami dan istri. 

5. Metode Pengelolaan Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengelolaan data 

umumnya dilakukan dengan cara. 

a. Pemeriksaan data (Editing) yang mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai dengan masalah. 

b. Pendataan data (Coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang 

menyatakan jenis sumber data (nama penulis, tahun penerbit) atau urutan 

masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B, masalah 

ketiga tanda C, dan seterusnya). 

c. Rekontruksi data (Recontructing) yaitu menyusun ulang data secara 

teratur, berturut, logis sehingga mudah dipahami.
26

 

 

6. Analisis Data 

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dalam menganalisis 

datta yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati.
27

 Diolah secara sistematis dengan menggunakan pola pikir induktif 

yaitu berangkat dari pengetahuan yang berbentuk fakta-fakta khusus, 

peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-

                                                             
26

Muhammad Abdul Kadir , Hukum dan Penelitian, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 

2010),h.126 
27

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif,Cetakan ke 10, (Bandung: Remaja Rosda  

Karya,1999), h. 3  
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peristiwa yang khusus dan kongkrit itu digeneralisasikan yang mempunyaii 

sifat umum. 
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
28

Hadi Sutrisno, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 47  



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Perkawinan Dalam Islam 

1. Pengertian Perkawinan  

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan 

sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik 

pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Namun itu adalah 

suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-

Nya untuk berkembang biak  dan melestarikan hidupnya.
1
 Menurut 

bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, bisa juga 

berhimpun maupun mengumpulkan, sedangkan menurut istilah syara 

nikah bearti akad antara laki-laki dan wali perempuan yang karenanya 

hubungan badan menjadi sah.
2
 

                  

 “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat kebesaran Allah”. ( Q.S.Adz-Dzariyat (51): 49). 

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. 

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan  berasal dari kata Kawin, yang 

menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah Kawin 

digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan 

                                                             
1 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Rajawali Pers,Jakarta, 2013,h.6  
2
Hafizh Dasuki , Ensiklopedi Islam , Cetakan Pertama, Jilid 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru 

Van Hoeve), h.32  



 
 

menunjukan proses generatif secara alami. Selain itu, nikah hanya 

digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara 

hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama makna 

nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan 

terdapat Ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan 

Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Maka dari itu, 

nikah juga dapat diartikan sebagai bersetubuh.3 Menurut Muhammad 

Abu Zahrah adalah akad yang menjadikan halalnya seksual antara 

seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara 

keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.4 

2. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan 

Rukun, merupakan suatu yang mesti ada dan menentukan sah 

dan tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu sendiri, seperti membasuh untuk wudu untuk salat , atau 

adanya calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan.
5
 

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menyantukan sah 

atau tidaknya suatu pekerjaan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk 

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam salat menurut 

Islam, calon laki-laki atai calon mempelai perempuan itu harus 

                                                             
3 Khoirul Abror,Hukum Perkawinan dan Perceraian, (IAIN Raden Intan Lampung 2013), 

h. 44 
4
Ibid, h. 45  

5
Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, ( Jakarta: Kencana 2010), h. 45-46  



 
 

beragama Islam. Sah adalah suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi 

rukun dan syarat yang ditentukan.
6
 

Baik rukun maupun syarat, sebagaimana ditegaskan  oleh 

bapak Khoirudin Nasution, memang tidak seorangpun fuqaha 

konvensional yang  secara tegas memberikan definisi rukun dan syarat 

perkawinan, bahkan fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana 

yang syarat dan mana yang rukun.
7
  

Apabila diakuinya memang ada beberapa fukaha yang 

menyebutkan unsur yang mana menjadikan syarat dan rukun 

perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri 

atas : 

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan. 

b. Adanya wali dari pihak pengantin wanita 

c. Adanya dua orang saksi  

d. Akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau 

wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin laki-laki.
8
 

Tentang jumlah rukun  nikah ini, paraulama berbeda pendapat, 

Imam Malik mengatakan ada lima macam rukun nikah, yaitu: 

a. Wali dari pihak perempuan 

b. Mahar  

c. Calon pengantin laki-laki 

d. Calon pengantin perempuan 
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e. Akad nikah  

Imam Syafi‟i yang dikemukakan oleh Al-Nanawi berpendapat 

bahwa, rukun nikah itu ada empat macam yaitu: 

a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan) 

b. Wali ( dua orang yang melakukan akad, yaitu wali/wakil dan calon 

suami) 

c. Dua orang saksi dan akad nikah (ijab qabul).
9
 

Menurut ulama Hanfiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan 

qobul saja (yaitu akad yang akan dilakukan oleh pihak wali 

perempuan dan calon pengantin laki-laki). Pendapat yang mengatakan 

bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki 

dan calon pengantin perempuan menjadi satu rukun, sebagai mana 

diterangkan di bawah ini: 

a. Dua orang yang bsaling melakukan akad perkawinanan, yaitu 

mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. 

b. Adanya wali 

c. Adanya saksi, dan 

d. Dilakukan dengan sighat tertentu.
10

 

Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali, sama sekali tidak 

menyebut secara tegas tentang syarat dan rukun perkawinan, 

pembahasan yang ada hanya statemen-statemen yang mengarah pada 

rukun dan syarat perkawinan, seperti menyebutkan perkawinan sah 
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apabila ada seorang wali dan saksi. Dasar hukum adanya keharusan 

wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudamah adalah sabda 

Nabi yang mengatakan “ tidak ada perkawinan kecuali harus dengan 

wali”. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan di atas adalah 

syarat yang bertalian dengan rukun-rukun Islam perkawinan, yaitu 

syarat-syarat bagi calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, 

wali, saksi dan ijab qabul. 
11

 

Menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima  dan 

masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk 

memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan 

disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut. 

a. Calon suami, syarat-syaratnya: 

1) Beragama Islam 

2) Laki-laki 

3) Jelas orangnya 

4) Dapat memberikan persetujuan 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan  

b. Calon istri, syarat-syaratnya: 

1) Beragama, meskioun Yahudi maupun Nasrani 

2) Perempuan 

3) Jelas orangnya 

4) Dapat dimintai persetujuan 
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5) Tidak terdapat halangan perkawinan 

c. wali  nikah, syarat-syaratnya 

1) Laki-laki  

2) Dewasa  

3) Mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan 

perwalian  

d. Saksi nikah dan syarat-syaratnya 

1) Minimal dua orang laki-laki  

2) Hadir dalam ijab qabul  

3) Dapat mengerti maksud akad 

4) Islam  

5) Dewasa  

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai  

3) Memakai kata-kata nikah  

4) Antara ijab dan qabul bersambungan  

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya  

6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram 

haji atau umrah.
12
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7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang 

yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita 

dan dua orang saksi. 

3. Tujuan Perkawinan  

Istilah yang sering digunakan para ahli dalam menyebutkan 

tujuan perkawinan, ada yang memakai istilah tujuan, ada juga yang 

memakai istilah manfaat, dan ada juga yang memakai faedah dan ada 

pula yang menyebutkan dengan hikmah perkawinan. Demikian juga 

para ahli tidak sama dengan itu menyebutkan banyaknya tujuan 

perkawinan. 

Menurut Khoirudin Nasution, ada sejumlah ayat yang 

mengisyaratkan tujuan perkawinan yang mana disimpulkan akan 

tampak lima tujuan umum. Penetapan tujuan perkawinan didasarkan 

pada pemahaman sejumlah nas, ayat Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Saw. 

Tujuan perkawinan itu adalah: 

a.  Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah 

b. Bertujuan utuk regenerasi dan pengembangbiakan manusia, dan 

secara tidak langsung sebgi jaminan eksistensi agama Islam. 

c. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual)  

d. Bertujuan untuk menjaga kehormatan  

e. Bertujuan ibadah,yang dapat dipahami secara implisit dari sejumlah 

ayat al-Qur‟an dan secara eksplisit disebutkan dalam hadis.
13
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Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tujuan perkawinan 

tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam 

rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut 

adalah “Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdaarkan Ketuhana Yang Maha Esa.14 

Dalam KHI, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 

yaitu, “Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 

mawaddah, dan rahmah”.  

Secara eksplisit, ada sisi perbedaan tujuan perkawinan menurut 

UU No 1 Tahun 1974 dan KHI . Dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 

mendefenisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang 

laki-laki dan perempuan sebagai suami istri  dengan tujuan 

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan UU Perkawinan 

tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 

mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Sedangkan definisi kekal ini diambil dari ajaran Katolik Roma, yang 

mengartikan perkawinan adalah sehidup semati. Namun bisa juga 

diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetiaan antara pasangan 

suami dan istri. 

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
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kepercayaannya. Artinya perkawinan yang dilakukan menuut hukum 

agama Islam, Budha, Kristen, dan Hindu adalah sah dalam UU 

perkawinan,  berbeda dengan pasal 4 KHI yaitu perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 

ayat 1 UU No.1 Tahun 74 tentang perkawinan. Artinya KHI lebih 

menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap 

didasarkan pada UU No1 Tahun 1974.
15

 

4. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri 

Diantara kewajiban suami terhadap istri menurut kitab yang 

telah disebutkan adalah, berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para 

istri, memberi nafkah lemah lembut dalam berbicara kepada para 

istrinya. Disamping itu menurut hadis Rasulullah Imam Nawawi setiap 

para suami mestilah mengasihi istrinya dan memperlakukannya 

dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang lemah 

membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi 

keperluan mereka.
16

 

Mencerai mati hadis yang lain, kewajiban suami terhadap istri 

adalah, memberi sandang dan pangan, tidak memukul wajah jika 

terjadi tidak kepatuhan , tidak mengolok-ngolok dengan mengucapkan 

hal-hal yang dibencinya, tidak menjauhi atau menghindari istri kecuali 

di dalam rumah. Adapun menghindari berbicaraan hukumnya haram 
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kecuali karena alasan yang dibenarkan. Lebih sistematis, Imam 

Nawawi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan oleh suami: 

a. Memberi nasihat,menyuruh dan mengingatksn untuk berbuat baik 

dan menyenangkan hati istri. 

b. Memberikan nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan. 

c. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata atau 

berbuat sesuatu yang menyakitkan, 

d. Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada 

umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya. 

e. Menuntun istri dalam jalan kebaikan. 

f. Mengajari dakam urusan agama seperti berkenaan dengan 

taharah.
17

 

Selanjutnya berkenaan dengan kewajiban istri kepada suami 

dijelaskan bahwa wanita-wanita yang salih mereka yang taat pada 

suami. Mereka menjalankan kewajiban ketika suami tidak di rumah, 

menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia, dan harta suami sesuai 

dengan ketentuan Allah swt, karena Allah telah menjaga dan 

memberikan pertolongan kepada mereka. 

Pada definisi yang lain dinyatakan, para wanita sebaiknya 

mengetahui bawasannya dirinya seperti budak yang dinikahi dengan 

tuannya dan tawanan yang lemah dan tak berdaya dalam kekuasaan 

seseorang. Maka wanita tidak boleh membelanjakan harta suami 
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untuk apa saja kecuali dengan izinnya. Bahkan mayoritas ulama 

mengatakan bahwa istri tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri 

kecuali dengan izin suaminya. Istri dilarang membelanjakan hartanya 

karena dianggap seperti orang yang banyak uang.
18

 

      Istri wajib merasa malu terhadap suami, harus menundukkan 

mukanya dan pandangannya dihadapan suami, taat terhadap suami 

ketika diperintah apa saja kecuali maksiat, diam ketika suami sedang 

berbicara , berdiri ketika suami datang pergi, menampakkan cintanya 

terhadap suaminya apabila suaminya mendekatinya, menampakkan 

gembira ketika suami melihatnya, menyenangkan suami ketika tidur, 

menggunakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau 

yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, 

membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri di hadapan suami 

dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami. Kewajiban suami 

terhadap istri, ketiga , kewajiban istri terhadap suami, 

a. Kewajiban timbal balik antara suami dan istri. 

1) Dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan 

istri demikian juga sebaliknya termasuk hubungan seksual 

diantara suami dan istri. 

2) Timbulnya hubungan mahram diantara suami dan istri  

3) Berlakunya hukum perwarisan antara keduanya, secara setelah 

berlangsungnya akad nikah. 
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4) Dihubungkannya nasab anak mereka dengan nasab suami. 

5) Berlangsungnya hubungan baik terhadap suami dan istri. 

6) Menjaga penampilam lahiriah terhadap suami dan istri.
19

 

b. Kewajiban suami terhadap istri 

1) Yang berupa materi (uang) yaitu mahar dan nafkah sehari-hari 

seperti mahar dan nafkah. 

2) Yang bersifat non-materi yaitu mempergauli istri dengan sebaik-

baiknya dan melakukan keadilan diantara istri-istri apabila 

menikah lebih dari satu orang istri. Suami juga wajib menjaga 

kehormatan istri, dan mengatur hubungan seksual antara suami 

istri. 

c. Kewajiban istri terhadap suami 

1) Bersikap taat dan patuh terhadap suami dalam segala sesuatu 

selama tidak merupakan hal yang dilarang Allah. 

2) Memelihara kepentingsn suami berkaitan dengan kehormatan 

dirinya. 

3) Menghindari dari segala sesuatu yang akan menyakiti hati 

suami seperti bersikap angkuh, atau menampakan wajah 

cemberut,  atau penampilan buruk lainnya.
20
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5. Macam-Macam Perkawinan 

a. Perkawinan yang sah menurut Syari‟at 

Perkawinan yang sah menurut Syari‟at adalah perkawinan 

yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Yang termasuk 

dalam syarat-syarat nikah yaitu perempuan halal dikawin oleh laki-

laki yang ingin menjadikannya istri, dan  akad nikahnya dihadiri 

para saksi. Adapun yang termasuk rukun perkawinan diantaranya 

adalah: 

1.)  Calon mempelai laki-laki 

2.)  Calon mempelai perempuan  

3.)  Wali dari mempelai perempuan yang akan meningkah kannya 

4.)  Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang akan dilakukan 

oleh suami. 

b. Perkawinan yang tidak sah menurut Syari‟at 

1.) Nikah Mut’ah 

Mut’ah berasal dari “Matta’a” yang artinya nikmati atau 

bisa dibilang menikmati. Nikah Mut‟ah disebut juga nikah 

sementara atau nikah yang terputus. Seperti; satu hari, satu 

minggu, satu bulan. Nikah Mut‟ah menurut istilah hukum biasa 

disebut; Perkawinan untuk masa tertentu, dalam arti pada waktu 

akad dinyatakan ikatan berlaku perkawinan sampai masa 

tertentu yang bila masa itu telah datang, perkawinan terputus 

dengan sendirinya tanpa melalui proses penceraian. Perkawinan 



 
 

Mut‟ah seperti diatas dilarang oleh agama, karena dianggap 

mempermainkan wanita.
21

 

2.) Nikah Syighar 

Secara etimologi, kata syighar diambil dari dari kata       

شاغ تة  –شغارا   –ومشاغر   yang mana orang Arab menjadikan kata 

syighar tersebut menjadi “saya akan menikahkan putriku 

dengan kamu jika kamu menikahkan putrimu denganku”. 
22

 

Salah satu ta‟rif yang rajin dan kuat menurut ulama 

adalah kondisi di mana seorang hendak menikahkan putrinya, 

atau saudara perempuan, atau budaknya untuk dinikahkan 

dengan dia, baik dengan membayar sejumlah mahar atau tidak. 

Dengan kata lain, syighar adalah pernikahan dengan sejumlah 

kompensasi tukar menukar anak putrinya atau saudara 

perempuannya atau budak perempuannya. Dalam kata lain 

disebut saling menikah sebagai maharnya adalah manfaat 

kelamin anak perempuannya atau budak perempuannya.
23

 

3.) Nikah Muhalil 

Nikah Muhalil adalah seorang perempuan dicerai tiga 

kali (talak bain kubra) maka haramlah menikahinya 

berdasarkan firman Allah sebai berikut: 
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       ُِحُدْوَدللا       ِلل     

        

 

  kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga 

Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami 

yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi 

keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin 

kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 

hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, 

diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.(QS. 

Al-Baqarah (02):230)  
 

4.)  Nikah Muhrim  

Nikah Muhrim adalah seorang laki-laki yang menikah, 

sedangkan laki-laki tersebut dalam keadaan ihram untuk haji 

atau umrah sebelum tahalul. Hukum pernikahan ini batal. Jika 

laki-laki tersebut meninggalkan pernikahan dengannya maka ia 

melaksanakan akad nikah kembali setelah selesai haji atau 

umrah.   

5.) Nikah Masa Iddah 

Nikah Masa Iddah adalah laki-laki yang menikahi 

perempuan yang masi dalam iddah baik karena perceraian atau 

kematian. Pernikahan ini batil hukumnya, yaitu kehendaknya 

mereka berdua dipisahkan karena batalnya akad dan ketetapan 



 
 

mahar tetap bagi perempuan meski ia tidak bercampur 

dengannya. Diharamkan baginya menikahinya sehingga 

setelah habis masa iddahnya sebagai hukuman baginya. 

6.) Nikah Tanpa Wali 

Nikah tanpa wali yaitu laki-laki yang menikahi 

perempuan tanpa izin walinya. Nikah ini batil karena 

kurangnya rukun perkawinan, yaitu wali, Rasullah bersabda.  

ُ َأاَن َاْْحَُد بُْن َعْبِد ْاحلَِمْيِد َأاَنَأَسا  َعْن َسلََمةَ  َمَة َعْن ُسْفيَانَ بََراَنٔأبَْوَعْبِدهللِا َامْحَاِفظُ َأاَن ٔأبُْوامَْعبَاِس َوُهَوَاْْلََّصم

َُّما َاْمَر أٍَة نَُكَحْت بِْن ُلهَْيٍل َعْن معا ِو يََة بِْن ُسَو يٍْد يَْعِِنْ ْأبَْن ُمْقِرٍن َعْن ََلِ َعْن عَِلٍّ  ْْيِ ِاْذِن  قَاَل : َأي ِِبَ

ٓ َِبِءْذِهَوِِل )رواه امبيحقي( ا ََب ِطٌل ْلٓ ِنََكَح ِاْلم َاا فَاِهَك ُُحَ شلللللللشششششششش                شَوِلَّيم   

“Telah mengkabarkan kepada kami Abu „Abdillah al-Hafidh 

telah mengkabarkan kepada kami Abul Abbas, ia adalah al-

Asham: telah mengkabarkan kepada kami Ahmad bin Abdil-

Hamid: telah mengkabarkan kepada kamiAbu Usaamah, dari 

Sufyan, dari salamah bin Kuhail, dari Mu‟awwiyah bin Suwaid 

, yaitu Ibnu Muqrin , dari ayahnya, dari Aliy, ia berkata: 

”wanita manasaja yang dinikahkan tanpa ijin dari walinya, 

maka perkawinannya itu batil. Tidak sah perkawinan kecualli 

dengan izin seorang wali”(HR. al-Baihaqiy).
24 

 
B. Perspektif Poligami (Poligini) Dalam Hukum Islam  

1. Pengertian Poligami (Poligini) Dalam Hukum Islam 

Poligami (Poligini) secara etimoligi, berasal dari bahasa 

Yunani, yaitu poly atau polus yang artinya banyak, dan Gamein yang 

artinya kawin atau perkawinan, jadi poligami secara etimoligi adalah 
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perkawinan yang banyak, atau suatu perka yang banyak, atau suatu 

perkawinan yang lebih dari seorang istri.
25

 

Poligami merupakan sistem perkawinan dimana seseorang laki-

laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang 

bersamaan, pada dasarnya disebut poligami. Poligami menurut bahasa 

Indonesia adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau 

mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan. Para 

ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih 

dari seorang istri dengan kata lain poligami yang berasal dari kata 

Yunani yaitu polus  yang artinya banyak dan gune yang artinya 

perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang memiliki lebih dari 

seorang suami disebut poliandri yang berasal dari bahasa Yunani polus 

yang artinya banyak dan andros yang artinya laki-laki. Jadi, kata yang 

tepat bagi laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam 

waktu yang bersamaan pologini bukan poligami. Meskipun demikian 

dalam perkataan sehari-hari, yang dimaksud dengan poligami itu 

adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang 

perempuan dalam waktu yang bersamaan.
26

 

Secara terminologi, poligami sebagai “Ikatan antara seorang 

suami dengan mengawini beberapa seorang istri”. Atau “Seorang laki-

laki beristri lebih dari seorang ,tetapi dibatasi paling banyak empat 
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orang perempuan”. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan 

kalimat “ salah satu pihak” akan tetapi karena istilah perempuan yang 

mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang 

disebut dengan poligami disini adalah ikatan perkawinan, dengan 

seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri  sebagai 

pasangan hidup dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian itu 

tidak disebutkan jumlah istri dalam poligami, tetapi Islam membatasi 

sampai empat orang istri saja.
27

 

Poligami (Poligini) merupakan salah satu persoalan dalam 

perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontrovensial. 

Satu sisi lain poligami (Poligini) ditolak dengan berbagai macam 

argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu 

dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Pada sisi lain, poligami 

dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang 

tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan 

fenomena selingkuh dan prostitusi.
28

  

Poligami (Poligini) memiliki akar sejarah yang cukup panjang, 

sepanjang peradaban manusia itu sendiri. Sebelum islam datang ke 

jazirah Arab, poligami (Poligini) merupakan sesuatu yang telah 

mentradisi masyarakat Arab. Poligami (Poligini) pada masa itu dapat 

disebut poligami (Poligini) tidak terbatas. Lebih dari itu tidak ada 

gagasan keadilan diantara para istri.  Suamilah yang menentukan 
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sepenuhnya siapa yang paling disukai dan siapa yang dipilih untuk 

dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka 

tanpa ada uasaha untuk memperoleh keadilan.
29

 

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligami, kendatipun tidak 

menghapuskan praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan 

poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang 

ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para istri. Syarat-

syarat ini ditemukan dalam surat An-Nisa : 129 

                    

                 ِلل     

       

 “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”.(Q.S 

An-Nisa (4):129). 

 

2. Syarat Poligami (Poligini) 

Syariat Islam membolehkan poligami (Poligini) sampai dengan 

empat orang istri dan mewajibkan melakukan adil terhadap istri-

istrinya, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta 

lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang 

kaya dan antara istri yang miskin, yang berasal dari golongan tinggi 

atau keturunan keluarga golongan rendah. Apabila suami khawatir 
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berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak pata 

istrinya maka diharamkan untuk melakukan poligami (Poligini). 

Namun apabila dibaca surat An-Nisa ayat 3 dan korelasi 

dengan hadis-hadis lainnya, seperti hadis tentang pelanggaran Ali yang 

hendak melakukan poligami (Poligini), serta ancaman Rasulluah saw 

bagi seorang suami yang tidak dapat melakukan adil terhadap istri-

istrinya. maka dapat dipahami bahwa Islam tidak memerintah untuk 

melakukan poligami (Poligini),  , apabila mewajibkan poligami 

(Poligini), dan tidak memberikan kesempatan yang longgar kepada 

kaum Muslimin untuk poligami (Poligini). Artinya seorang yang 

hendak melakukan poligami (Poligini) harus memenuhi syarat dan 

ketentuan yang berlaku.  Syarat-syarat untuk berpoligami (Poligini) di 

bawah ini harus dipenuhi dalam Pasal 5 undang-undang perkawinan 

dijelaskan: 

a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undnag-undnag ini 

harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Adanya persetujuan dari istri 

2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidupnya istri-istri dan anak-anaknya. 

3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-

istri dan anak-anak mereka. 



 
 

b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat 1 huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila istri tidak dimungkin 

dimintai persetujuannya dan tidak akan menjadi pihak dalam 

perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya 

yang perlu dapat penilaian dari hakim pengadilan.
30

 

3. Tujuan Poligami (Poligini) 

Mengenai tujuan diijinkannya untuk berpoligami (dalam 

keadaan darurat dengan syarat berlakun adil) antara lain sebagai 

berikut: 

a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri 

yang mandul. 

b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, 

sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau 

istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

c. Untuk menyelamatkan dari yang hypersex dari perbuatan zina dan 

krisis akhlak lainnya. 

d. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal 

di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih 
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banyak dari pada jumlah laki-lakinya, misalnya peperangan yang 

cukup lama.
31

 

Tentang tujuan poligami (Poligini) tersebut diizinkannya Nabi 

Muhammad beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah 

maksimal yang diizinkan bagi umatnya (yang merupakan khusushiyat 

bagi Nabi) sebagai berikut: 

a. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran Agama. Istri Nabi 

sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat 

Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga 

dan bermasyarakat,terutama mengenai masalah-masalah 

kerumahtanggaan. 

b. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab 

dan untuk menarik mereka masuk ke agama Islam. Contohnya 

seperti perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Haris (kepala 

suku Bani Musthaliq). Dan perkwawinan Nabi yang kedua dengan 

Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir). 

c. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Contohnya perkawinan 

Nabi dengan para beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut 

usianya, seperti Saudah bin Zum‟ah (suami meninggal setelah 

kembali dari hijrah Abessinia). Mereka memerlukan perlindungan 
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untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya.
32

 

4. Keadilan dalam Poligami (Poligini) 

Berdasarkam Kamus Besar Bahasa Indonesia “adil” adalah 

merupakan berpihak kepasa sesuatu yang benar, tidak memihak 

kepada salah satunya, atau tidak berat sebelah. Keadilan adalah suatu 

tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. 

Maka dengan demikian, keadilan adalah merupakan sebuah tindakan 

yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam 

situasi yang sama. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya setiap 

manusia itu mempunyai keudukan dan nilai yang sama sebagai 

manusia. Akan tetapi, perlu ditekankan juga bahwa pada masalah-

masalah tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu, terkadang 

diperlukan perlakuan yang tidak sama dalam rangka mencapai apa 

yang disebut sebagai suatu keadilan. 

kata adil dalam bahasa Indoneia, keadilan dalam sosial 

diartikan sama berat,  berpegang pada kebenaran. Murtadha 

Muthahhari dalam bukunya mengutip pendapat  beberapa ulama 

mengenai makna adil yang antara lain; menurut al-Baydlawiy kata adil 

berarti berada di pertengahan dan mempersamakan, hal senadapun di 
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lontarkan oleh Rashid Ridha, ia mengatakan keadilan yang 

diperintahkan disini dikenal dengan ahli bahasa Arab dan bukan bearti 

menetapkan hukum (memutuskan perkara) berdasarkan apa yang telah 

pasti didalam agama. Sedangkan al-Asfahani mengatakan keadilan 

mempunyai makna memberi bagian yang sama rata. Ada juga yang 

mengatakan keadilan adalah penempatan suatu pada tempat yang 

semestinya.  

Menurut Sayyid Qutub kendak atau kepentingan setiap 

individu maupun masyarakat, atau berdasarkan kepentingan golongan 

satu dari golongan lainnya, atau bagi generasi yang satu atas generasi 

yang lain. Masing-masing yang mereka miliki hak dan kewajibannya 

sendiri-sendiri berdasarkan keadilan dan persamaan. Islam 

melaksanakan terwujudnya keadilan sosial dengan tetap memelihara 

unsur-unsur dasar dalam fitrah manusia, tetapi tidak pula menutup 

mata terhadap kemampuan yang dimiliki setiap orang. 

Selanjutnya Sayyid Qurub menambahkan, menyediakan ruang 

gerak yang cukup bagi kehidupan dan nilai-nilai ekonomi yang 

meratadalam semua segi yang menjunjung kehidupan adalah 

merupakan cara yang paling ampuh untuk mewujudkan keseimbangan 

dan keadilan sosial. Jadi, Islam memandang bawasannya keadilan 

adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan 

pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam 

pengertian yang lebih dalam bearti pemberian kesempatan sepenuhnya 



 
 

kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan 

memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan 

dengan tujuan hidup yang mulia. 

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip 

yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam 

yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, 

penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau 

penindasan.  

Keadilan  yang dimaksud disini dalam waktu bergantian. 

Ternyata seorang suami datang kepada salah satu istrinya dalam 

pembagian standar hidup, tidak menelantarkan salah satu istri dan 

memberikan secara berlebihan kepada yang lain. Akan tetapi keadilan 

dalam cinta adalah sebuah hal yang mustahil dilakukan, karena hal 

tersebut di luar kemampuan manusia. Allah menciptakan dua hati 

dalam seorang manusia. Allah hanya membolehkan saja, jadi terhadap 

perbedaan yang signifikan antara hukum wajib dan boleh. Kita juga 

mengetahui bagaimana praktik poligami (Poligini) sangat penting 

untuk menyelamatkan kondisi masyartakat Islam agar tidak terjerumus 

dalam keharaman atau zina dan kerusakan. 

Praktik poligami (Poligini) tidak pernah diwajibkankan oleh 

Allah. Praktik tersebut hanya dibolehkan saja. Maka, orang yang tidak 

mampu melaksanakannya tidak diperbolehkan untuk melakukan 

poligami (Poligini). Apakah ia akan mempergunakan kesempatan 



 
 

tersebut atau tidak. Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang 

masih dalam batas kemampuan, Allah tidak membebankan untuk 

berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan kecendrungan hati 

karena hal tersebut tidak dimiliki oleh manusia. Akan tetapi hal yang 

harus dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian 

materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang 

lainnya.
33

 

Menurut Sayyid Sabiq, Allah swt membolehkan poligami 

(Poligini) dengan batas sampai empat orang istri dan wajib berlaku adil 

kepada mereka dalam urusan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan 

kediaman atau semua yang bersifat kebendaan antara istri yang kaya 

dan yang fakir, yang berasal dari keturunan tinggi dan yang bawah. 

Karena itu, bila mana suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat 

memenuhi hak-hak mereka maka diharamkan untuk berpoligami. 

Allah swt berfirman: 

                 

                   

               

 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 
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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.(Q.S An-

Nisa (04):3). 

Maksud ayat di atas adalah berlaku adil dalam meladeni isteri 

seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. 

Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum 

turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para 

Nabi sebelum Nabi Muhammad saw ayat ini membatasi poligami 

sampai empat orang saja. 

Dua firman Allah swt diatas (An-Nisa : 3 dan An-Nisa :129) 

apabila dilihat sepintas tampak bertentangan. Pertama menyatakan 

apabila tidak berlaku adil. Akan tetapi, pada ayat kedua, dinyatakan 

bahwa sekali-kali manusia tidak dapat berlaku adil kepada istri-

istrinya sekalipun menghendakinya, yang konotasinya tidak dapat 

berlaku adil sama sekali. Atau perkataan lain ayat pertama  

meniadakan kesanggupan berlaku adil terhadap istri-istrinya, ayat 

kedua wajib berlaku adil.  

Namun kita resapi makna dari kedua ayat tersebut, ayat 

tersebut tidak bertentangan sama sekali karena adil yang dituntut 

dalam poligami ini adalah adil dalam lahiriah yang dapat dikerjakan 

oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang, karena ini 

di luar kemampuan seseorang. 
34
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5. Keharmonisan Rumah Tangga 

a. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga 

Terdapat beragam istilah yanng bisa digunakan untuk 

menyebut keluarga. Keluarga  adalah unit satuan masyarakat yang 

terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam 

masyarakat. Rumah tangga dapat di artikan pula sebagai suatu 

sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial 

yang di tandai adanya kerja sama ekonomi.
35

 

Dalam sosiologi Islam, keluarga  adalah sebuah kelompok 

sosial manusia, masing-masing anggota kelompok mempunyai 

pertalian darah atau hubungan suami sitri. Dasar rumah tangga 

dalam Islam memang diikat oleh pertalian darah atau pertalian 

perkawinan. Adopsi, hidup bersama, tanpa nikah, menikah sekedar 

dengan hukum adat atau pertunangan bukalah termasuk institusi 

atau lembaga pernikahan yang diakui dalam Islam. Islam 

membangun rumah tangga diatas dasar yang sah.
36

 

Keluarga  biasanya terdiri dari suami istri dan anak-anaknya 

inilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa dumelihat arti diri 

sendiri, dan kemudian belajar melalui pengenalan itu. Apa yang 

dilihatnya, pada akhirnya akan memberinya suatu pengalaman 

individual. Dari sinilah ia mulai dikenal sebagai indivu. Individu 

ini pada tahap selanjutnya mulai merasakan bahwa telah ada 
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individu-individu lainnya yang berhubungan yang secara 

fungsional. Individu-individu tersebut adalah keluarga yang 

memelihara sudut pandnang dan cara menghadapi masalah-

masalahnya, membinanya dengan cara menelusuri dan meramalkan 

hari esoknya, mempersiapkan pendidikan, keterampilannya, dan 

budipekertinya. Akhirnya keluarga semacam model untuk 

mengidentifikasi sebagai rumah tangga yang broken home, 

moderate home, dan rumah tangga sukses.
37

 

Kemudian rumah tangga adalah suatu kumpulan dari 

masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-

anak, mertua dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang 

syah (Islam-pen) setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai 

dengan ajaran agama.
38

 

Rumah tangga menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia 

jilid 1 1990 adalah tempat tinggal atau bangunan untuk tinggal 

manusia. Rumah tanga memiliki pengertian tempat tinggal beserta 

penghuninya dan segala yang ada didalamnya. Rumah tangga 

adalah unit perumahan dasar dimana produksi ekonomi, konsumsi, 

warisan, membesarkan anak, dan tempat tinggal yang terogranisasi 

dan di laksanakan. 
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Anggota rumah tangga adalah semua orang yang bertempat 

tinggal disuatu rumah, baik yang berada dalam pencacahan maupun 

yang sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang btelah 

berpergian 6 bulan atau lebih dan anggota rumah tangga yang 

berpergin kurang dari 6 bulan tetapi dengantujuan pindah dan tamu 

yang tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi akan 

bertempat tinggal 6 bulan dianggap sebagai anggota rumah 

tangga.
39

 

Perbedaan rumah tangga dan keluarga adalah dari segi 

keluaan makna yaitu, keluarga yang terbatas pada pengertian 

satuan unit kecil yang menyangkut pada pertalian nasab, sedangkan 

rumah yangga adalah suatu ikatan darah saja melainkan orang-

orang yang menempati suatu rumah atau bangunan yang di 

dalemnya berisikan beberapa orang, contohnya panti jompo. Maka 

panti jompo disini orang-orang yang berada di panti jompo yaitu 

dikatakan rumah tangga panti jompo.
40

 

Secara sosiologi ada beberpa fungsi keluarga, yaitu fungsi 

biologis, fungsi ekonomis, fungsi kasih sayang, fungsi pendidikan, 
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fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi sosialisasi, fungsi religus, 

fungsi rekreasi, dan fungsi keagamaan.
41

 

Pendapat lain menyebutkan; fungsi reproduksi, fungsi 

sosialisasi, fungsi efeksi, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi 

ekonomi, fungsi religius, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, fungsi 

penentuan status, dan fungsi pemeliharaan. Ada yang menyebut 

secara khusus tiga fungsi  atau peran keluarga dalam mendidik 

anak menurut Islam, yaitu; mengenalkan Allah SWT sejak kecil, 

menjauhkan kata yang tidak baik dihadapan anak, memberikan 

contoh yang baik.  

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, 

dalam pelaksanaan tidak semudah mengatakannya. Banyak ayat al-

Qur‟an maupun as-Sunnah mengenai rumah tangga yang 

sebenarnya ditujukan untuk mewujudkan keharmonisan hidup 

suami istri berikut anggota keluarganya. Berkaitan dengan 

terwujudnya keharmonisan rumah tangga, Islam memberikan 

ketentuan peraturan hidup bermasyarakat dengan mensyariatkan 

pernikahan yang mengatur hubungan individu dengan individu lain 

yang berlawanan jenis kelamin. 

 Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang mendapat 

awalan  ke dan akhiran  an, yang artinya perihal (keadaan) 

harmonis, keselarasan, dan keserasian. Rumah tangga yaitu yang 
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berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal 

belanja rumah), berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga 

adalah ibu dan bapak serta anak-anaknya. Ada yang mengatakan 

rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat.
42

  Jadi, 

keharmonisan rumah tangga yang didalamnya terdiri dari ibu, 

bapak, dan anak-anaknya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan 

sebelum memasuki jenjang perkawinan: 

1.) Penentuan calon atas dasar agama 

Dalam pernyataan hidup sehari-hari, sering jumpai bahwa 

pengambilan keputusan untuk menikah dimotivasi oleh faktor lain 

diluar agama, misalnya menikahi seseorang karena faktor 

kekayaan, keturunan dan kecantikan atau ketampanan.Ketiga 

faktor tersebut tidak dapat diingkari sebagai sesuatu yang penting 

untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

2.) Pemilihan calon atas dasar keturunan 

Di antara kaidah yang diletakkan Islam untuk mendukung 

keharmonisan rumah tangga yang akan dibangun adalah memilih 

pasangan hidup dari keluarga yang telah dikenal kesalehannya, 

akhlaknya, dan kemuliaan keturunannya. 

a) Bukan keluarga atau kerabat dekat 

Di antara pengarahan Islam dalam memilih istri atau 

suami adalah mengutamakan orang asing dari pada calon 
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yang memiliki hubungan nasab atau famili yang masih terlalu 

dekat. Hal ini penting demi menjaga kecerdasan anak, 

menjamin jasmaninya dari penyakit yang menurun. 

b) Mengutamakan wanita yang subur 

Islam menganjurkan seseorang yang akan menikah 

untuk memilih calon istri yang subur, sehingga 

memungkinkan untuk cepat memperoleh keturunan.karena 

diantara tujuan pernikahan yaitu memperoleh keturunan yang 

sah. 

c) Melihat calon pasangan. 

3.) Kewajiban dan Hak Suami Istri dan Bersikap Realitis dalam 

Menyikapi  Keadaan 

a) Realitis dalam soal mahar dan perkawinan. Tidak baik jika 

pihak calon istri mengajukan tuntutan mahar yang berlebihan 

dan menyelenggarakan resepsi perkawinan serta pemberian 

hadiah di luar kesanggupan calon suami. 

b) Realistis dalam pemberian nafkah. Sikap yang paling baik 

yang harus dimiliki seseorang wanita adalah memperhatikan 

kadar kemampuan dan kekuatannya dalam memberikan 

nafkah. 

c) Realistis dalam menghadapi sifat masing-masing pasangan. 

Setiap pasangan harus siap menerima kelebihan dan 

kekurangan yang ada pada diri pasangan. 



 
 

d) Bersikap realistis dalam menurut hak dan melaksanakan 

kewajiban masing-masing. Pasangan harus berbuat menurut 

kadar kemampuan dirinya dan memahami kemampuan 

pasangan.
43

 

C. Tinjauan Pustaka  

Pada penelitian terdahulu  atau kajian terdahulu terhadap poligami 

dengan upanya menyatukan istri dalam satu rumah dapat ditelaah pada 

beberapa karya iilmiah diantaraya, Pertama, skripsi yang berjudul 

poligami (komprasi terhadap pemikiran yusuf dan Undang-undang No. 1 

tahun 1974). Dalam skripsi tesebut bahwa yusuf cendrung membolehkan 

poligami atas dasar  pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar 

cendrung lebih mempermudah, sedangkan menurut Undang-undang No. 1 

Tahun 1974 poligami diperbolehkan karena menghindari terjadinya 

seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain menderita. 

Dari aspek keadilan antara Yusuf dan Undang-undang No. 1 Tahun 

1974 yaitu seorangg laki-laki yang berpoligami harus mampu berbuatt adil 

kepada istri-istrinya. Yang dimaksud adil  disin adalah adil lahir maupun 

batin, dari aspek tujuan dan hikmah  poligami antara Yusuf dan Undang-

undang No. 1 Tahun 1974 memiliki persamaan yaitu pada tujuan pokok 

perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal 
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
44

 Perbedaan antara penelitian 

yang dilakukan oleh Anwar Khoiri yang dilakukan peneliti adalah dari 

segi objek atau pembahasan yang dikaji berbeda dengan peneliti lakukan, 

dari pembahasan yang dilakukan oleh Anwar Khoiri membahas poligami 

antara pemikiran Yusuf dengan Undang-undang No. 1 Tahu 1974 

sedangkan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini membahas 

terbentuknya keluarga poligami yang sesuai dengan tujuan perkawinan. 

Berdasarka hal diperbolehkannya berpoligami ada hal tertentu 

yang harus dipenuhi yaitu bersikap adil, berdasarkan skripsi menurut 

analisa data Mayang Sari Erdila diijelaskan bahwa bersikap adil antara lain 

salah satunya yaitu : Adil atas tempat tinggal sudah menjadi kewajiban 

seorang suami untuk memberian nafkah keluarganya, khususnya para istri, 

salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat 

tinggal yang nyaman. Begitu pula dalam poligami, seorang suami selain 

dituntut berlaku adil dalam pembagian waktu gilir, juga memberikan 

tempat tinggal, maka haram hukumnya mengumpulkan antara dua istri  

atau lebih banyak di satu tempat, kecuali dengan kerelaan diantara istri-

istrinya. Jika tidak, di khawatirkan akan terjadi suatu keceburuan yang 

dapat menyebabkan perselisiihan di antara  istri-istri dalam satu rumah.
45
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