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ABSTRAK 

 Lailatus Sa’diyah, 2022 : Pesan Monogami dalam al-Quran (Telaah QS. 

An-Nisa‟ ayat 3 Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir) 

Kata Kunci: Monogami, QS. An-nisa‟ ayat 3, Faqihuddin. 

Dewasa ini, jika berbicara poligami, pemahaman yang melekat di 

masyarakat selalu berdalih pada ajaran syar‟at Islam. Bahkan akhir-akhir ini, 

wacana poligami semakin marak diproklamasikan sebagai syari‟at Tuhan, dengan 

kajian yang cukup intens dalam forum mentoring poligami. Sebuah forum 

pelatihan bagi orang-orang Islam yang hendak melakukan poligami. Dalil utama 

pemahaman poligami mengacu pada penggalan ayat alquran (QS. An-Nisa‟: 3) 

yang memang secara eksplisit disebutkan tentang kebolehan poligami. Kuatnya 

pemahaman poligami dalam ayat tersebut menjadikan monogami seakan 

tenggelam, bahkan terdapat pemahaman bahwa asas pernikahan dalam Islam 

adalah poligami. Padahal asas pernikahan dalam Islam adalah monogami, 

sebagaimana pendapat Faqihuddin Abdul Kodir. Dimana, perkawinan monogami 

tersebut juga disebutkan dalam (QS. An-Nisa‟: 3), sebuah ayat tentang dalil 

poligami. Terdapat perbedaan yang cukup signikan antara Faqihuddin dengan 

penafsir lainnya, sehingga hal ini menarik untuk dikaji mengenai bagaimana 

makna tersebut didapatkan.  

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penafsiran 

Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Q.S. An-Nisa‟ : 3?. 2) Apa faktor yang 

mempengaruhi Faqihuddin Abdul Kodir dalam menafsirkan Q.S. An-Nisa‟ : 3 

terkait wacana monogami?.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), 

dimana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang diperoleh dari kitab-

kitab atau buku-buku karya tokoh yang dikaji maupun referensi lain yang terkait 

dengan pembahasan ini. Penyajian datanya adalah dengan deskriptif analitik. 

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

isi (content analysis).  

Hasil penelitian dalam skripsi dapat disimpulkan bahwa : 1) Menurut 

Faqihuddin Abdul Kodir QS. An-Nisa‟ ayat 3 merupakan salah satu ayat yang 

menegaskan pentingnya keadilan dalam relasi keluarga. Didalamnya disebutkan 

beberapa bentuk perkawinan, antara lain: perkawinan dengan anak yatim, 

poligami, dan monogami. Dari beberapa bentuk perkawinan tersebut, yang paling 

dekat dengan keadilan adalah monogami. Maka dari itu, alquran justru 

menganjurkan monogami, karena pesan utama ayat adalah tentang keadilan. 2) 

Penafsiran Faqihuddin yang demikian, tidak lepas dari pengaruh latar belakang 

keilmuan atau pendidikan dan kehidupan sehari-sehari yang cenderung feminis. 

Latar belakang kondisi sosial beliau yang feminis ini mempengaruhi pemikiran 

beliau dalam hal membaca teks-teks keagamaan yang bersifat misoginis, salah 

satunya masalah poligami dalam al-Quran. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman Transliterasi ini mengacu pada pedoman hasil keputusan bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987, serta mengacu pada buku Pedoman Karya Ilmiah 

Institut Agama Islam tahun 2020 

1. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa‟ Ṡ Es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ Ha (dengan titik ح

di bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż Zet (dengan titik ذ

di atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad Sh Es dan ha ص



 

 

 
x 

 Dad Dl De dan el ض

 Ta Th Te dan ha ط

 Za Dz  De dan zet ظ

 Ain „ Apostrof terbalik„ ع

 Gain G Ge dan ha غ

 Fa F Ef ف

 Qof O Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Jika Hamzah (ء) terletak di awal kata, maka ia mengikuti huruf vokalnya tanpa 

tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 

2. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab sama halnya dengan vokal bahasa Indonesia, 

yakni terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau 

diftong. Vokal tunggal bahasa Arab berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagaimana berikut:  

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fathah A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

3. Maddah 
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya sebagaimana berikut:  

Harakat dan huruf Nama Huruf dan tanda Nama 

 Fathah dan alif ... َاَ/َ... َى

atau ya 

Ā A dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya Ī I dan garis di ...َ َى

atas 

 Dammah dan ... َو

wawu 

Ū U dan garis di 

atas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Segala sesuatu yang ada di alam semesta telah diciptakan oleh Allah 

swt. secara berpasang-pasangan, seperti siang dan malam, jantan dan betina, 

positif dan negatif, serta laki-laki dan perempuan. Pasangan laki-laki dan 

perempuan telah diatur oleh Allah dalam bingkai perkawinan. Perkawinan 

tersebut dimaksudkan bukan hanya mengandung kebolehan untuk melakukan 

hubungan seksual sebagai suami isteri, namun juga untuk menciptakan 

keberlangsungan kehidupan manusia yang harmonis, bahagia, dan sejahtera 

sepanjang hayat.
1
  

Perkawinan merupakan sesuatu yang cukup penting dalam kehidupan 

manusia, dimana didalamnya mengandung nilai ibadah yang mulia dan suci 

serta merupakan bentuk ibadah yang lestari sepanjang hayat di dunia. Hal ini 

disebabkan suatu perkawinan mengandung nilai sakral yang bersandar pada 

nilai ruh ilahiyah sebagai muara ridla dalam penghayatan perkawinan itu 

sendiri. 

Sepanjang kehidupan manusia terdapat dua istilah yang erat kaitannya 

dengan perkawinan yaitu poligami dan monogami. Poligami dalam sejarah 

kehidupan bukanlah sesuatu yang baru melainkan telah berlaku di semua 

lapisan masyarkat tanpa memandang status sosial. Poligami telah terjadi di 

kalangan masyarakat klasik sebelum datangnya Islam. Poligami bukan hanya 

                                                             
1
 Afif Zainul Hasan, “Seksualitas sebagai alasan permohonan talak”, (Skripsi, Institut 

Agama Islam Nurul Jadid, 2014), 1 
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dikenal di kawasan arab saja, namun juga dikenal di kalangan bangsa Ibrani 

dan Sicilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar bangsa Rusia, 

Lithuania, Polandia, Cekoslowakia, dan Yugoslavia. Serta sebagian penduduk 

Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris. 

Semua kalangan tersebut menganggap bahwa poligami merupakan suatu 

kewajaran dan perbuatan yang sah untuk dilakukan.
2
 

Di kawasan Arab sendiri sebelum datangnya Islam, poligami 

merupakan salah satu kebiasaan orang arab yang sudah dikenal akrab pada 

masa jahiliyah. Mereka berpoligami dengan tanpa ada batasan maksimal dan 

bisa bergonta-ganti pasangan sesuka hati. Bahkan tidak ada aturan yang jelas 

terkait perempuan-perempuan yang boleh dinikahi dalam poligami tersebut, 

misalnya bolehnya menikahi dua perempuan bersaudara, menikahi janda 

bapaknya, baik karena dicerai ataupun karena mati.
3
 Hal tersebut dilakukan 

secara paksa kepada pihak perempuan. sehingga dalam banyak hal, wanita di 

masa jahiliyah selalu terzalimi.  

Kebobrokan moral dan kezaliman selalu mewarnai kehidupan bangsa 

arab jahiliyah ketika itu. Ditengah-tengah rusaknya moral manusia, kemudian 

Islam datang sebagai petunjuk yang benar dengan diutusnya nabi Muhammad 

saw. Telah banyak tradisi-tradisi buruk yang mendarah daging pada jiwa-jiwa 

mereka. Oleh karena itu, ajaran Islam yang datang mengaturnya secara 

perlahan sebagaimana dalam menghentikan kebiasaan poligami tak bermoral. 

                                                             
2
 M. Quraish Shihab, “Perempuan”, (Tangerang : PT. Lentera Hati, 2009) 177. 

3
 Shafiyurrahman al-Mubarakfuri. “Sirah Nabawiyah”, terj, Kathur Suhardi, (Jakarta : 

Pustaka Al-Kaustar, 2012), 31 
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Islam sebagai agama yang rahmatan lil „alamin telah menghapus 

kebiasaan buruk poligami arab jahiliyah dengan cara membatasi jumlah istri 

dalam poligami. Aturan poligami dalam Islam telah diatur dengan jumlah 

maksimal empat orang istri dan dengan syarat-syarat yang berat. Aturan 

tersebut sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nisa‟ ayat 3: 

َوثاَُلَث  ٰ َِء َمثْ َن النَِّسآ ا َما طَاَب َلُكْم ِمنَ َمى َفاْنِكُحوْ ٰ ََوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسطُْواِِف اْلَيتَ 
ى َأالَّ ٰ َِلَك أَْدنَ ٰ َذ ٰ َنُُكمْ ٰ َِحَدًة َأْوَما َمَلَكْت َأيْ  ٰ ََفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلْوا فَ وَ  ٰ َعَ ٰ ََوُربَ 

۞تَ ُعْوُلْوا   

Artinya :  3. 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.
4
 

Pada mulanya, menurut riwayat Sayyidah Aisyah ra. ayat tersebut 

turun berkenaan dengan anak yatim perempuan yang berada dalam perawatan 

walinya. Kemudian anak tersebut dinikahinya. Ia mengadakan perserikatan 

harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggungannya itu. 

Karena itu, didalam pernikahan ia tidak memberikan apa-apa dan menguasai 

seluruh harta perserikatan itu, hingga wanita yatim itu tidak mempunyai kuasa 

apapun.
5
  

Sedangkan menurut Ibnu Abbas dalam riwayat Ali bin Abi Thalhah al-

Walibi, ketika ayat sebelumnya turun (Q.S. An-nisa‟ ayat 2) yang berbicara 

tentang anak yatim dan dosa besar memakan hartanya, maka para wali saat itu 

                                                             
4
 LPTQ dan Kemenag RI, “Alquran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019”, 

104. 
5
Departemen Agama RI, “Alquran Tafsir Perkata”, (Tangerang Selatan: PT. Kalim, 

2011), 78.  



 

 

4 

takut melakukan dosa tersebut, karena tidak mampu berbuat adil dalam 

memenuhi hak-hak anak yatim yang dirawat mereka. Di sisi lain, diantara 

mereka terdapat beberapa lelaki yang beristri banyak dan membutuhkan 

nafkah yang banyak pula, sedangkan mereka tidak mampu memenuhi hak-hak 

istri mereka. Sehingga dalam kondisi inilah kemudian dikatakan kepada 

mereka, “jika kalian tidak dapat berbuat adil dalam memenuhi hak-hak anak 

yatim dan merasa berat hati karenanya, maka semestinya kalian juga takut atas 

ketidak adilan kalian terhadap istri-istri kalian”.
6
 Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa semestinya orang-orang yang memiliki kekhawatiran berbuat 

dosa karena tidak mampu berbuat adil kepada anak yatim dan para istri itu 

sama.  

Tampaknya, peraturan Islam yang demikian merupakan suatu tawaran 

yang cukup ideal bagi masyarakat jahiliyah. Sebab di kala itu, para perempuan 

diperlakukan serendah-rendahnya dan sewenang-wenang yang tak jarang 

hanya dijadikan pemuas nafsu seksual lelaki. Keadaan tersebut tentulah sangat 

berbeda dengan perempuan di zaman sekarang. Dimana perempuan telah 

memperoleh banyak akses dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya hidup 

di ranah domestik saja namun juga di ranah publik. Artinya, jika poligami 

pada masa tertentu menjadi solusi untuk mengangkat derajat perempuan, 

namun di masa yang lain bisa terjadi sebaliknya. 

Hal tersebut dapat diketahui dengan beberapa pengalaman perempuan 

yang dipoligami di zaman sekarang. Sebagian mereka menceritakan bahwa 

                                                             
6
 Ahmad Muntaha AM, November 11, 2020, 23:00. https://islam.nu.or.id/tafsir-surat-an-

nisa-ayat-3-bagian-1-zFP3M  

https://islam.nu.or.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-3-bagian-1-zFP3M
https://islam.nu.or.id/tafsir-surat-an-nisa-ayat-3-bagian-1-zFP3M
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sebagai istri pertama hatinya dipenuhi dengan rasa was-was dan kekhawatiran. 

Khawatir sang suami tidak lagi menyayanginya, khawatir tidak lagi 

memikirkan anak-anaknya, bahkan tak jarang seakan mengemis kasih sayang 

kepada suaminya. Hal yang sama juga dirasakan oleh istri kedua, salah satu 

dari mereka menceritakan bahwa dirinya selalu berjuang mati-matian untuk 

selalu mendapat perhatian sang suami. Terkadang muncul rasa iri hati ketika 

sang suami lebih mengutamakan istri yang pertama. Rasa khawatir akan 

dilabrak dan dikatakan sebagai pelakor dsb. Semuanya, baik yang dialami oleh 

istri pertama dan istri kedua merupakan serangkaian proses pembunuhan 

karakter kepada perempuan. Mereka benar-benar dibuat kehilangan daya, 

harga diri, kehilangan logika dan dehumanisasi.
7
 

Berangkat dari konteks inilah kiranya diperlukan pembacaan ulang 

terhadap ayat alquran yang dianggap mengajurkan poligami. Pasalnya, 

pendapat-pendapat para ulama‟ tafsir atau cendekiawan tafsir baik yang 

mendukung adanya poligami maupun yang menolak poligami sama-sama 

merujuk pada ayat alquran (Q.S. An-Nisa‟ ayat 3). Hal ini disebabkan konteks 

yang dihadapi para penafsir alquran berbeda. Perbedaan pendapat tersebut 

menurut Faqihuddin Abdul Kodir menujukkan bahwa apa yang dimaksud 

sebagai hukum alquran pada praktiknya adalah pemaknaan ulama mengenai 

apa yang dimaksud dengan hukum alquran. Sebagai pemaknaan, ia pasti 

bersentuhan dengan realitas kemanusiaan. Persentuhan inilah yang kemudian 
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melahirkan perbedaan dan keragaman dalam pandangan hukum-hukum dalam 

islam.
8
 

Seperti halnya kitab-kitab mufassir klasik yang boleh dikatakan 

mayoritas mendukung adanya poligami. Pendapat tersebut sesuai dengan 

konteks kemanusiaan yang masih kental dengan budaya patriarki. Berbeda 

dengan kitab-kitab tafsir modern, dimana status sebagian perempuan yang 

secara global semakin mendapat perhatian publik sehingga penindasan kepada 

kaum perempuan mulai terkurangi. Diantara mufassir modern yang cenderung 

menolak adanya poligami adalah Muhammad Abduh, Aminah Wadud, 

Fatimah Mernissi dll. Muhammad Abduh sendiri memandang poligami 

sebagai sumber utama kerusakan masyarakat di Mesir ketika itu. Realitas yang 

dihadapi Abduh ketika itu adalah adanya diskriminasi terhadap kaum 

perempuan, yakni banyak dari kalangan pengusaha yang berpoligami tanpa 

memperhatikan rasa keadilan terhadap istri-istri mereka. Mereka 

memperlakukan para istri itu sehendak hatinya dimana. secara leluasa mereka 

dengan bebas mengawini atau menceraikan perempuan menurut seleranya. 

Dari sinilah Abduh memandang bahwa status hukum poligami dalam Islam 

perlu direformasi.
9
 

Meskipun wacana monogami dalam ayat tersebut sudah digaungkan 

sejak awal abad modern, namun pemahaman yang melekat di masyarakat 

terkait ayat tersebut masih tentang kebolehan poligami. Tak jarang ditemukan 

dalam diskusi-diskusi, penyebutan ayat tersebut oleh kaum laki-laki yang 
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menginginkan poligami. Bahkan akhir-akhir ini, wacana poligami semakin 

marak diproklamasikan sebagai syari‟at Tuhan, dengan kajian yang cukup 

intens dalam forum mentoring poligami. Bukan hanya itu saja, terkadang ayat 

tersebut juga dijadikan guyonan yang dilontarkan kaum laki-laki kepada 

perempuan untuk memancing emosi perempuan. Karena pada umumnya, para 

perempuan tidak mau dipoligami. Bahkan banyak dari kalangan laki-laki di 

zaman sekarang yang mempraktekkan poligami tanpa memperhatikan syarat-

syarat didalamnya.  

Kuatnya pemahaman poligami dalam ayat tersebut menjadikan 

monogami seakan tenggelam, bahkan terdapat pemahaman bahwa asas 

pernikahan dalam Islam adalah poligami. Padahal asas pernikahan dalam 

Islam adalah monogami. Salah satu tokoh Indonesia yang pro akan monogami 

adalah Faqihuddin Abdul Kodir. Beliau adalah pemikir Indonesia yang turut 

aktif dalam memperjuangkan pemberdayaan perempuan dalam perspektif 

Islam. Diantara wacana yang ia bangun dalam kajian-kajiannya adalah 

monogami. Beliau berpendapat bahwa poligami merupakan sebuah problem 

yang mendatangkan keburukan dalam pasangan suami istri. 

Penafsiran Faqihuddin terhadap wacana monogami-poligami cukup 

ideal dan dapat dijadikan sebagai jawaban penengah dalam perdebatan antara 

kelompok pro dan kontra poligami. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk 

mengungkap pesan monogami yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa‟ : 3 

perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. Beliau juga merupakan penggagas qiraah 

mubadalah sebagai metode interpretasi resiprokal. Dengan metode tersebut, 
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hasil interpretasi diharapkan tidak terjadi ketimpangan antara kaum laki-laki 

dan perempuan. Sehingga dalam menganalisis pendapat beliau terhadap Q.S. 

An-Nisa‟ : 3, penulis akan menemukan pemahaman yang tidak timpang dan 

dapat mengungkap kemaslahatan bagi laki-laki maupun perempuan. Dimana 

sebelumnya ayat tersebut seakan hanya berpihak pada laki-laki dan tidak 

memikirkan aspek psikologis perempuan. 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Q.S. An-Nisa‟ : 

3?  

2. Apa faktor yang mempengaruhi Faqihuddin Abdul Kodir dalam 

menafsirkan Q.S. An-Nisa‟ : 3 terkait wacana monogami? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Q.S. An-

Nisa‟ : 3.  

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Faqihuddin Abdul Kodir 

dalam menafsirkan alquran, utamanya Q.S. An-nisa‟ ayat 3. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

tambahan informasi atau referensi serta perbandingan bagi penelitian 

selanjutnya yang sejenis dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini 

juga berfungsi untuk mendukung penelitian Agus Mahfudin dan Galuh 

Retno Setyo Wardani yang menguraikan pemikiran Quraish Shihab 
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dengan menyatakan bahwa asas pernikahan dalam Islam adalah 

monogami.  

2. Secara Praktis 

a. bagi peneliti, dapat memahami substansi Q.S. Annisa‟ ayat 3 yang 

sesuai dengan keadaan di zaman sekarang. Serta dapat menambah 

pengetahuan dalam tata cara penulisan karya ilmiah yang baik dan 

benar.  

b. bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan 

pengetahuan untuk memahami ayat-ayat alquran. Khususnya yang 

berkaitan dengan Q.S.An-nisa‟ ayat 3 yang sebelumnya hanya 

dipahami dari segi poligami.  

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dapat dijadikan sebagai 

tambahan bahan bacaan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa di 

program studi Ilmu alquran dan Tafsir (IAT).  

E. Definisi Istilah 

1. Monogami   

Monogami merupakan antonim dari kata poligami. Monogami 

berasal dari bahasa Yunani yang berarti monos adalah satu atau sendiri, 

dan gamos artinya pernikahan. Jadi monogami adalah pernikahan yang 

dijalani dengan satu pasangan saja (suami atau istri). Di Indonesia, asas 

perkawinan yang berlaku adalah monogami, sebagaimana yang tertera 

dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
10
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Pembatasan poligami dalam undang-undang tersebut merupakan suatu 

upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi wanita.  

2. Telaah 

Telaah merupakan sinonim dari kata penyelidikan, kajian, 

penelitian dan pemeriksaan.
11

 Telaah dalam hal ini adalah suatu penelitian 

atau kajian tentang suatu teks atau karya tulis.  

F. Sistematika Penulisan  

Penulisan ini akan dibagi menjadi lima bab dalam pengkajiannya, dan 

masing-masing bab akan dibagi menjadi sub pembahasan sebagai berikut:  

BAB I  : Bab ini berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi 

istilah serta sistematika pembahasan . Fungsi bab ini adalah untuk 

memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi 

BAB II : Kajian kepustakaan atau studi terdahulu, yaitu 

mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penelitian ini, dan kajian teoriti yang akan dijadikan sebagai pisau analisis 

dalam penelitian ini.  

BAB III: Metode penelitian, meliputi : pendekatan dan jenis 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. Fungsinya adalah untuk memperoleh hasil kajian yang objektif 

BAB IV: Penyajian data dan analisis, meliputi gambaran objek 

penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan. Fungsi bab 
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IV adalah pemaparan data yang diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik 

kesimpulan dalam rangka menjawab masalah yang telah dirumuskan. 

BAB V: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. 

Fungsi bab ini adalah sebagai rangkuman dari semua pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, sekaligus penyampaian saran-saran bagi 

pihak terkait. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. “Konsep Iddah Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul 

Kodir”. 

Tesis yang ditulis oleh Hamzanwadi dengan judul “Konsep Iddah 

Laki-laki Perspektif Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir”. Fokus 

penelitiannya memaparkan tentang konsep iddah dalam Islam dengan 

pendekatan mubadalah, sebuah metode interpretasi resiprokal yang 

digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Jenis penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan. 

Teknik pengumpulan data menggunakan sumber-sumber kepustakaan 

(buku-buku jurnal dan bulletin) yang berkaitan dengan judul kajian. 

Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang 

berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa konsep iddah yang berlaku di masa 

awal Islam tidak terlepas dari budaya patriarki yang meminggirkan kaum 

perempuan. Sedangkan Islam datang untuk menghapus deskriminatif 

kepada kaum perempuan termasuk dalam masalah iddah yang hanya 

berlaku bagi perempuan. Dengan menggunakan teori mubadalah 

Faqihuddin Abadul Kodir konsep iddah tidak hanya berlaku bagi kaum 
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perempuan tapi juga berlaku bagi laki-laki secara umum. Relevansi 

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah tertelak pada pemikiran 

tokoh yakni sama-sama menjadikan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir 

sebagai objek kajian. Hal yang membedakan dengan penelitian penulis 

adalah penelitian tersebut fokus pada konsep iddah laki-laki. Sedangkan 

penulis disini mengkaji pesan mongami dalam Q.S. Annisa‟ ayat 3 dengan 

perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.
12

 

2. “Inisiasi hubungan seksual dalam qs. albaqarah: 223 (analisis qiraah 

mubadalah faqihuddin abdul kodir)”. 

Skripsi yang ditulis oleh Ma‟unatul Khoireyah dengan judul 

“Inisiasi hubungan seksual dalam qs. albaqarah: 223 (analisis qiraah 

mubadalah faqihuddin abdul kodir)”. Fokus penelitiannya membahas 

tentang bagaimana alquran memandang fenomena ketidak setaraan seksual 

dalam hubungan suami istri. Dimana fenomena yang terjadi perempuan 

hanya dijadikan sebagai objek seksual bukan sebagai subjek. Sehingga 

aktivitas seksual yang terjadi dalam hubungan ini menimbulkan 

ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Jenis penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode 

kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber-sumber 

kepustakaan (buku-buku jurnal dan bulletin) yang berkaitan dengan judul 

kajian. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data 

yang berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. 
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Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alquran memandang perempuan 

(istri) sebagai individu yang memiliki hak yang sama dalam hubungan 

seksual sebagaimana suami. Praktik yang menjadikan perempuan hanya 

sebagai objek seksual bisa dikatakan merupakan perbuatan yang non 

qurani, sebab hal tersebut dapat menimbulkan ketimpangan antara laki-laki 

dan perempuan. Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

tertelak pada pemikiran tokoh yakni sama-sama menjadikan pemikiran 

Faqihuddin Abdul Kodir sebagai objek kajian. Hal yang membedakan 

dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut mengkaji Q.S. 

Albaqarah : 233 yang terfokus pada pembahasan inisiasi kesetaraan 

hubungan seksual. Sedangkan penulis disini mengkaji Q.S. Annisa‟ ayat 3 

dengan bermaksud mencari makna monogami berdasarkan perspektif 

Faqihuddin Abdul Kodir.
13

 

3. “Poligami atau monogami: Menggagas penafsiran Asghar Ali 

Engineer terhadap Q.S. Annisa’ (4): 3”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Inayah Rohmaniyah dengan judul 

artikel “Poligami atau monogami: Menggagas penafsiran Asghar Ali 

Engineer terhadap Q.S. Annisa‟ (4): 3”. Pembahasannya memaparkan 

tentang pemikiran salah satu cendekiawan kontemporer asal India yang 

berkaitan dengan penafsirannya terhadap Q.S. Annisa‟ (4): 3. Berkaitan 

dengan ayat tersebut Asghar Ali Engineer memiliki pendapat yang berbeda 

dari mufassir-mufassir pada umumnya, yakni ia berpendapat bahwa 
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substansi pernikahan dalam Islam adalah monogami. Hal inilah yang 

menjadi titik fokus dalam penelitian Inayah Rohmaniyah. Jenis penelitian 

ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library research) dengan 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan sumber-sumber kepustakaan (buku-buku jurnal dan buletin) 

yang berkaitan dengan judul kajian. Penelitian oleh Inayah Rohmaniyah 

memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada aspek ayat yang diteliti 

(Q.S. An-nisa‟ ayat 3) dengan memfokuskan pada pesan monogaminya. 

Perbedaannya dengan penelitian yang akan datang adalah tokoh yang 

diteliti, penelitian sebelumnya meneliti Asghar Ali Engineer sebagai objek 

kajian, sedangkan penelitian yang akan datang memfokuskan pada tokoh 

Faqihuddin Abdul Kodir.
14

 

4. “Poligami bagi yang mampu, monogami bagi yang tidak mampu”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Firdaus dengan judul jurnal 

“Poligami bagi yang mampu, monogami bagi yang tidak mampu”. 

Pembahasannya mengkaji tentang pemikiran Ali ash-Shabuni atas Q.S. 

An-nisa‟ ayat 3. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ayat tersebut 

sama-sama memberikan pesan tentang poligami dan monogami. Dalam 

artian poligami tidak dapat dijadikan alasan sebagai hal yang 

menggagalkan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah 

sebagaimana keberhasilan mencapainya bukan disebabkan oleh 

monogami. Baik poligami atau monogami sama-sama memiliki peluang 
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untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jenis 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (library 

research) dengan menggunakan peneltian kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan sumber-sumber kepustakaan (buku-buku 

jurnal dan buletin) yang berkaitan dengan judul kajian. Penelitian oleh 

Slamet Firdaus memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada aspek 

ayat yang diteliti (Q.S. An-nisa‟ ayat 3). Perbedaannya dengan penelitian 

yang akan datang adalah fokus pembahasannya, penelitian sebelumnya 

meneliti dua aspek sekaligus yang terkandung dalam ayat tersebut yakni 

poligami dan monogami berdasarlan pendapat mufassir, sedangkan 

penelitian yang akan datang memfokuskan pada pesan monogami 

perspektif tokoh Faqihuddin Abdul Kodir.
15

 

5. “Asas Monogami dalam Surah an-nisa’ ayat 3 (Studi Pemikiran M. 

Quraish Shihab)”. 

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Mahfudin dan Galuh Retno 

Setyo Wardani dengan judul “Asas Monogami dalam Surah an-nisa‟ ayat 

3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab)”. Pembahasannya mengkaji 

tentang pemikiran M. Quraish Shihab mengenai surah annisa‟ ayat 3. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa dalam ayat tersebut poligami 

diibaratkan pintu darurat dari suatu permasalahan yang sudah tidak 

ditemukan jalan keluarnya lagi kecuali melakukan poligami, sehingga jika 

dipahami secara kontekstual maka sebenarnya ayat tersebut lebih 
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menganjurkan pada asas monogami dalam perkawinan. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif, metode yang digunakan adalah penelitian 

kepustakaan (library research) dengan menggunakan tehknik deskriptis 

analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan sumber-sumber 

kepustakaan dengan menjadikan tafsir almisbah vol. 2 sebagai data primer, 

buku-buku jurnal dan buletin yang berkaitan dengan judul kajian sebagai 

data sekunder. Penelitian oleh Agus Mahfudin dan Galuh Retno Setyo 

Wardani memiliki kesamaan dengan penelitian penulis pada tema dan ayat 

yang diteliti (Q.S. An-nisa‟ ayat 3), yakni lebih menekankan pada pesan 

monogami. Perbedaannya dengan penelitian yang akan datang adalah 

tokoh yang diteliti, penelitian sebelumnya meneliti M. Quraish Shihab, 

sedangkan penelitian yang akan datang memfokuskan pada pesan 

monogami perspektif tokoh Faqihuddin Abdul Kodir.
16

  

B. Kajian Teori 

1. Perkawinan dan Monogami 

a. Perkawinan dalam potret sejarah 

Perkawinan merupakan salah satu budaya dalam siklus 

kehidupan umat manusia.
17

 Sebagai bagian dari budaya, perkawinan 

dalam kehidupan manusia dapat dikatakan mengalami revolusi sesuai 

budaya dan aturan masyarakat yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa bentuk perkawinan masyarakat pra Islam yang sangat 
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berbeda dengan bentuk perkawinan setelah datangnya Islam. Dimana, 

mereka melakukan perkawinan dengan tanpa aturan yang jelas 

sebagaimana perkawinan yang telah dilakukan masyarakat jahiliyah.  

Masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam mengenal aneka 

bentuk perkawinan. Menurut riwayat Abu Daud dari Aisyah R.A, 

Perkawinan pada masa jahiliyah ada empat macam,: pertama adalah 

perkawinan secara spontan, perkawinan ini dapat dilaksanakan setelah 

laki-laki mengajukan lamaran kepada wali perempuan dan 

menyerahkan mas kawin ketika itu pula. Kedua, perkawinan istibda‟ 

yakni seorang suami menyuruh istrinya untuk berkumpul dengan laki-

laki lain yang dikehendaki suaminya sampai si istri hamil dengan laki-

laki lain tersebut dan sang suami tidak akan menyentuh dan 

mengumpuli istrinya sebelum dinyatakan hamil dengan orang lain 

tersebut. Hal demikian dilakukan untuk memperoleh keturunan yang 

baik dan pintar seperti laki-laki yang ditunjuk suaminya. Ketiga 

perkawinan ar-rahthun (perkawinan poliandri) yakni hubungan 

beberapa orang laki-laki yang kurang dari sepuluh dengan satu 

perempuan. Dimana setelah perempuan hamil dan melahirkan, ia 

menunjuk satu diantara laki-laki yang telah mengumpulinya untuk 

menjadi ayah dari anak yang dilahirkan. Keempat perkawinan dengan 

wanita pelacur. perkawinan yang keempat ini tidak jauh beda dengan 
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yang ketiga, hanya saja dalam penunjukan ayah dari anak yang 

dilahirkan ini dengan sistem undian.
18

  

Selain empat macam bentuk perkawinan diatas, ada lagi dua 

bentuk perkawinan lainnya; yaitu perkawinan badal (tukar menukar) 

dalam artian dua orang suami tukar menukar istri tanpa melalui talak 

yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual. Kemudian 

perkawinan al-syigar, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak atau 

saudara perempuannya tanpa mahar akan tetapi dengan syarat laki-laki 

itu memberikan anak atau saudara perempuannya.
19

  

Bentuk perkawinan yang juga dikenal akrab pada masa 

jahiliyah adalah poligami. Poligami dalam tradisi mereka dilakukan 

dengan sejumlah perempuan yang mereka inginkan tanpa ada batasan 

maksimal.
20

 Terkadang mereka juga menikahi dua perempuan 

bersaudara dan janda bapaknya. Keputusan untuk menikahi perempuan 

yang disukai hanyalah di tangan suami dan perempuan diharuskan 

untuk pasrah pada takdir mereka tanpa ada jalan lain untuk proses 

keadilan.
21

 Demikian pernikahan yang mereka lakukan tanpa adanya 

aturan dan syarat-syarat yang jelas.  

Berdasarkan catatan sejarah, perkawinan demikian bukan 

hanya dikenal di kawasan arab saja, namun ia telah mengakar dan 
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dipraktekkan oleh semua penganut agama, seperti Yahudi, Kristen, 

Hindu, dan juga keyakinan di kalangan masayarakat Arab sebelum 

Islam. Para pemimpin Kristen misalnya, mereka mendeklarasikan 

bahwa poligami bukanlah perbuatan dosa, sehingga mereka 

membolehkan masyarakatnya untuk menikah lebih dari satu istri.
22

     

Perkawinan seperti itu terjadi akibat anggapan mereka terhadap 

kaum perempuan yang lemah dan tidak memiliki hak kesetaraan 

sebagai manusia. Perkawinan yang mereka lakukan hanya untuk 

memperoleh keturunan. Karena itu, mereka melegalkan segala bentuk 

perkawinan tanpa memperhatikan norma kemanusiaan. Lebih-lebih 

perempuan di zaman itu hanya disebut sebagai the second human 

sehingga melahirkan segala bentuk deskriminasi terhadap mereka 

(perempuan). Perempuan keluar dari zona ketidakadilan sosial setelah 

datangnya islam. Sebab Islam datang dengan semangat pembebasan 

terhadap kaum yang lemah termasuk didalamnya perempuan.  

Setelah Islam datang, maka semua bentuk perkawinan di masa 

jahilihyah dihapus karena tidak sesuai dengan pesan moral Islam. 

Islam hanya membenarkan perkawinan yang terjadi antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan yang tidak terhalang menikah secara 

syar‟i (bukan mahram). Perkawinan dalam Islam didahului dengan 

proses meminang kepada orang tua atau wali perempuan, membayar 

mahar sesuai kesepekatan kedua belh pihak, kemudian pernyataan ijab-
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kabul. Pada prinsipnya, Islam tidak membenarkan semua bentuk 

perkawinan yang didalamnya ditemukan unsur-unsur kezaliman, 

kekerasan ketidak adilan, pelecehan, pemaksaan dan penindasan.
23

 

Musdah menyebutkan dalam bukunya yang berjudul “Islam 

menggugat poligami” bahwa perkawinan dalam Islam dibangun diatas 

lima prinsip dasar. Pertama, prinsip kebebasan dalam memilih jodoh 

bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan 

syari‟ah. Kedua, prinsip mawaddah warahmah (cinta dan kasih 

sayang). Ketiga, prinsip saling melengkapi dan saling melindungi. 

Keempat, prinsip mu‟asyarah bil ma‟ruf (pergaulan yang sopan dan 

santun). Kelima, prinsip monogami.
24

 

Berdasarkan kelima prinsip inilah, perkawinan dalam Islam 

dijalani. Dikarenakan Islam menganut prinsip monogami, maka 

perkawinan poligami di zaman jahiliyah juga mendapat perhatian 

agama. Perlu digaris bawahi bahwa kebolehan poligami dalam Islam 

bukan berarti membuat peraturan yang baru tentang poligami karena 

sejatinya poligami telah dikenal dan dipraktekkan oleh semua penganut 

berbagai agama dan adat istiadat masyarakat. Hanya saja poligami 

yang ditawarkan oleh Islam jauh lebih bermoral daripada kebiasaan 

poligami sebelum islam.
25

 Dalam ajarannya, islam membatasi 

kebolehan poligami, baik secara kuantitas maupun kualitas.  
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Secara kuantitas, Islam membatasi perkawinan poligami 

dengan maksimal empat istri. Jika sebelum Islam laki-laki bisa sesuka 

hati gonta-ganti istri dan bisa memiliki istri dengan tanpa batasan, 

maka setelah islam datang kebiasaan tersebut dihapus dengan cara 

membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi dalam waktu yang sama, 

yakni hanya empat istri. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam 

hadits : 

حدثنا ىناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أيب عروبة عن معمر عن الزىري عن سامل بن  
هلل عن ابن عمرأن غيالن بن سلمة الثقفي أسلم ولو عشر نسوة ِف اجلاىلية عبد ا

 فأسلمن معو فأمره النيب صلى اهلل عليو وسلم أن يتخري أربعا منهن
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan 

kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar 

dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa 

Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia 

saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. 

Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi 

wa sallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka.
26

 

 

Kemudian secara kualitas, konsep poligami dalam Islam 

menekankan gagasan keadilan. Dimana kebolehan poligami hanya 

berlaku bagi orang-orang yang sanggup dan mampu berlaku adil 

kepada para istrinya. Jika tidak yakin atau menduga bahwa tidak dapat 

berlaku adil kepada para istrinya, maka islam tidak memperkenankan 

mereka melakukan poligami, bahkan dianjurkan menikahi satu istri 

saja. 
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Keadilan merupakan syarat mutlak bagi pelaku poligami. 

Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami dalam Islam 

sangat berat dan hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu 

memenuhinya. Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa 

sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri 

mereka seperti sedia kala. Sekalipun poligami dibolehkan dalam Islam, 

bukan berarti poligami adalah syari‟at islam, sebab poligami telah 

dipraktekkan masyarakat luas sebelum islam. Islam tidak mengajarkan 

poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan, Islam 

hanya membolehkan dengan syarat yang ketat, namun sayangnya umat 

Islam dewasa ini hanya terpaku pada kebolehan poligami, tetapi 

mengabaikan syarat yang ketat bagi kebolehannya.
27

 

Sejatinya prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami. 

Sebagaimana Islam menegaskan bahwa pernikahan monogami lebih 

dekat untuk tidak berbuat zalim dan tindakan semena-mena. Penegasan 

ini seakan menunjukkan bahwa monogami lebih baik daripada 

poligami, karena jauh dari tindakan kezaliman. Sedangkan poligami 

lebih dekat dengan kezaliman dan tindakan semena-mena. Oleh karena 

itu, Islam sebagai agama rahmatan lil‟alamin menganut prinsip 

monogami kerena bentuk perkawinan inilah yang lebih menjanjikan 

perdamaian dan lebih sesuai dengan tabi‟at manusia. Serta juga lebih 

mudah untuk menggapai tujuan perkawinan itu sendiri yakni 
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kehidupan yang penuh dengan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang 

(sakinah, mawaddah wa rahmah). Dimana semua manusia pasti 

mendambakan kehidupan yang demikian. 

b. Definisi Monogami 

Monogami berasal dari bahasa Yunani yang berarti monos 

adalah satu atau sendiri dan gamos artinya pernikahan. Kemudian dua 

kata tersebut digabung menjadi satu sehingga menjadi monogamy. 

Kata monogamy dalam bahasa Inggris berarti having only one husband 

or wife at a time (memiliki seorang suami atau istri dalam satu 

waktu).
28

 Dalam kamus Webster‟s disebutkan tiga definisi yang 

berkaitan dengan kata monogamy. Arti kata monogamy dalam kamus 

Webster‟s adalah:  

1) The practice or state of being merried to only person at a time 

(praktik atau sistem pernikahan yang hanya menikahi satu orang 

dalam waktu tertentu). 

2) The practice of marrying only once during life (sistem pernikahan 

yang dilakukan hanya sekali seumur hidup). 

3) The practice of having one mate (sistem pernikahan yang hanya 

memiliki satu pasangan).
29

 

Demikian juga dalam bahasa Indonesia, kata monogami 

merupakan saduran dari bahasa Inggris “monogamy”. Monogami 
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dalam bahasa Indonesia mengandung pengertian sistem perkawinan 

yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri 

pada jangka waktu tertentu. Jadi perkawinan monogami adalah bentuk 

perkawinan yang hanya dijalani dengan satu pasangan saja baik suami 

maupun istri. Bentuk perkawinan inilah yang menjadi asas perkawinan 

dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia.  

c. Monogami sebagai asas perkawinan di Indonesia 

Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim 

mengatur sistem perkawinan warganya dalam bentuk undang-undang 

negara tentang perkawinan. Undang-undang tersebut dibuat sebagai 

pedoman masyarakat Indonesia dalam menjalankan hukum-hukum 

Islam. Hukum-hukum tersebut telah dihimpun dalam suatu dokumen 

yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diantaranya 

memuat masalah hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.  

Dalam masalah perkawinan, pada undang-undang tersebut 

secara tegas disebutkan bahwa asas perkawinan di Indonesia adalah 

monogami. Asas tersebut tertuang dalam pasal 3 ayat (1) No. 1 tahun 

1974 yang berbunyi: “pada asasnya seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai 

seorang suami”.
30
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Pasal diatas menjadi asas utama dalam sistem perkawinan di 

Indonesia, sehingga perkawinan poligami di Indoensia memiliki ruang 

yang sempit dengan harus memenuhi beberapa syarat yang termuat 

dalam Kompilasi Hukum Islam, Hal ini termuat dalam bab IX dengan 

judul “beristri lebih satu orang” yang terdiri dari pasal 55 hingga pasal 

59. Poligami di Indonesia diperbolehkan apabila: 1) suami mampu 

berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya. Jika syarat utama ini tidak 

mungkin dipenuhi, maka suami dilarang bersuami dari seorang. 2) 

Suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari 

pengadilan agama. Jika tidak mendapatkan izin, maka perkawinannya 

tidak mempunyai kekuatan hukum.
31

 

Lebih lanjut pada pasal berikutnya dijelaskan bagaimana untuk 

memperoleh izin dari pengadilan agama. Pengadilan agama hanya 

memberikan izin kepada seorang suami yang akan berpoligami 

apabila: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, 2) 

istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan,; 4) adanya 

persetujuan istri secara tertulis dan dipertegas dengan persetujuan 

secara lisan pada sidang pengadilan agama; 5) adanya kepastian bahwa 

suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-

anaknya.
32
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Konstruksi hukum sebagaimana diatas merupakan hasil 

kompromi antara hukum Islam dengan situasi masyarakat Islam 

Indonesia yang plural. Dalam artian, poligami sebagaimana termuat 

dalam QS. An-Nisa‟: 3 memang dibolehkan, namun kebolehan tersebut 

bukan berarti suatu hal yang istimewa bagi laki-laki yang dapat 

dilakukan sekehendaknya. Adanya peraturan perkawinan dalam 

konstruksi hukum di Indonesia telah diselaraskan dengan karakter dan 

budaya sosial yang beragam sehingga menutup kemungkinan adanya 

masalah sosial dalam kehidupan rumah tangga, dimana yang sering 

menjadi korban adalam kaum perempuan.  

Dengan demikian, asas monogami di Indonesia tidak 

menafikan kebolehan poligami, namun dengan penyempitan atas 

perkawinan poligami, secara jelas dapat dipastikan bahwa hukum di 

Indonesia lebih berpihak kepada monogami. Hemat penulis, adanya 

penyempitan terhadap perkawinan poligami di Indonesia merupakan 

suatu kemungkinan untuk memperkecil peluang terjadinya 

ketimpangan, tindakan semena-mena dan ketidakadilan dalam relasi 

perkawinan, sebab perkawinan poligami sering memicu adanya 

tindakan yang demikian. Kemudian adanya peraturan hukum 

perkawinan dibawah nanungan negara juga sebagai upaya untuk 

memberikan hak kesetaraan terhadap perempuan serta untuk 

memperkecil adanya subordinasi dan diskriminasi terhadap kaum 

perempuan, sehingga baik laki-laki maupun perempuan dapat 
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mengaktualisasikan hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial 

dengan aman. Selain itu, perkawinan monogami adalah bentuk 

perkawinan yang lebih dekat dengan tujuan perkawinan yang 

sebenarnya, yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah, 

serta lebih mengarah pada terciptanya harmonisasi dan keseimbangan 

dalam kehidupan rumah tangga.  

d. Pendapat ulama‟ terhadap pilihan monogami 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pandangan terhadap 

poligami dan monogami dalam Islam, keduanya mengacu pada satu 

ayat alquran yakni QS. An-Nisa‟ ayat 3. Secara umum, para ulama‟ 

sepakat bahwa keadilan menjadi prinsip atas kebolehan poligami yang 

mutlak harus diterapkan _jika enggan mengatakan wajib_.  

Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, seorang intelektual muslim 

Mesir dalam menyikapi QS. An-Nisa‟ ayat 3, mengemukakan pendapat 

tentang mabda, qaidah, dan hukum. mabda adalah prinsip, sedangkan 

kaidah adalah derivasi dari mabda yang keduanya tidak boleh 

bertentangan. Kemudian hukum tidak mungkin menjadi prinsip 

maupun kaidah, karena hukum bersifat relatif yang disesuaikan dengan 

kondisi yang melingkupinya, dan jika terjadi pertentangan antara 

mabda dan hukum, maka yang diunggulkan adalah mabda. Dalam 

masalah poligami yang termasuk mabda adalah keadilan, kaidahnya 

tidak boleh berbuat aniaya, dan hukumnya adalah memiliki sampai 

empat istri. Redaksi alquran dalam masalah poligami dalam QS. An-
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Nisa‟ ayat 3, tidak menyebutkan hukum tasyri‟, namun memang 

mengungkapkan sebuah limitasi atas poligami. Dalam pandangan Nasr 

Hamid limitasi bukan berarti pembolehan. Akan tetapi, kebolehan 

poligami dari tidak terbatas menjadi terbatas mengidikasikan 

pelarangan secara tersamar (al-tahrim al-dhimmi). Karenanya beliau 

menyatakan seharusnya poligami tidak diklasifikasikan dalam bab al-

mubahat, akan tetapi ia juga tidak termasuk pelarangan. Namun 

masalah poligami dari tidak terbatas menjadi terbatas mengindikasikan 

pelarangan secara tersamar.
33

 

Dari kalangan ulama‟ klasik yang cukup tegas mengajak 

terhadap pilihan monogami adalah Imam az-Zamakhsyari. Dalam 

kitabnya tafsir alkasysyaf beliau menyatakan: “dan jika kamu takut 

meninggalkan keadilan terhadap hak-hak anak yatim, lalu kamu 

menghindarinya, maka seharusnya kamu juga takut akan meninggalkan 

keadilan terhadap istri-istri kalian, karena seseorang yang menjauhi 

suatu dosa atau bertaubat dari suatu dosa, tetapi dia masih melakukan 

dosa yang sejenis, maka sebenarnya ia tidak menjauhi dosa tersebut 

dan tidak bertaubat. Sesungguhnya ketika seseorang diwajibkan untuk 

menghindari suatu dosa, maka dalam hal itu karena terdapat 

keburukan, dan keburukan itu pasti ada di setiap dosa.” Lebih lanjut 

Imam az-Zamakhsyari mengatakan “Maka perteguhlah dan pilihlah 

satu istri saja, dan tinggalkan poligami secepatnya. Karena pokok 
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persoalan pada ayat ini (QS. An-Nisa: 3) adalah keadilan. Dimana 

kamu menemukan keadilan maka kamu harus mengikutinya”.
34

   

 Pendapat diatas ini menunjukkan bahwa pesan yang dibawa 

alquran (QS. An-Nisa‟) memang moralitas keadilan bukan poligami, 

sebagaimana pandangan Engineer yang mengatakan bahwa inti 

gagasan alquran adalah keadilan di berbagai sektor, termasuk 

didalamnya keadilan dalam kekeluargaan. Dimana salah satunya 

termaktub dalam QS. An-Nisa‟ ayat 3.
35

 Menurutnya, Jika dikaitkan 

dengan konteks turunnya ayat tersebut, statement poligami yang 

disebutkan alquran bukanlah solusi yang menyenangkan. Oleh karena 

itu, dengan berat alquran membolehkan poligami pada kondisi tertentu 

dan dengan keadilan sebagai kewajiban didalamnya. Statement 

poligami diterima karena alquran tidak mengehendaki jauh atau keluar 

dari situasi masyarakat ketika ayat ini diturukan, maka dari itu 

dibolehkan menikahi empat orang istri dengan syarat menerapkan 

keadilan. Jika tidak dapat memenuhi syarat tersebut (keadilan) maka 

satu saja atau mengawini para budak. Pemahaman yang demikian 

dapat disimpulkan bahwa tujuan alquran yang sebenarnya adalah 

monogami.
36

  

Poligami telah dikenal dan dipraktekkan oleh agama dan tradisi 

sebelum Islam. Sedangkan kebolehan poligami dalam Islam menurut 
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istilah Quraish Shihab, diibaratkan pintu darurat kecil pesawat yang 

bisa dibuka ketika keadaan mendesak. Demikian poligami dalam Islam 

hanya bisa dilalui pada kondisi yang sangat diperlukan dan dengan 

syarat yang tidak ringan. Islam memang membolehkan poligami, 

namun tidak menganjurkan bahkan mewajibkannya. Bahkan kebolehan 

poligami hanya dalam situasi yang sangat khusus, atau hanya dalam 

situasi krisis sosial. 

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Maulana Umar 

Ahmad Utsmani, seorang intelektual Islam Pakistan menyatakan 

bahwa selama masa normal, Allah hanya menciptakan satu perempuan 

untuk satu laki-laki. Adapun kebolehan poligami dalam QS. An-Nisa‟ 

ayat 3 adalah dikarenakan situasi krisis sosial ketika itu. Yakni, ketika 

sejumlah perempuan menjadi yatim karena adanya peperangan yang 

berkali-kali, sehingga sejumlah besar kaum laki-laki terbunuh dan 

mengakibatkan banyaknya anak yatim dan janda, serta banyak dari 

mereka yang memiliki harta kekayaan yang berharga. Sedangkan wali 

mereka, ingin menghabiskan harta tersebut dan akan menukar hartanya 

yang jelek dengan harta anak yatim dan para janda yang baik. Dalam 

konteks inilah, al-Quran membolehkan laki-laki hingga empat istri, 

untuk melindungi orang-orang yang lemah (anak yatim dan janda) 

serta hartanya.
37
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Dengan adanya konteks yang demikian, maka Maulana 

Utsmani berpendapat bahwa adanya sejumlah besar anak yatim dan 

janda yang tidak terpelihara atau mengalami ketidakadilan merupakan 

syarat kebolehan poligami hingga empat istri. Jika syarat tersebut tidak 

ada, maka izin kawin lebih dari satu istri tidak akan sah. Oleh karena 

itu, menurut Utsmani, kebolehan poligami dalam al-Quran tidaklah 

bersifat umum, tetapi kondisional.
38

  

Selain itu, dalam madzhab Hambali monogami juga dapat 

dijadikan sebagai syarat dalam pernikahan. Dalam kitab al-mughni 

dijelaskan, diantara syarat pernikahan adalah syarat yang manfaat dan 

faedahnya kembali kepada perempuan, seperti: jangan membawanya 

keluar dari rumahnya dan negerinya, atau jangan dibawa perjalanan 

jauh, atau jangan menikah lagi (dimadu). Semua hal tersebut harus 

dipenuhi oleh suami. Jika tidak dilaksanakan maka pernikahan mereka 

di fasakh.
39

 Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi 

saw.:  

ُرْوِط َماْسَتْحَلْلُتْم ِبِو اْلُفُرْوجَ َأَحقُّ َما أَ  ْوفَ ْيُتْم ِبِو ِمَن الشُّ  

Artinya :“Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam pernikahan) 

adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan” 

 
Syarat-syarat tersebut ditolak oleh Az-Zuhri, Qatadah, Hisyam 

bin „Urwah, Al-Laits, Asy-Syafi‟i, Ibnu Al-Mundizir, dan para Silosof. 

Mereka berpendapat bahwa syarat yang demikian tidak terdapat dalam 

kitab Allah, mengharamkan sesuatu yang halal, tidak termasuk dalam 
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kemaslahatan dari akad dan tidak pula dibutuhkan. Sedangkan Abu 

Hanifah dan Imam Syafi‟i berpendapat dalam hal ini yang rusak 

bukanlah akadnya akan tetapi maharnya, sehingga diberlakukan mahar 

mitsil
40

. 

Menanggapi pernyataan tersebut lebih lanjut dalam kitab 

tersebut dijelaskan: pertama, syarat yang disebutkan diatas termasuk 

apa yang disyari‟atkan oleh Allah sebagaimana dalil yang telah 

disebutkan. Kedua, syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal, 

akan tetapi sebagai sebuah penetapan bagi perempuan untuk memiliki 

hak berpisah ketika syarat tersebut tidak dipenuhi. Ketiga, pernyataan 

yang mengatakan syarat tersebut bukan termasuk kemasalahatan tidak 

dapat diterima, karena pada dasarnya hal tersebut merupakan bagian 

dari kemaslahatan perempuan dan juga kemaslahatan bagi akad itu 

sendiri. Sehingga kesimpulannya, dalam madzhab Hanbali syarat 

untuk tidak dimadu boleh dijadikan sebagai syarat perkawinan yang 

diajukan pihak perempuan kepada laki-laki.
41

 

Berdasarkan pendapat para ulama‟ diatas dapat disimpulkan 

bahwa QS. An-Nisa‟ ayat 3 merupakan ayat yang berbicara tentang 

moralitas keadilan, utamanya keadilan dalam relasi perkawinan. 

Keadilan adalah hal utama yang harus diterapkan dalam kehidupan 

perkawinan. Oleh karena itu, Alquran tidak memperkanankan 

perkawinan dengan anak yatim dan perkawinan poligami ketika tidak 
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dapat berbuat adil. Sebaliknya, alquran justru menyebutkan 

perkawinan monogami sebagai bentuk perkawinan yang lebih dekat 

dengan tindakan tidak semena-mena, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tujuan alquran yang sebenarnya adalah monogami sebagai 

bentuk perkawinan yang paling ideal dan lebih mudah menerapkan 

keadilan. 

2. Hermeneutika Jurgen Habermas 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori hermeneutika 

Jurgen Hubermas untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Berikut 

adalah penjelasan terkait teori hermeneutika Jurgen Hubermas beserta 

tehnik yang harus dilakukan:  

Jurgen Habermas adalah salah satu filosof kontemporer asal 

Jerman yang lahir pada tahun 1929. Ia dikenal sebagai salah seorang tokoh 

madzhab Frankfurt generasi kedua. Madzhab Frankfurt sendiri merupakan 

salah satu organisasi intelektual di lingkungan institute fur 

Sozialforschung, sebuah universitas di kota Frankfurt, Jerman. Pemikiran 

Habermas muncul dalam upaya merekonstruksi kebuntuan madzhab 

Frankfurt sebelumnya. Jika pemikiran sebelumnya sebagaimana pemikiran 

Hegel hanya berhenti di tahap dialektika, maka Habermas sebagai penerus 

madzhab Frankfurt berusaha membangun kembali kerangka epistemology 

dan metodologis pemikiran para pendahulunya dengan paradigmaa baru. 

Hal inilah yang kemudian disebut dengan teori kritis Habermas. Adanya 

teori kritis Habermas disini bertujuan untuk mengembangkan pembebasan 
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(imansipasi), pemberdayaan dan penarikan diri masyarakat yang bertujuan 

untuk refleksi diri.
42

 

Teori kritis yang dibangun Habermas terpengaruh dari teori 

psikoanalisisnya Freud. Bagi Habermas, apa yang dikemukakan Freud, 

khususnya teori tafsir mimpi bukan hanya dipandang sebagai konsep 

fenomena ketidaksadaran manusia, namun juga dapat dijadikan sebagai 

metode dan kritik untuk membebaskan ketidaksadaran dan distorsi 

manusia. Habermas memandang teori tafsir mimpi bukan harnya sebagai 

bentuk interpretasi hermenutika sebagaimana pada umumnya, namun juga 

dilihat sebagai bentuk interpretasi dan pemahaman terhadap teks-teks 

bawah sadar yang terselubung. Inilah yang kemudian oleh Habermas 

disebut dengan depth hermeneutik atau critical hermeneutik.
43 

Dalam perkembangannya konsep hermeneutika yang diajukan oleh 

Habermas berhadapan dengan berbagai konsep pendahulunya yang sudah 

mapan. Dalam menghadapi permasalahan ini, Habermas selalu berusaha 

menjelaskan konsep hermeneutika yang ia ajukan ketika berhadapan 

dengan kelompok hermeneutika filosofis. Perdebatan inilah yang dalam 

kontek kekinian dikenal sebagai perdebatan Habermas-Gadamer.
44

 

Hermeneutika kritis ini bertujuan untuk mengungkap kepentingan 

dibalik teks dengan cara menempatkan sesuatu yang berada diluar teks 

sebagai problem hemeneutiknya. Hermeneutika kritis melihat teks bukan 
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sebagai wahana untuk menyampaikan pesan, tetapi sebagai wahana untuk 

menyalurkan kepentingan pengujarnya. Hermeneutika kritis ini 

menganggap bahwa setiap pembuat teks sebenarnya menyimpan 

kepentingan tersembunyi dibalik teks yang ia buat. Oleh karena itu 

penganut hermeneutika kritis berkesimpulan bahwa tidak ada teks yang 

benar-benar netral kepentingan.  

Dalam salah satu karyanya yang berjudul “Knowledge and 

Human” (Pengetahuan dan kepentingan), Habermas membangun 

landasan-landasan filosofis untuk arus penelitian teori sosial dan penelitian 

sosiologi, yang mana dengan landasan tersebut menunjukkan pentingnya 

untuk membedakan antara subjek dan objek. Terkait dengan subjek dan 

objek ini, Habermas mengemukakan tiga hal, yaitu: 

a. Pengetahuan harus didefinisikan oleh objek pengalaman maupun oleh 

kategori dan konsep penalaran yang dibawa oleh subjek dalam tindakan 

pemikiran maupun penginderaan. Ide dan konsep merupakan unsur 

pokok dari pengalaman. 

b. Subjek yang mengetahui memiliki sifat sosial, yakni dinamis. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada orang yang mengetahui tanpa adanya 

budaya, dan bahwa semua pengetahuan diwadahi oleh pengalaman 

sosial. 

c. Membangun keabsahan refleksi, yakni setiap teori pengetahuan harus 

berurusan dengan permasalahan yang kemungkinan terbesarnya adalah 
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bagaimana kita dapat menemukan pengetahuan yang di waktu itu 

sedang diragukan.
45

   

Dari tiga hal diatas, kemudian Habermas mengembangkan teori 

kepentingan pembentuk pengetahuan yang disampaikannya pada pidato 

inagurasi di Frankfurt tahun 1965. Teori tersebut menjelaskan hubungan 

antara kepentingan dengan pengetahuan. Adapun teori yang ditawarkan 

Habermas adalah sebagaimana berikut:  

Jenis Sains Sifat Ilmu Kepentingan Ilmu 

Ilmu Alam 

(Empiris/Analitis) 

Objektif Teknis 

Historis-Hermeneutis Subjektif Praksis 

Sosial Kritis Intersubjektif Emansipatif 

 

Dari ketiga teori diatas, ilmu-ilmu yang ada dapat dikategorikan 

sesuai jenisnya, yang kemudian dapat dianalisis sesuai jenisnya pula. Jika 

ilmu tersebut termasuk dalam jenis historis-hermeneutis, maka dapat 

dipastikan sifat ilmunya adalah subjektif. Dalam hal ini hermeneutika 

kritis ini menawarkan suatu tehnik untuk menemukan unsur subjektifitas 

dalam suatu teks.  Tugas ini yang disebut dengan tugas analisis. Suatu 

tehnik yang mencoba menemukan sebab mengapa teks macam itu 

dihasilkan. Hal inilah yang menjadi ciri khas hermeneutika kritis, karena 

tugas ini berusaha menyelam ke kedalaman motif-motif tak sadar 
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penulisnya. Hermeneutika kritis menekankan bahwa memahami bukan 

tugas si pembaca melainkan juga tugas penulis. Puncaknya, hermeneutika 

kritis dikatakan tercapai jika pemahaman bagi penafsir juga merupakan 

pemahaman bagi penulis.
46

 

                                                             
46

 F. Budi Hardiman, “Seni Memahami Hermeneutik dari Schleirmacher sampai 

Derrida”,  228-230. 



 

39 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian library research (studi 

kepustakaan), yaitu usaha untuk memperoleh data didalam kepustakaan 

dengan cara membaca, mencatat hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
47

 

Penelitian library research digunakan oleh peneliti karena penelitian ini 

didasarkan atau diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang 

dikaji maupun referensi lain yang terkait dengan pembahasan ini.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk 

penyajian data secara deskriptif analitis yaitu sebuah penelitian yang 

menjelaskan, menganalisa, dan menafsirkan data yang ada, misalnya situasi 

yang ada, yang dialami dan sebagainya. 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni data 

primer dan data sekunder. Adapun data primernya adalah buku Sunnah 

monogami karya Faqihuddin Abdul Kodir. Sedangkan data sekunder meliputi 

kitab-kitab maupun buku-buku atau referensi lain yang berkaitan dengan 

masalah istilah monogami ataupun yang berkaitan dengan tokoh yang dikaji 

dalam penelitian ini. 
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C. Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah tehnik dokumentasi. 

Hal ini dapat diperoleh dari sumber-sumber tertulis berupa data primer dan 

data sekunder. Sumber data primer merupakan rujukan utama yang menjadi 

landasan objek penelitian yang akan diamati dan dianalisis. Sedangkan sumber 

data sekunder adalah sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian 

untuk memperoleh kelengkapan data penelitian. Adapun data primernya 

adalah buku Sunnah monogami karya Faqihuddin Abdul Kodir. Sedangkan 

data sekunder meliputi kitab-kitab maupun buku-buku atau referensi lain yang 

berkaitan dengan masalah istilah monogami ataupun yang berkaitan dengan 

tokoh yang dikaji dalam penelitian ini.  

D. Analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

isi (content analysis) yaitu suatu metode untuk mengungkap berbagai 

informasi dibalik data yang disajikan di media atau teks. Dapat juga dikatakan 

bahwa yang dimaksud analisis isi adalah suatu teknik mengumpulkan dan 

menganalisis isi dari suatu teks “isi” yang dapat berupa kata, arti (makna), 

gambar, simbol, ide, tema atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan.
48

 

Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menerapkan tehnik 

analisis isi adalah: merumuskan masalah penelitian, melakukan studi pustaka, 
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menentukan variabel, mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, 

dan memberikan interpretasi dan terakhir menyusun laporan hasil penelitian.
49

  

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini dengan 

teknik analisis isi adalah sebagai berikut : 

1. merumuskan masalah penelitian. Perumusan masalah merupakan langkah 

perdana yang dilakukan sebelum melanjutkan penelitian, sebab perumusan 

masalah dapat membantu peneliti untuk lebih fokus pada satu titik 

pembahasan. 

2. Melakukan studi pustaka. Hal ini dilakukan dengan membaca dan mencatat 

hal yang berkaitan dengan penelitian ini.  

3. Menentukan variabel.  

4. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penafsiran ayat tersebut, 

terutama penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir sebagai tokoh yang akan 

dikaji dalam penelitian ini. 

5. Mengolah data dan menyajikan data dilakukan dengan cara menyusun 

pembahasan dalam kerangka bab dan sub bab. Dalam memaparkan 

penafsiran, peneliti memaparkan penafsiran ayat, dilengkapi dengan 

asbabunnuzul dan pendapat Faqihuddin Abdul Kodir dan para ulama lain, 

serta hadist-hadist yang berkaitan dengan tema kajian. 

6. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah diuraikan.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. BIOGRAFI FAQIHUDDIN ABDUL KODIR 

Faqihuddin Abdul Kodir atau biasa dipanggil dengan sebutan Kang 

Faqih merupakan putra dari pasangan H. Abdul Kodir Rabin dan Hj. Kuriyah 

Harun. Ia dilahirkan di Cirebon pada tanggal 31 Desember 1971. Sedari kecil 

ia hidup di lingkungan yang religius. Ayahnya seorang santri, lulusan 

pesantren kempek Cirebon. Sebagai seorang santri, orang tuanya dipercaya 

untuk mengurusi langgar di kampung. Selain itu, ayahnya juga berprofesi 

sebagai pegawai honorer KUA yang kemudian diangkat sebagai PNS pada 

tahun 1965.
50

 

Faqihuddin kecil telah dikenal sebagai pelajar yang giat. Di pagi hari, 

ia belajar di tingkat pendidikan sekolah dasar tepatnya di SDN Kedongdong. 

Di siang hari, ia belajar di MI Wathoniyah Gintunglor, Susukan, Cirebon 

sebagai pendidikan sekolah agama. Kemudian menjelang manghrib, 

Faqihuddin kecil melanjutkan aktifitas di Tajug (Musholla kampung), yang 

diisi dengan kegiatan sholat, mengaji, dan bersosialisasi dengan masyarakat 

dan teman sebayanya.
51

  

Setelah lulus dari MI Wathoniyah (1983), Faqihuddin menginginkan 

untuk nyantri di pesantren salaf tanpa menempuh pendidikan formal. Namun, 

keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Orang tuanya menyarankan 
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agar dia sekolah di MTSN dan nyantri di pesantren Dar At-Tauhid 

Arjawinangun. Faqihuddin mengikutii saran orang tuanya, yang kemudian 

masuk Pesantren Arjawinangun pada tahun 1983. Pesantren tersebut dipimpin 

oleh KH. Mahfudz Thaha dan Kyai Baidhowi, yang setahun kemudian 

dipimpin oleh KH. Ibnu Ubaidillah Syatori.
52

  

Di pesantren inilah, ia menekuni ilmu-ilmu agama. Ia mengkaji kitab-

kitab klasik seperti Safinat an-Najah, Fath al-Qarib, Sullam at-Taufiq, Fath al-

Mu‟in dan Risalah al-Mahid, sebuah kitab khusus yang berbicara soal 

perempuan. Ketertarikan untuk mengkaji soal perempuan telah muncul sejak 

mengkaji kitab risalah al-mahid, meskipun belum didiskusikan secara 

intens.
53

 

Dibawah bimbingan KH. Ibnu Ubaidillah Syatori (Abah inu) dan KH. 

Husein Muhammad (Buya Husein),
54

 Faqihuddin diajarkan berpikir 

metodologis untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum. Ia diperkenalkan 

dengan pengajian kitab-kitab besar seperti I‟anat ath-Thalibin, Tafsir Ibnu 

Katsir, al-Majmu‟ Syarah al-Muhaddzab, al-Waraqat, al-Luma‟, al-Ashbah wa 

al-Nadzair, Qawa‟id al-Ahkam fi Masahalih al-Anam.
55

  

Setelah lulus Madrasah Aliyah, ia keluar dari pesantren Arjawinangun 

(1989) dan melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi di Damaskus. Di 
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jenjang S1, ia mengambil double degree, yakni di fakultas Dakwah Abu Nur 

(1989-1995) yang dikelola ulama; Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Amin 

Kaftaro dan Fakultas Syari‟ah di Universitas Damaskus (1990-1996)
56

. 

Selama di Damaskus, ia belajar pada ulama-ulama‟ yang masyhur seperti 

Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah dan Muhammad Zuhaili, serta aktif 

mengikuti dzikir dan pengajian Khalifah Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad 

Kaftaro. Ia juga berguru pada ulama‟ muda, al-Hafidz Muhammad al-Habasyi, 

penulis kitab al-mar‟ah bayn asy-syraiah wa al-hayat yang sekaligus menjadi 

dosen di Abu Nur.
57

  

Pada jenjang S2, ia melanjutkan studinya yang memfokuskan pada 

pembelajaran fiqh ushul fiqh di Universitas Khourtoum-Cabang Damaskus, 

tetapi ia tidak menyelesaikan gelar mastrenya disana, dikarenakan ia pindah ke 

Malaysia sebelum menulis tesis. Jenjang S2 resmi diambil dari International 

Islamic University and Human Sciences, tepatnya di bidang pengembangan 

fiqh zakat (1996-1999).
58

  

Setelah menempuh pendidikan S2, ia tidak langsung melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang S3. Senggang waktu sekitar sepuluh tahun ia 

gunakan untuk aktif di kerja-kerja sosial keislaman untuk pengembangan 

masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan. Kemudian ia 

mendaftar jenjang S3 pada tahun 2009 di Indonesian Consurtium for Religius 
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Studies (ICRS) UGM Yogyakarta, dan lulus pada tahun 2015 dengan disertasi 

yang membahas tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadits 

untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam.
59

  

Sebagai seorang cendekiawan sebagaimana Faqihuddin, ia telah 

bergabung di organisasi-organisasi sosial semenjak pelajar. Selama di 

Damaskus, ia aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI), Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Selama di 

Damaskus, ia dipercaya sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa-

Nahdlatul Ulama, dimana ia merupakan PCI NU pertama di dunia yang 

berdiri, kemudian ikut serta Muktamar NU pada tahun 1999 yang bertempat di 

Kediri.
60

 

Sejak tahun 2000, ia bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum 

Kajian Kitab Kuning (FK3) Ciganjur. Ia juga mendirikan Fahmina Institute 

dan memimpin eksekutif selama sepuluh tahun pertama (2000-2009). 

Lembaga ini didirikan di Cirebon bersama Buya Husein, Kang Fendy, dan 

Zeky. Selain itu, ia juga bergabung di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK 

NU) Pusat, dan dipercaya sebagai Sekretaris Nasional Alimat (Gerakan 

Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam).
61

  

Kesibukannya di organisasi sosial-keagamaan, tidak menyorotkan 

semangat Faqihuddin untuk menjadi tenaga pengajar di berbagai perguruan 
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tinggi. Diantaranya; mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada jenjang 

sarjana dan pascasarjana, ISIF Cirebon, dan mengajar di Pondok Pesantren 

Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin, dimana, di pesantren tersebut, ia 

juga dipercaya sebagai wakil direktur Ma‟had Aly, takhashshush fiqh ushul 

fiqh, dengan konsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan 

perempuan.
62

 

Kiprahnya dalam tulis menulis telah dilakukan sejak tahun 2000 

dengan menulis rubrik “Dirasah Hadits” di swara Rahima. Majalah tersebut 

memuat isu-isu pendidikan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Terdapat 39 

tulisan Faqihuddin dari 53 nomor yang sudah terbit. Semua tulisannya, 

memuat tentang berbagai tema pemberdayaan perempuan dalam Islam. Bukan 

hanya itu saja, pada tahun 2016 ia dipercaya menjadi anggota tim kontributor 

konsep dan buku, instruktur dan fasilitator “Bimbingan Perkawinan” yang 

digagas Kementrian Agama Republik Indonesia. Adanya tim ini bertujuan 

untuk memberikan penguatan kemampuan terhadap calon pengantin dalam 

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan 

bertumpu pada relasi kesalingan dam kerja sama.
63

  

Pada tahun 2016, di bulan puasa, ia membuat blog untuk mewadahi 

tulisan-tulisan ringan tentang hak-hak perempuan dalam Islam dengan alamat 

www.mubadalah.com dan mubaadalahnews.com. Blog ini terus berkembang 

hingga saat ini, dan telah menjadi platform bersama bagi gerakan penulisan 
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dan penyebaran narasi Keislaman untuk perdamaian dan kemanusiaan, 

terutama kesalingan relasi laki-laki dan perempuan.
64

  

Berkat ketekunannya, ia telah menghasilkan banyak karya tulis baik 

ditulis secara mandiri maupun bersama orang lain. Diantara karya buku yang 

ditulis sendiri adalah:  

1. Shalawat Keadilan; Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalm Teladan 

Nabi. 

2. Bangga Menjadi Perempuan; Perbincangan Dari Sisi Kodrat Dalam 

Islam.  

3. Memilih Monogami; Pembacaan Atas Alquran Dan Hadits, Bergerak 

Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan.  

4. Hadith And Gender Justice: Understanding The Prophetic Traditions.  

5. Manba‟ As-Sa‟ada Fi Usus Husn Al-Mu‟ashara Fi Hayat Al-Zawjiyah. 

6.  Al-Sittin Al-„Adilah. 

7.  60 Hadits Tentang Hak-Hak Perempuan.Dalam Islam; Teks Dan 

Interpretasi. 

8. Pertautan Teks Dan Konteks Dalam Fiqh Mu‟amalah: Isu Keluarga, 

Ekonomi, Dan Sosial. 

9. Menguatkan Peran Dan Eksistensi Ulama Perempuan Pasca KUPI.
65

  

Diantara beberapa buku yang ditulis bersama penulis lain adalah: 

1. Reinterpretasi penggunaan ZIS. 
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2. Bukan kota wali; relasi rakyat dan negara dalam pemerintahan kota. 

3. dakwah fiqh concerning women; a manual on islam and gender. 

4. referensi bagi hakim pengadilan agama mengenai kekerasan dalam rumah 

tangga. 

5. fiqh HIV an AIDS; Pedulikah Kita. 

6. Ragam Kajian mengenai Kekrasan dalam Rumah Tangga. 

7. Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in The 

Islamic Legal Proces. 

8. Modul Lokakarya: Perspektif Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi 

Penguatan Perempuan Kepala Rumah Tangga. 

9. Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin. 

10. Pondasi Keluarga Sakinah. 

11. Interfaith Dialogue in Indonesia and Beyond. 

12. Menggagas fiqh ikhtilaf: potret dan prakarsa cirebon.
66

  

Kreatfitas Faqihuddin juga dicurahkan dalam menggubah lagu-lagu 

shalawat, diantara shawalat yang digubah faqihuddin adalah: Shalawat 

Musawah (2001), Setara di Hadapan Allah (2003), dan Shalawat Samara 

(Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, 2015).
67

  

B. METODE PENAFSIRAN 

Metode penafsiran yang digunakan Faqihuddin dalam mengkaji QS. 

An-Nisa‟ adalah metode maudhu‟i, yaitu suatu kajian yang mengkaji topik 
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tertentu dari tema-tema yang berkaitan dengan ideologis, sosial, maupun alam 

semesta yang ditinjau dari sudut pandang alquran.
68

 Penafsiran ini difokuskan 

untuk mencari jawaban alquran terkait tema-tema tertentu dengan cara 

menghimpun ayat-ayat alquran yang mempunyai satu tujuan, kemudian ayat-

ayat tersebut dianalisis secara mendalam dengan cara menghubungkan antara 

yang satu dengan yang lain dengan korelasi yang bersifat kompherensif, serta 

menyertakan dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan 

secara ilmiah, baik hadits, maupun hasil pemikiran rasional para ulama‟.
69

  

Penafsiran secara maudhu‟i dapat dilihat dari segi penyusunan 

tafsirnya, dimana Faqihuddin memfokuskan pembahasannya pada tema 

monogami. Beliau menghimpun ayat-ayat yang mempunyai satu tujuan 

diantaranya: QS. An-Nisa‟ ayat 1-4, ayat 128-130. Beliau menghubungkan 

ayat-ayat tersebut dengan korelasi yang kompherensif, kemudian menjelaskan 

makna-maknanya dengan penjelasan yang logis dan kontekstual, dan 

diperkuat dengan argumentasi hadits dan pendapat-pendapat para ulama‟ 

lainnya.  

Dalam proses interpretasi, Faqihuddin juga menerapkan metode 

interpretasi Abu Syuqqah. Diantara metode interpretasi Abu Syuqqah adalah:  

1. Hanya menerima hadits shahih dan menolak hadits yang tidak shahih. 

2. Membatasi cakupan makna. 

3. Menghadirkan makna inklusif. 
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4. Memfokuskan pada makna dasar dan utama. 

5. Menempatkan perempuan sebagai subjek pada teks-teks yang pada 

awalnya, subjeknya adalah laki-laki.
70

 

Dalam menafsirkan QS. An-Nisa‟ ayat 3, Faqihuddin memfokuskan 

penafsirannya dengan metode interpretasi tersebut, terutama pada dua metode 

yang terakhir. Sebagaimana penafsirannya memfokuskan pada makna 

keadilan dan menjadikan perempuan sebagai subjek dalam ayat tersebut.  

Lebih dari pada itu, lima metode inilah yang memberikan inspirasi 

kepada Faqihuddin dalam menghasilkan teori/metode mubadalah, sebuah 

perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang 

mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal 

balik dan prinsip resiprokal. Penafsiran secara mubadalah ini berusaha untuk 

menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia seutuhnya, sehingga 

laki-laki dan perempuan sama-sama ditempatkan sebagai subjek dalam teks-

teks keagamaan. Teori ini membawa semangat kesetaraan gender dalam teks-

teks keislaman yang selama ini hanya mendominasi salah satu jenis kelamin 

saja. 

Menurut beliau kebolehan poligami dalam QS. An-Nisa‟:3 adalah 

salah satu hal yang tidak dapat dibaca secara mubadalah, karena ketika 

dimubadalahkan, maka akan menghasilkan penafsiran yang fatal yakni 

kebolehan poligami bagi laki-laki dan kebolehan poliandri bagi perempuan. 

Penafsiran beliau bukanlah demikian, namun lebih menekankan pada 
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moralitas keadilan. Dimana, pada ayat tersebut yang dapat di mubadalahkan 

adalah pesan kemaslahatan yang menjadi tujuan teks, yang pada ayat tersebut 

terletak pada pesan keadilan dalam perkawinan. Kebolehan poligami pada 

ayat QS. An-Nisa‟: 3 bukanlah gagasan utama ayat, sehingga bukan pesan 

inilah yang di mubadalahkan, melainkan pesan keadilan dalam perkawinan. 

Oleh karena itu, yang paling tampak dalam penafsiran beliau terhadap QS. 

An-Nisa‟ ayat 3 adalah tentang keadilan, yang mungkin didapatkan oleh kedua 

belah pihak, yakni laki-laki dan perempuan.  

C. Penafsiran Q.S. An-Nisa’ ayat 3 Menurut Faqihuddin Abdul Kodir 

Menurut Faqihuddin Secara literal, poligami memang disebutkan 

dalam penggalan ayat alquran, namun apa yang disebutkan alquran tidak dapat 

langsung disimpulkan sebagai anjuran dan tuntunan ayat alquran, sebab 

memahami ayat alquran tidak dapat dipahami secara literal saja, akan tetapi 

memerlukan dampingan ayat-ayat lain, serta kaidah-kaidah bahasa dan ilmu-

ilmu lainnya sebagaimana yang telah dipraktekkan ulama‟ tafsir terdahulu.
71

  

Pada hakikatnya, penerapan dan pengamalan alquran adalah 

pengamalan terhadap tafsir alquran, sebagai contoh: 

 وقتلواملشركني كافة كما يقتلونكم كافة
Artinya : “dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana 

merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah 

bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa” (QS, at-

Taubah, 9: 36). 

 واقتلوىم حيث ثقفتموىم وأخرجوىم من حيث أخرجوكم

Artinya : “dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan 

usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu 

(Mekah)” (QS, al-Baqarah: 191).  
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Secara literal ayat tersebut memberi izin kaum muslim untuk 

memerangi kaum kafir secara mutlak, namun kenyataannya, pemahaman 

literal ayat tersebut tidak berlaku, dimana tafsiran ayat tersebut menurut 

mayoritas ulama‟ justru berlaku sebaliknya, yakni adanya syarat yang ketat 

dalam pemberlakuan peperangan.
72

 

Begitu pula dengan ayat poligami. Ayat tersebut tidak dapat dipahami 

dengan sepenggal ayat saja, ia juga memerlukan korelasi antar ayat dan 

kaidah-kaidah penafsiran, termasuk didalamnya konteks sosial ketika ayat 

tersebut diturunkan guna menemukan pemahaman yang utuh. Menurut 

Faqihuddin jika dipahami secara utuh, maka surah annisa‟ ayat 3 bukan 

dipahami sebagai promosi poligami, melainkan memfokuskan pada tuntunan 

moralitas keadilan yang harus dimiliki setiap orang dalam menjalani 

kehidupan perkawinan, terutama pada perkawinan poligami
73

. Bunyi ayat 

yang dimaksud adalah : 

َوثاَُلَث  ٰ َِء َمثْ َن ا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّسآَمى َفاْنِكُحوْ ٰ ََوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تُ ْقِسطُْواِِف اْلَيتَ 
ى َأالَّ ٰ َِلَك أَْدنَ ٰ َذ ٰ َنُُكمْ ٰ ََأيْ ِحَدًة َأْوَما َمَلَكْت  ٰ ََفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلْوا فَ وَ  ٰ َعَ ٰ ََوُربَ 

۞ تَ ُعْوُلْوا  

Artinya :  3. 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.
74
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Sebagaimana diketahui bahwa surah an-Nisa‟ ayat 3 ini merupakan 

ayat Madaniyah yang turun setelah perang uhud. Dimana, pada perang 

tersebut kaum muslimin mengalami kekalahan karena pembangkangan dan 

ketidakdisiplinan terhadap apa yang telah diperintahkan Nabi. Akibatnya, 

tujuh puluh orang sahabat meninggal pada peperangan tersebut dan 

menginggalkan keluarga (janda dan anak yatim) yang harus dipelihara. Dalam 

keadaan yang demikian, Madinah sebagai negara yang ditempati umat Islam 

ini tidak memiliki otoritas yang cukup dari finansial maupun non finansial 

untuk mengurus segala keperluan anak yatim dan janda yang ditinggal mati 

oleh suami mereka sebagai syahid di peperangan uhud. Oleh karena itu, untuk 

merespon kejadian di masa itu Allah menurunkan surah an-Nisa‟ ayat 3 ini.
75

  

Secara kontekstual, Faqihuddin menyatakan bahwa poligami dalam 

ayat an-Nisa‟ hanya diperkenankan pada kondisi sosial tertentu. Yaitu, kondisi 

dimana banyak anak-anak yatim yang ditinggal mati ayah mereka, sementara 

ibu mereka masih hidup. Ketika al-Qur‟an memerintahkan umat Islam untuk 

memelihara anak-anak yatim tersebut, maka mereka dihadapkan pada dua hal; 

pertama mengambil anak-anak yatim tersebut dari ibu mereka dan 

menampung mereka dengan keluarga pemelihara, atau kedua mengawini ibu 

mereka dan menjadikan mereka persis seperti anak pemelihara sendri.
76

 

Pilihan yang pertama ini seringkali membuat orang berlaku tidak adil 

antara anak-anak mereka sendiri dengan anak yatim yang mereka pelihara, 

karena anak yatim itu masih dianggap sebagai anak orang lain. Oleh karena 

                                                             
75

 Masiyam M Syam, Faisal Haitomi, “Poligami dalam surah al-nisa‟ (4): 3 (Aplikasi 

pendekatan kontekstual abdullah saeed)”, dalam jurnal al-Afkar  Vol. 9 No. 1, 2020, 75 
76

 Faqihuddin Abdul Kodir, “Sunnah Monogami mengaji alquran dan hadits”, 183-184 



54 
 

 

itu, untuk menghindari perlakuan tidak adil ini, al-Qur‟an menganjurkan 

dengan menikahi perempuan-perempuan yang menjadi ibu anak-anak yatim 

tersebut. Tetapi jika dengan mengawini ibu mereka para pemelihara merasa 

tidak akan bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka sebaiknya 

anjuran poligami diabaikan dan tetaplah dengan seorang istri saja.
77

 

Berdasarkan hal tersebut, menurut Faqihuddin fokus ayat diatas adalah 

anjuran pada dua hal; pertama, berbuat adil kepada anak yatim. Kedua, ketika 

berpoligami juga harus didasarkan pada moralitas keadilan. Jika khawatir 

tidak mampu adil, seharusnya mencukupkan pada satu istri saja, agar tidak 

terjadi kedzaliman dan kenistaan. Fokus ayat ini menunjukkan tidak adanya 

anjuran poligami, bahkan ia sedang berbicara tentang tindakan semena-mena 

yang biasa dilakukan terhadap perempuan, baik perempuan yatim, perempuan 

yang akan dipersunting, maupun perempuan yang dipoligami. Ayat ini justru 

lebih memfokuskan pada pentingnya memberikan perhatian terhadap 

perempuan yang sering menjadi korban dari sistem sosial yang berlaku pada 

saat itu.
78

  

Pendapat seperti diatas, juga telah disampaikan oleh para ulama‟ tafsir 

terdahulu sebagaimana al-Baidhowi. Firman Allah swt. : “wa in khiftum alla 

tuqsithu fi al yatama fankihu ma thaba lakum min an-nisa‟ matsna wa tsulatsa 

wa ruba‟” dalam pandangan Imam al-Baidhawi adalah sebuah perintah agar 

seseorang menikah sesuai kemampuan dalam memenuhi tanggung jawab 

terhadap perempuan, terutama dalam hal keadilan. Turunnya ayat ini juga 
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sebagai peringatan kepada orang-orang di masa itu. Dimana, mereka merasa 

enggan memelihara anak yatim karena khawatir bertindak semena-mena, 

namun mereka tidak pernah merasa khawatir terhadap poligami yang 

sebenarnya juga berpotensi adanya tindakan semena-mena.
79

 Beliau 

menyatakan:  

اميكنكم الوفاء بو. فإن املتحرج من الذنب ينبغي أن يتحرج من الذ نوب  فانكحوا مقدارم
كلهاعلى ماروى: أنو تعاىل ملا عظم أمراليتامى فتحرجوامن واليتهم وماكانوا يتحرجون من 

.تكثري النساء وإضاعتهن فنزلت  

Pendapat yang demikian juga disebutkan As-Samarqandi, dalam 

kitabnya beliau berpendapat: 

وكانوا يتزوجون من النساء ماشاؤوا فنزلت ىذه األية. يعين: فكماخفتم أال تعدلوا ِف اليتامى 
.فخافواِف النساء إذااجتمعن عندكم أال تعدلوا بينهن  

Artinya :  "Orang-orang pada saat itu mengawini perempuan sejumlah yang 

mereka suka, kemudian turunlah ayat ini. Maksud ayat adalah 

jika kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil terhadap anak 

yatim, maka hendaklah kalian juga takut untuk berbuat tidak adil 

terhadap istri-istri, jika kalian berpoligami. َ
80

 
 

 Penjelasan as-Samarqandi ini menunjukkan bahwa turunnya ayat 

annisa‟ ini berkaitan dengan kondisi masyarakat ketika itu yang suka 

mempraktekkan poligami. Dimana mereka merasa tidak takut bertindak tidak 

adil dalam poligami, sementara ia takut bertindak tidak adil terhadap anak 

yatim. Padahal keduanya sama-sama berpotensi terhadap tindak kesewenang-

wenangan, sehingga ketidak takutan inilah yang dikritik oleh ayat annisa‟.
81
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Selain poligami, pernikahan yang lazim dilakukan oleh orang-orang 

Arab di masa itu adalah pernikahan antara sang wali dengan anak yatim. 

Dimana dalam perkawinannya, sering menimbulkan  ketidak-adilan terhadap 

perempuan yatim tersebut. Hal ini sebagaimana ungkapan Sayyidah Aisyah:  

ثَ َناِإبْ َراِىْيُم اْبُن َسْعٍد َعْن َصاِلٍح َعنْ  ثَ َناَعْبُد اْلَعزِْيزِْبُن َعْبِداهلِل اْلَعاِمرِيُّ اأْلُْوِسيُّ َحدَّ  ابٍ هَ شِ  نِ بْ اِ  َحدَّ
َثيِنْ يُ ْوُنُس َعْن اْبِن ِشَهاٍب َقاَل ُعْرَوُة ةُ وَ رْ عُ  ِنْ رَ ب َ خْ أَ   يَ ضِ رَ  ةَ شَ ائِ عَ  لَ أَ سَ  وُ نَّ أَ ْبُن زُبَ ريٍْ َوَقاَل اللَّْيُث َحدَّ

 يَ : ىِ  ِتْ خْ أُ  نَ ا ابْ يَ :تْ الَ قَ (,ف َ عَ ا بَ رُ وَ ِاىَل  اوْ طُ سِ قْ  ت ُ الَّ أَ  مْ تُ فْ خِ  نْ إِ  ووَ اىَل عَ ت َ  اهللِ  لِ وْ ق َ  نْ اعَ هَ ن ْ عَ  اهللُ 
 رْيِ غَ ا بِ هَ جَ وَّ زَ ت َ ي َ  نْ ا أَ هَ ي ُّ لِ وَ  دُ يْ ريُِ ف َ  اَ الُ جََ ا وَ الَُ مَ  وُ بُ جِ عْ ي ُ ف َ  وِ الِ مَ  ِفْ  وُ كُ اِر شَ ا تُ هَ ي ِّ لِ وَ  رِ جْ حَ  ِفْ  نُ وْ كُ تَ  ةُ مَ يْ تِ يَ الْ 

 نَّ ا لَُ وْ طُ سِ قْ ي ُ  نْ  أَ الَّ إِ  نَّ ىُ وْ حُ كِ نْ ي ُ  نْ اأَ وْ هُ ن ُ ف َ  هُ رُ ي ْ ا غَ يهَ طِ عْ اي ُ مَ  لَ ثْ ا مِ يهَ طِ عْ ي ُ ا ف َ هَ اقِ دَ صَ  ِفْ  طَ سِ قْ ي ُ  نْ أَ 
نَّ اىُ وَ سِ  اءِ سَ النِّ  نَ مِ  مْ لَُ  ابَ اطَ ا مَ وْ حُ كِ نْ ي َ  نْ ا أَ وْ رُ مَ أَ وَ  اقِ دَ الصَّ  نَ مِ  نَّ هِ تِ نَّ ى سُ لَ عْ أَ  نَّ ا بِِ وْ غُ لُ ب ْ ي َ وَ   

Artinya :  Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al 

'Amiriy Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin 

Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku 

'Urwah bahwa dia bertanya kepada 'Aisyah radliyallahu 'anha. 

Dan Al Laits berkata: telah menceritakan kepadaku Yunus dari 

Ibnu Syihab be telah menceritakan kapadaku 'Urwah bin Az 

Zubair bahwaَ Dia bertanya kepada 'Aisyah radliyallahu 'anha 

tentang firman Allah ta'ala: {wa in khiftum anlaa tuqsithuu -

sampai pada- warubaa'a}, maka ia menjawab: “wahai 

kemenakanku!, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang 

dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta anak itu 

dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan 

anak itu, lalu ia bermaksud menikahinya dengan tidak membayar 

mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar terhdap 

perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, maka da 

dilarang menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia membayar 

mahar secara adildan layak seperti kepada perempuan lain. 

Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan 

lebih baik menikah dengan perempuan lain”.
82

 

 
Dalam pandangan Faqihuddin, ungkapan Sayyidah Aisyah diatas 

menyiratkan makna tentang keterkaitan antara pemeliharaan anak yatim 

dengan kebolehan poligami dalam ayat tersebut. Menurutnya kaitan antara 
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anak yatim dengan kebolehan poligami dalam ayat tersebut adalah terletak 

pada kemungkinan penyelewengan dan penistaan terhadap anak yatim dan 

perempuan. Oleh karena itu, nilai yang ditekankan dalam ayat ini adalah 

moralitas keadilan dan kejujuran.
83

  

Pesan moral terkait keadilan dan kejujuran tidak hanya terdapat pada 

ayat ketiga surah An-Nisa‟, namun juga disebutkan pada ayat sebelum dan 

setelahnya. Sebagaimana pada ayat sebelumnya, disebutkan tentang 

pemeliharaan anak yatim, pemberian hak dan harta mereka serta larangan 

mencampur adukkan harta-hartanya. Sedangkan ayat setelahnya berbicara 

mengenai mahar sebagai milik perempuan atau istri sepenuhnya. Penyebutan 

kedua golongan tersebut (anak yatim dan perempuan) secara berulang-ulang 

menunjukkan bahwa mereka adalah golongan lemah dan rentan memperoleh 

tindakan semena-mena dan tindak kekerasan ketika itu. Oleh karena itu, ayat 

ini memperingatkan kaum laki-laki untuk memberikan hak-hak mereka, 

berlaku adil dan tidak semena-mena kepada mereka.
84

  

Lebih lanjut Faqihuddin menyatakan bahwa keempat ayat dari surah 

annisa‟ yakni dari ayat pertama sampai keempat, semuanya berbicara soal 

moralitas keadilan, kebaikan dan kerelaan. Pesan moralnya sama persis 

dengan ajakan yang terdapat pada ayat ketiga.
85

 Keempat ayat tersebut adalah:  

ْن ن َّْفٍس وَ ٰ َيَ  ُهَمارَِجاالً  ٰ َأَي َُّهاالنَّاُس ات َُّقْواَربَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم مِّ َهاَزْوَجَهاَوَبثَّ ِمن ْ ِحَدٍةَوَخَلَق ِمن ْ
ِنَسآ ًرا وَّ  ۞ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم رَِقْيًبا ٰ َْرَحامَ َوات َُّقواْاهلَل الَِّذْي َتَسآَءُلْوَن ِبِو َواأْلَ  ٰ َءً َكِثي ْ
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ٰ َمَ ٰ ََوَءاتُواْاْلَيتَ  ُلواْاْْلَِبْيَث بِالطَّيِّبِ ٰ  ِإنَُّو   ٰ ََواَل َتْأُكُلْواأَْمَواَلُْم ِإىَل أَْمَواِلُكمْ  ٰ َى أَْمَواَلُْم َواَل تَ َتَبدَّ
ًراَكاَن حُ  ى َفاْنِكُحْوا َماطَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء ٰ َمَ ٰ ََأالَّ تُ ْقِسطُْوا ِفْ اْلَيتَ  َوِإْن ِخْفُتمْ ۞ْوبًاَكِبي ْ

ِلَك ٰ َذَ  ٰ َنُُكمْ ٰ َِحَدًة َأْوَماَمَلَكْت َأيَْ ٰ ََوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تَ ْعِدُلْوا فَ وَ  ٰ َعٰ َى َوثاَُلَث َوُربَ ٰ ََمْثنَ 
ْنُو نَ ْفًسا َفُكُلْوُه  ٰ َِِتِنَّ ِِنَْلةً ٰ ََوَءاتُواالنِّساَءَصُدقَ ۞ى َأالَّتَ ُعْوُلْواٰ َأَْدنَ  َفِإْن ِطْْبَ َلُكْم َعْن َشْيٍئ مِّ

  ۞ئًاَمرِيْ ًئاٰ ََىيِنْ 

Artinya :  1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah 

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. 

dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) 

nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu 

menjaga dan mengawasi kamu. 

2. 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. 

3. 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. 

4. berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika 

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 

dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu 

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
86

 

 

Secara garis besar, tema yang diangkat keempat ayat diatas adalah soal 

ketakwaan kepada Allah swt, relasi yang baik terhadap keluarga, perhatian 

terhadap anak yatim, moralitas keadilan dalam perkawinan dan kerelaan 

ketika ingin memanfaatkan harta milik perempuan. Khusus dalam ayat ketiga, 

terdapat pengungkapan poligami dikaitkan dengan kondisi sosial dimana 
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banyak anak-anak yatim yang diperlakukakan tidak adil dan semena-mena. 

Bahkan poligami, sebagai media inter-personal yang disamakan dengan 

pemeliharaan anak yatim, yang memungkinkan terjadinya penyelewangan 

hak, penistaan dan kezaliman. Pada konteks ini, al-Qur‟an turun memberi 

peringatan agar seseorang berbuat adil, baik terhadap anak yatim maupun 

terhadap para perempuan yang dipoligami. Karena itu, titik tekan ayat an-Nisa 

itu sebenarnya bukan pada poligami, tetapi pada pemeliharaan orang terlantar 

dan peringatan untuk berbuat adil. Bahkan, ayat an-Nisa‟ itu bisa dikatakan 

sebagai ayat peringatan terhadap perilaku poligami, karena yang tersurat 

dalam ayat, justru memperingatkan orang untuk berbuat adil ketika 

berpoligami. Sekaligus memerintahkan untuk meninggalkan poligami jika 

tidak bisa berbuat adil.
87

  

Az-Zuhaili dalam kitabnya menyatakan bahwa poligami hanyalah 

diperbolehkan bagi mereka yang meyakini dirinya mampu mewujudkan 

keadilan yang diperintahkan Tuhan. Dalam hal ini Wahbah az-Zuhaili 

menafsirkan bahwa yang dimaksud kata al-khauf  dalam ayat adalah al-ilmu 

(tahu). Pengungkapan kata al-khauf disini sebagai bentuk isyarat bahwa yang 

diketahui tersebut (dalam hal ini berbuat tidak adil) adalah sesuatu yang 

ditakuti dan dilarang. Oleh karena itu ayat tersebut memperingatkan untuk 

tidak berpoligami jika khawatir tidak mampu berbuat adil.
88

  

Kemudian mengenai kata alqisth dan al „adl yang digunakan dalam 

ayat dengan kata (تقسطوا)َ dan (تعدلوا), dalam tafsir almisbah dijelaskan bahwa 
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para ulama ada yang mempersamakan maknanya dengan makna “adil” dan 

ada pula yang membedakannya. Ulama‟ yang membedakan mengatakan 

bahwa tuqsithu adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, dengan 

keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan ta‟dilu adalah berlaku 

baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu, bisa saja tidak 

menyenangkan salah satu pihak
89

. Secara literal dalam ayat tersebut 

disebutkan bahwa objek kata tuqsithu adalah perkawinan dengan anak yatim, 

sedangkan objek kata ta‟dilu adalah perkawinan poligami. Makna yang 

demikian ini seakan menjawab realitas sosial dalam perkawinan poligami. 

Dalam artian, meskipun seseorang meyakini bahwa dirinya mampu berbuat 

adil dalam perkawinan poligami, maka sebenarnya didalamnya masih terdapat 

kemungkinan menyakiti salah satu pihak. Hal ini seakan-akan dikatakan 

bahwa perbuatan adil dalam poligami masih saja seringkali menyebabkan 

tidak menyenangkan salah satu pihak, apalagi perkawinan poligami yang tidak 

didasari atas keadilan.  

Oleh karena itu, penyebutan poligami dalam QS. An-Nisa‟ merupakan 

pembicaraan sampingan. Struktur bahasa pada ayat tersebut justru lebih 

menekankan pada pentingnya keadilan. Karena itu, menghindari poligami itu 

lebih baik, karena juga untuk menghindari tindakan ketidak-adilan dalam 

perkawinan poligami. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan perkawinan 

monogami. Sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam redaksi ayat al-

Quran. Sebagaimana ungkapan alquran, pertama; “fa in khiftum alla ta‟dilu fa 
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wahidatan” (Jika kamu takut atau tidak bisa berbuat adil maka nikahilah satu 

saja). Kedua, “dzalika adna alla ta‟ulu”. Penafsiran ulama‟ klasik dalam 

memaknai ayat ini menyatakan bahwa perkawinan monogami akan lebih dekat 

untuk tidak berbuat zalim. Arti lain menyatakan bahwa perkawinan monogami 

akan lebih dekat dengan tidak terbebani secara material oleh anak-anak yang 

lahir kelak. Dengan demikian, alquran sebenarnya mengapresiasi perkawinan 

monogami daripada poligami.
90

  

Ungkapan ayat lain yang juga sering dijadikan pertimbangan ketika 

membicarakan pilihan al-Qur‟an terhadap monogami adalah ayat ke 129 surah 

an-Nisa‟. 
91

 Sebagaimana dalam al-Qur‟an disebutkan: 

ُعْواَأْن تَ ْعِدُلْوا بَ نْيَ النَِّسآ ُلْواُكلَّ اْلَمْيِل فَ َتَذُرْوَىا َكاِءَوَلْوَحَرْصُتْم َفاَل تَِ َوَلْن َتْسَتِطي ْ َوِإْن  ٰ َْلُمَعلََّقةِ ي ْ
ُقْواَفِإنَّ اهلَل َكاَن َغُفْوًرارَِّحْيًما ۞ُتْصِلُحْوا َوتَ ت َّ  

Artinya :  129. 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‟ : 129)
92

. 

 

Dalam banyak penafsiran ayat ini ditafsirkan dengan ketidak 

mungkinan bertindak adil dalam aspek non-material seperti perasaan cinta, 

kasih sayang, dan kecenderungan perhatian. Karenanya bertindak adil dalam 

aspek non-material tidak menjadi kewajiban pelaku poligami, yang diwajibkan 

hanya pada aspek material sebagaimana pendapat imam Qurthubi dan ulama‟ 
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tafsir yang lain. Sementara penafsiran kontemporer menyatakan dengan 

keharaman poligami karena dalil ketidak mungkinan keadilan pada ayat ini.
93

 

Berbeda dengan penafsiran diatas, Faqihuddin menyatakan bahwa 

penafian terhadap kewajiban bertindak adil pada aspek non-materiil tidaklah 

tepat. Sebab, ketidak adilan pada aspek non-materiil sering kali menjadi 

dorongan bertindak tidak adil pada aspek materiil. Begitu juga dengan 

penafsiran kontemporer yang mengharamkan poligami juga tidak tepat, karena 

masyarakat muslim awal banyak yang mempraktekkan poligami.
94

  

Pernyataan ayat tersebut menurut Faqihuddin sebenarnya 

mengisyaratkan bahwa poligami itu penuh resiko yang tidak mudah dilakukan 

setiap orang. Karena itu, monogami menjadi lebih selamat dan lebih 

memungkinkan seseorang untuk tidak terjebak pada perilaku tidak adil, baik 

yang materiil maupun non materiil.
95

  

Faqihuddin menganggap bahwa ayat ini sedang melakukan kritik 

terhadap tindakan ketidak-adilan dalam praktik poligami. Kritik ini sama 

halnya dengan kritik pada ayat 3 surah an-Nisa‟. Dimana pada ayat 3 tersebut 

belum disebutkan penyebab ketidak adilan dalam poligami, sementara pada 

ayat 129 penyebabnya adalah aspek non-materiil yang seringkali menjadi 

penyebab ketidak adilan pada aspek materil. Jika alquran telah mengkritik 

perkawinan poligami berkali-kali, maka sebenarnya alquran lebih berpihak 

pada perkawinan monogami daripada poligami. Sebagaimana ungkapan 

alquran „dzâlika adnâ allâ ta‟ûlû‟, bahwa perkawinan monogami akan 
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mendekatkan seseorang untuk tidak berlaku zalim, sedangkan perkawinan 

poligami rentan terhadap perilaku tidak adil dan kezaliman terhadap 

perempuan dan anak-anak. 
96

   

Kemudian dalam masalah poligami, selama ini, dalam berbagai 

ceramah keagamaan sering kali menyuruh perempuan untuk menerima 

poligami. Perempuan disuruh bersabar dan dituntut untuk tetap 

mempertahankan keluarganya. Dimana kesabaran dan ketulusannya dalam 

melayani keluarganya dihitung sebagai kebaikan yang paripurna, sehingga 

kelak ia akan mendapatkan surga di akhirat. Bahkan, perempuan yang 

bersabar dalam poligami akan mendapatkan payung emas di surga. Petuah 

keagamaan yang demikian, hampir tidak memberi jalan bagi perempuan untuk 

memilih dirinya dan bercerai. Padahal menurut Faqihuddin bercerai secara 

sehat juga diajarkan al-Quran.
97

 Sebaagaiman pilihan bercerai tersebut 

terdapat dalam QS. an-Nisa‟ ayat 130 : 

نْ  ُكالِّ  اهللُ  يُ ْغنِ  يَ تَ َفرََّقا َوِإنْ    ۞َغُفْوًراَرِحْيًما اهللُ  وََكانَ  ٰ ََسَعِتوِ  مِّ

Artinya: jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada 

masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah 

Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. 

 

Ayat tersebut membicarakan bahwa pasangan (suami istri) yang 

memilih bercerai karena suatu hal, tidak perlu terlalu khawatir dengan masa 

depan masing-masing. Karena Allah Maha Kaya dan Maha Bijaksana. Ayat 

ini disebutkan setelah ayat poligami yakni QS. An-Nisa‟ayat 129. Menurut 

Faqihuddin ayat tersebut merupakan salah satu pilihan bagi perempuan yang 
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tidak menerima suaminya berpaling kepada yang lain, termasuk didalamnya 

poligami. Pemahaman tersebut dapat dilihat dari munasabah dengan ayat 

sebelumnya, dimana pada ayat 129 berbicara tentang sulitnya adil dalam 

poligami. Kemudian pada ayat sebelumnya (128) mengingatkan perempuan 

bahwa laki-laki juga bisa berbuat “nusyuz”. Yaitu tindakan yang merusak 

komitmen bersama dalam berkeluarga, atau bisa saja laki-laki berpaling dari 

sang istri.
98

  

Ketiga ayat tersebut (128-130), jika dibaca dalam satu nafas, maka 

alquran menekankan kepada setiap individu dalam pasangan untuk berbuat 

baik, berdamai, dan menjaga diri demi pasangan masing-masing. Tetapi, jika 

terjadi konflik, kemudian sulit untuk damai dan kembali utuh, yang pada 

akhirnya suami memilih poligami, sekalipun sulit untuk adil, maka perempuan 

dibuka pilihan untuk bercerai sebagaimana pada ayat 130. 

Penempatan ayat “poligami yang sulit adil” (QS. an-Nisa‟: 129) yang 

diapit ayat nusyuz (QS. an-Nisa‟: 128) dan perceraian (QS. an-Nisa‟: 129) 

menunjukkan bahwa poligami merupakan salah satu problem krusial dalam 

sebuah relasi suami-istri. Oleh karena itu, dalam perspektf mubadalah, 

poligami bukanlah solusi dalam relasi pasutri, tetapi problem yang seringkali 

mendatangkan keburukan. Karena ia menjadi problem, maka alquran 

mewanti-wanti jika takut berbuat tidak adil, hendaknya mengawini satu istri 

saja, dan bahkan menegaskan monogami sebagai jalan yang lebih selamat dari 
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kemungkinan berbuat dzalim.
99

 Selanjutnya, dalam kaitannya dengan relasi 

mubadalah, maka dalam hal ini (poligami-monogami) terdapat tiga poin yang 

dapat dibaca secara mubadalah. Antara lain: 

1. Kesabaran dan Kesetiaan. 

Kesabaran dan kesetiaan merupakan dua hal yang bersifat 

universal. Ia baik dilakukan oleh siapapun, baik laki-laki maupun 

perempuan. Karean ia universal, maka kesabaran dan kesetiaan bukan 

hanya harus dilakukan oleh perempuan, tetapi juga seharusnya dilakukan 

oleh laki-laki. Dalam artian, jika selama ini perempuan dituntut untuk 

sabar dan menerima suami yang ingin atau sudah poligami, maka 

seharusnya suami juga harus bersabar untuk tidak berpoligami. Begitu pun 

dengan kesetiaan, jika perempuan dituntut setia dan melayani suami, maka 

laki-laki juga dituntut hal yang sama dan melayani istrinya. Oleh karena, 

dalam perspektif mubadalah, keduanya dituntut hal yang sama terkait 

kesabaran dan kesetiaan, untuk saling bersabar dan setia pada 

pasangannya.  

2. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama 

Perempuan memiliki hak sepenuhnya untuk menolak poligami 

dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan dan mudharat (dar‟u al-

mafasid), yang akan menimpa dirinya maupun keluarganya, baik yang 

bersifat fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Basis ini sesuai dengan 

anjuran al-Quran untuk tidak menjatuhkan diri pada kehancuran (QS. al-
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baqarah : 195), dan saran nabi Muhammad untuk tidak menyakiti diri 

sendiri dan orang lain (Muwaththa‟ Malik). Selain itu, juga sesuai dengan 

anjuran dan teladan Fatimah Ra., putri Nabi Muhammad saw., yang 

menolak poligami Ali Ra. Fatimah meminta sang ayah, Nabi Muhammad 

saw., untuk mendukungnya menolak rencana ini (shohih bukhari, no. 

52585). Jika penerimaan poligami didasarkan pada jalbu al-mashalih 

sebagai hak atas kenikmatan seks yang halal bagi laki-laki, maka 

penolakan poligami didasarkan pada dar‟u al-mafasid yang akan dialami 

perempuan. Sedangkan dalam kaidah fiqh dar‟u al-mafasid harus 

didahulukan daripada jalbu al-mashalih. Jadi dalam hal ini, penolakan 

poligami seharusnya didahulukan. 

3. Perempuan dan laki-laki memiliki hak cerai 

Perempuan memiliki hak cerai jika suaminya memaksa poligami. 

Tidak seperti narasi selama ini, dimana perempuan diharuskan bersabar 

dan menganggap cerai dari poligami sebagai sesuatu yang tidak baik dan 

tidak dianjurkan. Bahkan, bercerai karena poligami dianggap melanggar 

tuntunan sebagai istri shalihah yang dijanjikan surga kelak di akhirat. 

Padahal narasi seperti ini tidak ditemukan didalam al-Quran. Justru al-

Quran menganggap poligami sebagai problem rumah tangga, sebagai 

bagian dari problem rumah tangga, sebagai bagian dari nusyuz suami 

kepada istri, yang bisa disikapi dengan perceraian.
100
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Poligami memang dibolehkan dalam al-Quran, namun kebolehan 

tersebut dikitari oleh kritik dan penggalan lain terkait keadilan dan 

kewaspadaan dari kemungkinan berbuat dzalim. Selain itu, prinsip dalam ayat 

tersebut bukanlah poligami, melainkan keadilan. Oleh karena itu, dalam 

perspektif Faqihuddin keadilan inilah yang menjadi kunci untuk memilih 

perkawinan monogami. 

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penafsiran Faqihuddin 

Berdasarkan teori Jurgen Habermas, penafsiran alqur‟an dapat 

dikategorikan pada wilayah dunia subjektif yang jenis pengetahuannya adalah 

historis-hermeneutis. Hal ini dikarenakan suatu penafsiran merupakan suatu 

bentuk atau hasil dari pemikiran individu, dimana hasil pemikiran tersebut 

memiliki keterkaitan yang erat dengan dunia hermeneutis. Dalam hal ini dapat 

dijelaskan bahwa Al-Qur‟an saat dilihat oleh subjek yang berbeda (dengan 

latar belakang keilmuan yang berbeda), maka akan menghasilkan kepentingan 

yang berbeda pula. Disnilah teori Habermas berfungsi untuk menelaah unsur 

subjektifitas dalam karya tersebut 

Sejatinya dalam suatu karya tafsir kecenderungan penafsir dapat dilihat 

dari latar belakang keilmuan dan lingkungan. Misalnya ketika seorang ahli 

filsafat menafsirkan alqur‟an, maka kemungkinan besar corak penafsirannya 

adalah filsafat. Ketika ahli fikih menafsirkan alqur‟an, maka penafsirannya 

lebih banyak cenderung pada masalah fikih. Begitu pula dengan penafsiran 

Faqihuddin, sebagai seorang tokoh yang aktif dalam gerakan feminisme, maka 

karya-karya yang dihasilkannya tidak jauh dari upaya feminisme. 
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Sebagaimana terlihat dalam kajian ini yang menunjukkan semangatnya dalam 

membela kaum perempuan akibat ketidak-adilan yang menimpa mereka, 

khususnya dalam perkawinan poligami. Hal ini dikarenakan faktor latar 

belakang pendidikan dan lingkungan yang dapat mempengaruhi penafsiran 

beliau. Dalam hal pendidikan misalnya, beliau selalu menyebut salah satu 

gurunya yang selalu memotivasi beliau dalam menulis karya, yaitu KH, 

Husein Muhammad, salah satu tokoh di Indonesia yang aktif dalam kajian 

gender dan isu-isu perempuan dengan berperspektif keadilan bagi umat 

manusia. Keaktifan inilah yang mengantarkan KH. Husein dikenal sebagai 

kiai feminis. 

Sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat pendidikan Faqihuddin, 

beliau berada dibawah bimbingan KH. Husein sejak usia Madrasah 

Tsanawiyah hingga Madrasah Aliyah. Pada masa-masa awal diajarkan untuk 

berpikir metodologis dalam memecahkan persoalan hukum-hukum Islam, 

beliau dibimbing oleh seorang tokoh feminis, sehingga hal ini juga 

mempengaruhi Faqihuddin untuk mengikuti langkah gurunya, yakni aktif 

dalam pemberdayaan perempuan. Terlepas dari hal tersebut, ketertarikan 

Faqihuddin untuk mengkaji tentang perempuan juga telah muncul semenjak 

beliau mengaji kitab risalah al-mahidl di pesantren Arjawinangun dibawah 

bimbingan KH. Ibnu Ubaidillah Syatori (Abah inu) dan KH. Husein 

Muhammad (Buya Husein). Dari sinilah tampak jelas bahwa kecenderungan 

pemikiran sang guru juga dapat mempengaruhi pemikiran muridnya. 
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Faktor lain yang mempengaruhi penafsiran beliau adalah dari 

lingkungan kehidupan, yang dapat dilihat dari komunitas organisasi yang 

beliau ikuti. Diantara organisasi yang beliau ikuti adalah, Rahima Jakarta, 

Fahmina Institute, Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) Pusat, dan 

Alimat (Gerakan Nasional untuk Keadilan Keluarga dalam Perspektif Islam). 

Dimana semua organisasi tersebut membawa semangat pemberdayaan 

perempuan dalam hal penegakan hak-hak perempuan dan keadilan sosial, 

utamanya dalam kesetaraan gender. Hasil interaksi dan diskusi dengan orang-

orang didalam organisasi tersebut, memberikan pengaruh yang sangat kuat 

terhadap pemikiran Faqihuddin, termasuk juga dalam wacana monogami ini. 

Meskipun demikian, penafsiran Faqihuddin dalam menafsirkan QS. 

An-Nisa‟ ayat 3 cukup berbeda dengan tokoh feminis lainnya. penafsiran 

Faqihuddin lebih mengungkapkan makna yang mengandung kemaslahatan, 

baik bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga tidak terjadi ketimpangan 

dalam penafsirannya. Misalnya, dalam menafsirkan QS. An-Nisa‟ ayat 3, 

kebanyakan tokoh feminis kontemporer cenderung untuk mengharamkan 

poligami. Menurut Faqihuddin, pengharaman tersebut justru tidak sesuai 

dengan konteks turunnya ayat. Akan tetapi, alquran dan sunnah tersebut 

datang untuk menegaskan semangat kritik terhadap poligami. Oleh karena itu, 

dalam situasi normal, perkawinan poligami tidak bisa dijadikan pilihan 

perkawinan dalam Islam. Sebaliknya, dalam pandangannya, Islam telah 

memilih perkawinan monogami sebagai pilihan perkawinan yang lebih 

menempatkan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara.  
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Penafsiran Faqihuddin yang cenderung menampakkan sisi monogami 

ini sifatnya adalah subjektif dengan kepentingan intersubjektif atau melibatkan 

banyak subjek, yakni menjelaskan makna dan pesan ayat kepada banyak 

subjek lain, dalam hal ini adalah pembaca.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hasil penelitian 

dalam skripsi ini sebagaimana berikut: 

1. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, QS. An-Nisa‟ ayat 3 merupakan salah 

satu ayat yang menegaskan pentingnya keadilan dalam relasi keluarga. 

Didalamnya disebutkan beberapa bentuk perkawinan, antara lain: 

perkawinan dengan anak yatim, poligami, dan monogami. Dua bentuk 

perkawinan yang pertama adalah bentuk perkawinan yang rentan terjadi 

tindakan semena-mena dan tidak adil, sehingga penyebutan dua bentuk 

perkawinan dalam ayat tersebut merupakan kritik al-Quran dan peringatan 

terhadap orang-orang yang menjalaninya. Bukan anjuran, apalagi perintah. 

Karena kebolehan perkawinan poligami dikitari berbagai syarat dan kritik, 

maka kritik inilah yang menjadi kunci untuk memilih perkawinan 

monogami. Alquran menganjurkan untuk menjalani perkawinan 

monogami, sebagai upaya menghindari tindakan ketidak-adilan yang telah 

dikritik sebelumnya. Oleh karena itu, dalam pandangan Faqihuddin, QS. 

An-Nisa‟ ayat 3 adalah ayat yang menegaskan tentang moralitas keadilan. 

Sedangkan bentuk perkawinan yang lebih memungkinkan terciptanya 

keadilan adalah monogami. Oleh karena itu Faqihuddin menyimpulkan, 

alquran justru lebih mengapresiasi perkawinan monogami. 
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2. Diantara faktor yang mempengaruhi penafsiran Faqihuddin adalah kondisi 

sosial yang melingkupinya, yang dapat dilihat dari latar belakang keilmuan 

atau pendidikan dan kehidupan sehari-sehari. Latar belakang kondisi sosial 

beliau yang feminis ini mempengaruhi pemikiran beliau dalam hal 

membaca teks-teks keagamaan yang bersifat misoginis, salah satunya 

masalah poligami dalam al-Quran. Oleh karena itu, QS. An-Nisa‟ ayat 3 

yang dipahami sebagai ayat poligami, beliau memahaminya dengan 

perkawinan monogami. Sebab, pesan ayat tersebut adalah keadilan, 

dimana perkawinan yang selaras dengan pesan keadilan adalah 

perkawinan monogami.  

B. SARAN 

Alquran merupakan kitab universal yang mampu menjawab segala hal 

permasalahan ummat dari masa ke masa. Penafsiran terhadap QS. An-Nisa‟ 

ayat 3 memunculkan kelompok pro dan kontra akan poligami, namun, 

menurut penulis penafsiran yang sangat relevan dalam menjawab kesetaraan 

laki-laki dan perempuan adalah penasiran Faqihuddin Abdul Kodir. Hal ini 

dikarenakan, dalam penafsirannya beliau berupaya untuk menjawab dari 

kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sehingga meminimalisir adanya 

ketimpangan dalam penafsiran.  Meskipun demikian, penelitian ini masih jauh 

dari kata sempurna, baik dari penyajian, penulisan maupun lainnya.  Oleh 

karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini dapat 

dikembangkan oleh para pembaca, dan akan menambah wawasan intelektual 

Islam baik untuk para akademisi maupun masyarakat umum.
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