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ABSTRAK 

      Romi Muzaki: Poligami dalam Al-Qur’an (Reinterpretasi terhadap 

Pandangan M. Quraish Shihab dengan Perspektif Teori Batas 

Muhammad Syahrur). 

Kesimpulan tesis ini adalah: Jika dilakukan reinterpretasi terhadap 

pandangan M. Quraish Shihab tentang poligami dengan perspektif teori batas 

Muhammad Syahrur maka pendapat M. Quraish Shihab kurang tepat. 

Poligami dalam pandangan Muhammad Syahrur dengan mengaplikasikan 

teori batasnya serta metode tafsirnya maka poligami sangat dianjurkan 

dengan dua persyaratan. Pertama, syarat kammiyyah (kuantitas) yakni 

menyangkut batas jumlah perempuan yang boleh dipoligami. Menurutnya, 

batas minimal poligami adalah dua sementara batas maksimalnya adalah 

empat. Kedua, syarat naw‟iyyah (kualitas), yakni menyangkut kualitas orang 

yang hendak melakukan poligami harus berusaha untuk dapat berbuat adil, 

dan bahwa perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta 

memiliki anak yatim. Jika dua syarat itu terpenuhi maka poligami bukan lagi 

dibolehkan, tetapi dianjurkan. Sedangkan jika dilihat dari pendapat M. 

Quraish Shihab dengan metode penafsirannya terhadap Surat an-Nisâ/4: 3, 

bahwa poligami hanya dibolehkan, dan itu pun merupakan pintu kecil yang 

hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan. Pendapat M. 

Quraish Shihab dinilai kurang tepat karena M. Quraish Shihab tidak 

menentukan syarat wanita yang hendak dipoligami khususnya syarat 

naw‟iyyah (kualitas). Apalagi menurutnya poligami itu merupakan pintu kecil 

yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan dengan 

kata lain dalam keadaan darurat. Jika hanya dalam keadaan darurat maka 

seolah-olah poligami itu dilarang. 

Tesis ini merupakan dukungan terhadap pendapat Muhammad Syahrur 

tentang poligami. Pendapat Muhammad Syahrur tentang poligami lebih jelas 

dan menjadi solusi bagi yang ingin melakukan poligami. Tesis memiliki 

kesamaan pendapat dengan al-Jashash (w. 980), (1932-2015 M), az-

Zamakhsyari (w. 538), al-Qurthubi (w. 1272), asy-Syawkani (w.1832), 

Sayyid Quthb (1906-1966 M), dan al-Maraghi (1881-1945) yang menyatakan 

tentang kebolehan praktik poligami. Berbeda dengan at-Tahir al-Haddad 

(1899-1935 M), Fazlur Rahman (1919-1988 M), Asghar Ali Engineer (1994), 

Nashr Hamid Abu Zayd (1943-2010 M), dan Muhammad Abduh (1849-1905 

M), yang menyatakan ketidaksetujuan dengan poligami.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-

analisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah 

dan perbandingan. Adapun penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan 

memakai teori batas Muhammad Syahrur sebagai pisau analisis. 
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ABSTRACT 

Romi Muzaki: The Polygamy in Al-Qur'an (Reinterpretation of M. 

Quraish Shihab's Views with Muhammad Syahrur's Boundary Theory 

Perspective). 

 The conclusion of this thesis is: If there is a reinterpretation of M. 

Quraish Shihab's views in polygamy based on perspective of Muhammad 

Syahrur's boundary theory, then M. Quraish Shihab's opinion is not quite 

true. The Polygamy in Muhammad Syahrur's view through applying the 

theory of limits and methods of interpretation, polygamy is highly 

recommended with two conditions. First, the terms of kammiyyah (quantity), 

which are related to the limit on the number of woman who agree become the 

victim of polygamy. According to him, the minimum limit for polygamy is 

two while the maximum limit is four. Second, the requirement of naw'iyyah 

(quality), which concerns the quality of people who want to do polygamyst 

must try to be able to do justice, and that women who want to be polygamous 

must have the status of widows and have orphans. If there two paired 

conditions, polygamy is no longer allowed, but recommended. Meanwhile, 

based on the opinion of M. Quraish Shihab with his method of interpretation 

of Surah an-Nisâ/ 4: 3, that polygamy is only permitted, and that too is a 

small door that can only be passed by those who really need it. The opinion 

of M. Quraish Shihab is considered inaccurate because M. Quraish Shihab 

does not give specify the requirements for women who want to be 

polygamous, especially the requirements of naw'iyyah (quality). Furthermore, 

according to him, polygamy is a small way that can only be passed by those 

who really need it, in other words, in an emergency. If only in an emergency, 

it is as if polygamy is prohibited. 

 This thesis is as a support for Muhammad Syahrur's opinion about 

polygamy. Muhammad Syahrur's opinion about polygamy is clearer and is a 

solution for those who want to practice polygamy. The thesis has the same 

opinion with al-Jashash (d. 980), (1932-2015 AD), az-Zamakhsyari (d. 538), 

al-Qurthubi (d. 1272), asy-Syawkani (w.1832), Sayyid Qutb (1906-1966 AD) 

and al-Maraghi (1881-1945) which stated about the permissibility of the 

practice of polygamy. In contrast to at-Tahir al-Haddad (1899-1935 AD), 

Fazlur Rahman (1919-1988 AD), Asghar Ali Engineer (1994), Nasr Hamid 

Abu Zayd (1943-2010 AD), and Muhammad Abduh (1849-1905 AD), which 

refusal expressed for polygamy. 

 The method are used in this research is descriptive-analysis method. 

At the same time, the approach used is a historical and comparative approach. 

The research is a qualitative type using Muhammad Syahrur's boundary 

theory as a knife of analysis. 
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 الصةخ

ظنوور مبرومي موزكي: تعدد الزوجات يف القرآن إعادة تفسري آراء م.قريش شهاب 
 .شهرورنورية احلدود حملمد 

فسري آلراء السيد قريش شهاب حول خالصة هذه األطروحة: إذا كان هظناك إعادة ت
، فإن رأي السيد قريش شهاب  شهرورتعدد الزوجات من مظنوور نورية احلدود عظند حممد 

، من خالل تطبيق نورية احلدود  شهرورليس صحيًحا متاًما. تعدد الزوجات يف رأي حممد 
تتعلق حبدود  وطرق التفسري ، يوصى بشدة بتعدد الزوجات بشرطني. أواًل: شروط الكمية اليت

تعدد الزوجات من الظنساء. ووفقا له ، فإن احلد األدىن لتعدد الزوجات هو اثظنان بيظنما احلد 
األقصى هو أربعة. ثانًيا ، شرط الظنوعية ، الذي يتعلق جبودة األشخاص الذين يرغبون يف تعدد 

د الزوجات جيب الزوجات ، جيب أن حياولوا حتقيق العدالة ، وأن الظنساء اللوايت يرغنب يف تعد
أن يتمتعن مبكانة األرامل ولديهن أيتام. إذا مت استيفاء هذين الشرطني ، فلن يعد تعدد 
الزوجات مسموًحا به ، ولكظنه موصى به. يف هذه األثظناء ، إذا رأيظنا من رأي السيد قريش 

، فإن تعدد الزوجات مسموح به فقط ، وهذا ٖ: ٗشهاب بأسلوبه يف تفسري سورة الظنساء / 
هي. يعترب رأي السيد قريش  -أيًضا باب صغري ال ديكن جتاوزه إال ملن حيتاجون حًقا. هو 

شهاب غري دقيق ألن األستاذ قريش شهاب ال حيدد متطلبات الظنساء الاليت يرغنب يف تعدد 
الزوجات ، وخاصة متطلبات الظنوعية. عالوة على ذلك ، ووفًقا له ، فإن تعدد الزوجات هو 

كن متريره إال من قبل أولكك الذين حيتاجونه حًقا ، مبع ى آخر ، يف حاالت باب صغري ال دي
الطوارئ. إذا كان األمر كذلك يف حاالت الطوارئ فقط ، فيبدو األمر كما لو أن تعدد 

 الزوجات حموور. 
 شهرورحول تعدد الزوجات. رأي حممد  شهرورهذه األطروحة هي دعم لرأي حممد 

وهو حل ملن يريدون دمارسة تعدد الزوجات. الرسالة هلا نفس  حول تعدد الزوجات أوضح
يب طالقر ( ، ٖٛ٘ري )ت شالزخمم( ، ٕ٘ٔٓ-ٕٖٜٔ( ، )ٜٓٛ)ت  صاصاجلالرأي مع 

م( واملراغي ۱ٜٙٙ -۱ٜٓٙ( ، سيد قطب )۱ٖٕٛين )ت كاو شال( ، ۱ٕٕٚ)ت 
-۱ٜٜٛ( اللذان أفادا جبواز تعدد الزوجات. على عكس الطاهر احلداد )ٜ٘ٗٔ -ٔٛٛٔ)
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( ونصر حامد أبو ٜٜٗٔ) اذمظنريم( وأصغر علي ٜٛٛٔ-ٜٜٔٔم( وفضل الرمحن )۱ٜٖ٘
م( ، اليت أعربت عن عدم   ٜ٘ٓٔ-ٜٗٛٔ) م( وحممد عبدهٕٓٔٓ - ٖٜٗٔ) زيد

 .موافقتها على تعدد الزوجات
الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة التحليل الوصفي. ويف الوقت نفسه ، 

دم هو هنج تارخيي ومقارنة. البحث نوع نوعي باستخدام نورية احلدود حملمد فإن الظنهج املستخ
 .كسكني للتحليل  شهرور
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN 

 

Arab Latin Arab Latin Arab Latin 

 q ق z ز „ ا

 k ك s س b ب

 l ل sy ش t ث

 m م sh ص ts ث

 n ن dh ض j ج

 w و th ط h ح

 h ه zh ظ kh خ

 a ء „ ع d د

 y ي g غ dz ذ

 - - f ف r ر

Catatan: 

a. Konsonan yang ber-syaddah ditulis dengan rangkap, misalnya    َرب ditulis 

rabba. 

b. Vokal panjang (mad): fathah (baris di atas) ditulis â atau Â, kasrah (baris 

di bawah) ditulis î atau Î, serta dhummah (baris depan) ditulis dengan û 

atau Û, misalnya: ditulis القارعت   al-qâri‟ah,  المساكيه ditulis al-masâkîn,  

 .ditulis al-muflihûn المفلحون 

c. Kata sandang alif + lam apabila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, 

misalnya:  الكافرون ditulis al-kâfirûn. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf 

syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya:  

الرجال  ditulis ar-rijâl, atau diperbolehkan dengan menggunakan 

transliterasi al-qamariyah ditulis ar-rijâl. Asalkan konsisten dari awal 

sampai akhir. 

d. Ta‟ marbûthah, apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan h, 

misalnya:  البقرة ditulis al-Baqarah. Bila di tengah kalimat ditulis dengan t, 

misalnya:   المالزكاة zakât al-mâl, atau سورة النساء    ditulis surat an-Nisâ‟. 

Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya:  

 .ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn وهو خير الرازقيه 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an
1
, merupakan kitab yang sangat berpengaruh begitu luas 

dan mendalam terhadap jiwa dan tindakan manusia. Ia merupakan 

dokumen historis yang merefleksikan situasi sosial, ekonomi, dan 

keagamaan. Pada saat yang sama, ia juga menjadi kitab petunjuk (al-

Baqarah/2: 2) dan tata aturan tindakan bagi berjuta-juta manusia yang 

hidup di bawah naungannya.
2
 

                  

Kitab (Al-Qur‟an) ini tidak ada keraguan padanya: petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa, 

Dalam kaitan ini, Al-Qur‟an menerangkan segala petunjuk dan 

larangan, batas-batas mana yang halal dan mana yang haram, nilai baik 

dan buruk, bahkan memuat berbagai kisah tentang umat manusia di masa 

lampau untuk perbandingan.
3
 Oleh sebab itu, seluruh hal yang dikandung 

oleh Al-Qur‟an, pada hakikatnya merupakan ajaran dan tuntunan bagi 

umat Islam. Ia memberikan petunjuk dan pedoman bagi kehidupan 

                                                             
1
Al-Qur‟an ialah kalâm mu‟jiz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan dengan mutawattir, membacanya adalah 

ibadah (lihat; Abdul Jalal H. A. Ulumul Quran, Surabaya: Dunia Ilmu, 1998, hal. 9). 

  
2
Ahmad Izzan,  Studi Kaidah Tafsir Al-Qur‟an, Bandung: Humaniora, 2012, hal. 8. 

3
M. Yunan Yusuf, Corak Pemikiran Kalam Tafsir al-Azhar, Jakarta: Penamadani, 

2004, hal. 4. 
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dalam bentuk ajaran akidah, akhlak, hukum, filsafat, politik, ibadah, dan 

sebagainya.
4
 

Al-Qur‟an yang sampai kepada kita adalah sebuah teks yang tidak 

berbicara sendiri. Ia masuk ke otak kita melalui medium bahasa Arab 

sebagai mana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para 

sahabat beliau dan ditulis oleh para sekretaris beliau serta beberapa 

sahabat lainnya di samping para huffâzh yang merekamnya dalam 

hafalan mereka. Sebagai teks, Al-Qur‟an adalah satu. Namun, 

pemahaman kaum muslimin berbeda-beda. Bahkan tidak jarang 

berlawanan satu sama lain. Kata Sayyidinâ Ali, “Dan sesungguhnya Al-

Qur‟an ini adalah tulisan di antara dua bingkai dan ia tidak berbicara, 

sesungguhnya manusialah yang membuatnya bermakna”.
5
 

Para ulama sepakat, bahwa Al-Qur‟an adalah sumber dari segala 

sumber ajaran Islam. Dan di antara aturan yang diajarkan Islam dalam 

Al-Qur‟an adalah tentang poligami.
6
 Poligami merupakan tema yang 

paling mendapat perhatian khusus dari Allah SWT sehingga tidak 

mengherankan kalau Dia meletakkan pada awal Surat an-Nisâ dalam 

kitab-Nya yang mulia, yakni pada ayat 3.
7
 

Poligami dewasa ini kerap dibicarakan sebagai suatu bentuk praktik 

yang negatif karena kebolehannya.
8
 Sebagian besar perempuan 

menganggap poligami atau permaduan sebagai momok yang menakutkan 

                                                             
4
Adam Cholil, Dahsyatnya Al-Qur‟an, Jakarta: AMP Press, 2014, hal. 68-69. 

5
Djohan Efendi, Pesan-Pesan Al-Qur‟an, Mencoba Mengerti Intisari Kitab Suci, 

Jakarta: PT. Serambi Ilmu Pustaka, 2012, hal. 18. 
6
Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “Polus” 

yang berarti banyak, dan “Gamos” yang berarti perkawinan. Bila pengertian ini digabung 

maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem 

perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang 

bersamaan, atau perempuan mempunyai suami lebih dari seorang istri dalam waktu yang 

bersamaan pada dasarnya disebut poligami. Kemudian para ahli membedakan istilah bagi 

seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri  dengan masa yang sama dengan 

istilah poligini. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari 

seorang istri  dengan masa yang sama adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian 

dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud poligini itu menurut masyarakat umum adalah 

poligami. Dan dalam penulisan ini akan menggunakan term poligami untuk menunjuk 

poligini, guna menghindari kerancauan mengingat banyak teks yang digunakan dalam 

penulisan memadankan poligami dan poligini  (lihat: Supardi Mursalin, Menolak Poligami: 

Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007, hal. 15-16). 
7
M. Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, 

diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dari judul al-Kitâb wa al-Qur‟ân: Qirâ‟ah 

Mu‟âsirah, Yogyakarta: elSAQ Prees, 2007, hal. 234. 
8
Ahmad Abdullah Assegaf, Islam dan Keluarga Berencana diterjemahkan oleh 

Muhammad Hasyim dari judul Family Planning in Legacy of Islam, Jakarta: Lentera 

Basritama, 1997, hal. 19. 
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dalam konsep relasi perempuan dan laki-laki.
9
 Poligami pun menjadi 

salah satu masalah besar yang dihadapi perempuan Islam pada 

umumnya.
10

 Selain itu, juga merupakan satu “amunisi” yang biasa 

dipakai orientalis dan yang membenci Islam untuk mengganyang agama 

ini dan pemeluknya. Sampai-sampai orang-orang seperti Salman Rushdi 

menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW kurang lebih adalah seorang 

sex maniac karena poligami.
11

 Tuduhan seperti itu sudah menjadi opini 

dunia, seolah poligami adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal 

sesungguhnya praktik poligami itu sudah ada dan bahkan sudah 

dipraktikkan orang-orang terdahulu, termasuk para Nabi di al-Kitab atau 

Bibel jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir.
12

 

Sungguh tidak mempunyai dasar tuduhan orientalis tersebut. Sebab, 

semua istri Nabi Muhammad SAW kecuali „Aisyah adalah janda. 

Sebagian lagi, seperti Saudah adalah perempuan tua renta, yang secara 

biologis tidak lagi mampu menjalankan sebagai seorang istri.
13

 Selain 

itu, dalam hal pernikahan, Nabi Muhammad SAW mengikuti tradisi 

masyarakat pada umumnya. Sebab pernikahan merupakan masalah sosial 

yang sudah berjalan berabad-abad juga sesuai ajaran yang telah 

ditetapkan dalam syariat para Nabi sebelumnya.
14

 

Jika melihat dari sejarah poligami, merupakan tradisi yang telah 

lama berlaku sebelum Islam datang sekaligus menjadi masalah yang 

kontroversial.
15

 Usia poligami telah sangat tua dalam sejarah umat 

manusia itu sendiri. Musthafa as-Siba‟i mencatat bahwa dikalangan 

masyarakat  bangsa-bangsa yang hidup pada zaman purba, pada bangsa 

Yunan, Cina, India, Babylonia, Mesir telah terjadi praktik poligami. Pada 

saat itu poligami tidak terbatas jumlah istrinya, sehingga mencapai 

ratusan orang istri dalam satu waktu (tanpa cerai tanpa faktor kematian) 

bagi satu laki-laki (suami).
16

 Di kalangan para Nabi pun juga melakukan 

                                                             
9
Justito Adiprasetio, Sejarah Poligami Analisis Wacana Foucauldin Atas Poligami 

di Jawa, Yogyakarta: Ombak, 2015, hal. 2 
10

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, Yogyakarta: Lkis, 2010, hal. 

263. 
11

Nurbowo Apiko joko M., Indahnya Poligami, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 

2003, hal. 1. 
12

Insan LS Mokoginta, Pembekalan Spektakuler Muallaf Untuk Islam, Depok: 

Yayasan Dakwah Muallaf, 2019, hal. 303. 
13

Islah Gusmian, Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?, Yogyakarta: Pustaka 

Marwa, 2007, hal. 158. 
14

Khozin Abu Faqih, Poligami Solusi atau Masalah?, Jakarta: al-I‟tishom, 2016, 

hal. 111. 
15

John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, diterjemahkan oleh 

Eva Y. N., et al. dari judul The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Word. Bandung: 

Mizan, 2002, hal. 21. 
16

Islah Gusmian, Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?, ..., hal. 30. 
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praktik poligami namun tanpa aturan. Dikatakan Nabi Sulaiman 

mempunyai seratus orang istri.
17

 Dan setelah kedatangan Nabi 

Muhammad SAW, poligami itu diatur.
18

 

Poligami dalam Islam tidak wajib dan tidak pula dianjurkan 

melainkan suatu tindakan yang dibolehkan karena ada tuntutan-tuntutan 

perkembangan peradaban dan desakan perbaikan kondisi yang tidak 

mungkin diabaikan syariat atau dilupakan begitu saja.
19

 

Berbicara tentang poligami banyak perdebatan ataupun pendapat 

para akademisi di dalamnya di antaranya adalah intelektual muslim sang 

penggagas teori batas yakni Muhammad Syahrur.
20

 Adapun dalam 

masalah poligami, Muhammad Syahrur menggolongkan perkara tersebut 

ke dalam teori batas maksimum dan minimum bersamaan.
21

 Menurut 

Muhammad Syahrur ketika kita memahami ayat poligami dalam Al-

Qur‟an perspektif ayat hudûd kita akan mendapati pemahaman yang 

lebih baik. Dengan mengaplikasilan teori batas tersebut menurut 

Muhammad Syahrur bahwa poligami itu dibolehkanbahkan dianjurkan 

asal memenuhi dua syarat. Pertama, syarat kammiyyah (kuantitas) yakni 

menyangkut batasan perempuan yang boleh dipoligami. Menurut 

Muhammad Syahrur batas minimal poligami adalah dua, sementara batas 

maksimalnya adalah empat. Kedua, syarat naw‟iyyah (kualitas) yakni 

menyangkut kualitas orang yang hendak melakukan poligami harus 

berusaha untuk berlaku adil dan bahwa perempuan yang hendak 

dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim. Jika syarat-

syarat tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tidak perlu melakukan 

poligami dan cukup menikah dengan satu istri.
22

 

Adapun yang menarik dari pemikiran Muhammad Syahrur adalah 

bahwa ia memandang bahwa poligami itu bukan hanya dibolehkan tetapi 

justru dianjurkan bagi mereka yang dapat memenuhi syarat tersebut. Hal 

                                                             
17

Nurbowo Apiko joko M., Indahnya Poligami, ..., hal. 3. 
18

Insan LS Mokoginta, Pembekalan Spektakuler Muallaf Untuk Islam, ..., hal. 305. 
19

Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Kairo: Dâru al-Hadîts, 2004, hal. 557. 
20

Teori batas Muhammad Syahrur: Pertama, posisi batas minimal. Kedua, posisi 

batas maksimum. Ketiga, posisi batas minimum dan maksimum bersamaan. Kempat, posisi 

batas minimum dan maksimum bersamaan pada satu titik. Kelima, posisi batas maksimum 

dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa bersentuhan. Keenam, batas maksimum positif 

tidak boleh dilewati dan batas negatif boleh dilewati. 
21

M. Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, 

diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dari judul al-Kitâb wa Al-Qur‟ân: Qirâ‟ah 

Mu‟âsirah, Yogyakarta: elSAQ Prees, 2007, hal. 42. 
22

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, Yogyakarta: Lkis, 2010, hal. 

265. 
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tersebut karena adanya misi yang sangat mulia dari tujuan poligami 

yakni membantu para janda dan anak-anak yatim.
23

 

Selain Muhammad Syahrur, tokoh intelektual lain yang berpendapat 

tentang masalah poligami ialah seorang penafsir kontemporer asal 

Indonesia yang dalam penafsirannya menggunakan pendekatan yang 

khas, yakni M. Quraish Shihab di mana pemikiran beliau bisa dilihat dan 

ditelusuri dalam karyanya yaitu “Tafsîr al-Mishbâh”.
24

 

Berkaitan dengan poligami yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an Surat 

an-Nisâ/4: 3,
25

 M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat tersebut tidak 

mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ia hanya berbicara 

tentang bolehnya poligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang 

hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat membutuhkan dengan syarat 

yang tidak ringan. Sebab M. Quraish Shihab tidak setuju bahwa pintu 

untuk poligami itu ditutup rapat-rapat.
26

 

Adapun syarat yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab untuk 

melakukan poligami di antaranya ketika jumlah perempuan lebih banyak 

dari laki-laki, ingin memperoleh keturunan namun sang istri mandul, 

penyaluran hasrat seksual yang tidak mampu ditahan lagi. Menurutnya, 

ketika dihadapkan dengan situasi-situasi tersebut maka poligami adalah 

jalan keluar yang paling tepat. Namun, perlu diingat itu bukan anjuran. 

Menurutnya, pembahasan poligami dalam Islam harus dilihat dalam 

perspektif perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang 

mungkin terjadi, yang dalam bahasa Fikih disebut darurat.
27

 Karena 

dalam konteks darurat, maka poligami merupakan yang seharusnya tidak 

pernah terbayang di dalam benak setiap orang (laki-laki) untuk 

                                                             
23

M. Syahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, diterjemahkan oleh Sahiron 

Syamsuddin dari judul Nahwu Usȗl Jadîdah Li al-Fiqh al-Islâmî, Yogyakarta: elSAQ Prees, 

2004, hal. 429. 
24

Tafsîr al-Mishbâh merupakan tafsir karya M. Quraish Shihab yang menggunakan 

metode tahlîli yakni tafsir yang menyoroti ayat-ayat Al-Qur‟an dengan memaparkan segala 

makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat dalam 

Al-Qur‟an mushaf Usmani. Adapun corak Tafsîr al-Mishbâh adalah al-adab ijtimâ‟i, yakni 

corak-corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur‟an berdasarkan ketelitian 

ungkapan yang disusun secara lugas dengan menekankan tujuan pokok diturunkan Al-Qur‟an 

lalu mengaplikasikannya dalam tatanan sosial, seperti pemecahan masalah-masalah sosial 

umat Islam. 
25

Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan 

yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang 

kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat 

adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu 

akan lebih bisa menjauhkan kamu dari berbuat aniaya. 
26

M. Quraish Shihab, Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an,  

Jakarta: Lentera Hati, 2009, Volume 2, hal. 410-411. 
27

Islah Gusmian, Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?, ..., hal. 218. 
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menjalaninya, apalagi direncanakan sebelumnya secara matang. Untuk 

itu jika dianalisa lebih dalam, maka sesungguhnya M. Quraish Shihab 

tidak setuju dengan poligami. 

Dari penjelasan Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab tentang 

pandangannya terhadap poligami, nampaknya mereka sependapat, yakni 

sama-sama memberlakukan syarat yang ketat bagi seseorang yang 

hendak melakukan poligami. Namun, ada sisi perbedaan yang menarik 

dari pendapat keduanya. Muhammad Syahrur sangat menganjurkan 

poligami ketika dapat memenuhi syarat yang dikemukakannya, 

sedangkan M. Quraish Shihab hanya membolehkan saja dengan syarat 

yang ditentukan yakni dalam keadaan darurat. 

Dengan adanya perbedaan tersebut sangat menarik untuk dibahas, 

dan ini melatarbelakangi penulis untuk menulis penelitian ini dengan 

judul: 

POLIGAMI DALAM AL-QUR‟AN (REINTERPRETASI 

TERHADAP PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB DENGAN 

PERSPEKTIF TEORI BATAS MUHAMMAD SYAHRUR). 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah 

dengan pertanyaan: 

1. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab tentang poligami? 

2. Bagaimana konsep teori batas Muhammad Syahrur? 

3. Bagaimana reinterpretsi terhadap pandangan M. Quraish Shihab 

tentang poligami dengan perspektif teori batas Muhammad Syahrur? 

C. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulisan tesis ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pandangan M. Quraish Shihab tentang poligami. 

2. Mengetahui konsep teori batas Muhammad Syahrur. 

3. Mengetahui reinterpretsi terhadap pandangan M. Quraish Shihab 

tentang poligami dengan perspektif teori batas Muhammad Syahrur. 

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan masyarakat tentang poligami, khususnya menurut pandangan 

Muhammad Syahrur dengan teori batasnya dan M. Quraish Shihab 

dalam tafsirnya. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelusuran penulis terhadap berbagai karya ataupun buku, 

ditemukan banyak bahasan tentang poligami. Akan tetapi, pembahasan 

yang mengaitkan pandangan Muhammad Syahrur dengan teori batasnya 
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dan M. Quraish Shihab tentang poligami belum penulis temukan. Di 

antara beberapa karya tulis ataupun buku yang telah penulis telusuri 

adalah sebagai berikut: 

1. “Menolak Poligami, Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan 

Hukum Islam” sebuah tesis karya Supardi Mursalin, untuk 

menyelesaikan Program Pascasarjana ar-Raniri Darussalam Banda 

Aceh pada tahun 1996. Dalam tesis tersebut dijelaskan bahwa Islam 

pada dasarnya menganut sistem monogami, dengan memberikan 

kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Islam membolehkan 

laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun 

jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki 

atau sebab-sebab lain yang mengganggu  ketenangan batinnya agar 

tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelacuran yang 

jelas-jelas diharamkan agama.
28

 

2. “Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-

Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan 

Malaysia” sebuah karya tulis Khoiruddin Nasution, dalam karya 

tersebut dibahas mengenai poligami dalam pandangan intelektual.
29

 

Di antaranya at-Tahir (pemikir modern Tunisia), agaknya beliau 

kurang mendukung dalam masalah poligami sebab menurutnya 

tujuan dari pernikahan itu sendiri menciptakan keluarga sakînah 

mawaddah warahmah. Sementara dalam kenyataannya poligami  

mengakibatkan sulit sekali melahirkan kehidupan yang harmonis 

dan tentram antara istri-istri dan anak-anak, apalagi kalau 

peninggalan harta si suami ketika meninggal sangat terbatas. Selain 

at-Tahir al-Haddad, juga memuat pendapat M. Quraish Shihab, 

menurutnya ayat yang membahas poligami itu hanya berbicara 

tentang kebolehan poligami, dan itu pun merupakan pintu darurat 

kecil yang hanya dilakukan saat sangat diperlukan dengan syarat 

yang tidak ringan. 

3. “Di Balik Sejarah Poligami Rasulullah” sebuah buku karya Achmad 

Sunarto. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai poligami pada 

masa Rasulullah SAW. Bahwa poligami pada masa Rasulullah SAW 

merupakan masalah yang biasa terjadi, bahkan telah membudaya di 

kalangan berbagai bangsa sebelum lahirnya Islam.
30

 

                                                             
28

Supardi Mursalin, Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan 

dan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 20-21. 
29

Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap 

Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, 

Jakarta: INIS, 2002, hal. 128. 
30

Ahmad Sunarto, Di Balik Sejarah Poligami Rasulullah, Surabaya: Ampel Mulia, 

hal. 3. 
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4. “Poligami Bukti Keadilan Allah” sebuah buku yang ditulis oleh 

Abdullah. Dalam buku tersebut dibahas mengenai hukum poligami. 

Poligami sesungguhnya adalah salah satu di antara syariat Islam 

yang mulia. Akan tetapi, poligami juga merupakan syariat yang 

banyak ditentang oleh manusia bahkan sebagian kaum muslimin 

sendiri. Yang mana bagi mereka para penentang poligami dan bagi 

mereka yang memegang kaidah emansipasi wanita berpendapat 

bahwa poligami dapat merendahkan martabat kaum wanita.
31

 

5. “Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?”sebuah buku karya 

Islah Gusmian. Dalam buku tersebut banyak dijelaskan mengapa 

Nabi Muhammad SAW berpoligami, di antara alasannya adalah 

bahwa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berpoligami 

merupakan  motif kemanusiaan, yaitu mengangkat dan melindungi 

perempuan serta perjuangan dakwah Islam, bukan pelampiasan 

nafsu seksual. Satu-satunya perempuan perawan yang dinikahi Nabi 

Muhammad SAW adalah Âisyah, sementara yang lainnya adalah 

janda. Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah sebagai jalan 

merajut hubungan kekerabatan antara umat Islam yang saat itu 

masih minoritas.
32

 

6. “Tafsir Nusantara, Analisis Isu-Isu Gender dalam al-Mishbâh karya 

M. Quraish Shihab dan Tarjumân al-Mustafîd karya Abd. Rouf 

Singkel” sebuah buku hasil penelitian karya Saifuddin dan Wardani. 

Dalam buku tersebut dijelaskan bebagai macam isu-isu gender, di 

antaranya adalah masalah poligami khususnya dalam pandangan M. 

Quraish Sihab dan Abd. Rouf Singkel. Menurut M. Quraish Sihab 

poligami bukan suatu anjuran atau bahkan kewajiban.
33

 

7. “55 Alasan Istri Menolak Poligami” sebuah buku karya 

Abdurrahman al-Mukaffi. Dalam buku tersebut dipaparkan 55 alasan 

istri menolak praktik poligami, di antaranya adalah tidak akan dapat 

berbuat adil. Sikap apriori banyak ditunjukkan para istri bahwa jika 

suami-suami mereka berpoligami tidak akan dapat berlaku adil 

sebagaimana keadilan yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap 

istri-istri beliau. Mereka menjadikan Surat an-Nisâ/4: 129 (Dan 

kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-

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

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) 

                                                             
31

Abdullah, Poligami Bukti Keadilan Allah, Bekasi: Penerbit Rumah Ilmu, 2016, 

hal. 9. 
32

Islah Gusmian, Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?, ..., hal. 143-144. 
33

Saifuddin dan Wardani, Tafsir Nusantara, Analisis Isu-isu Gender dalam al-

Mishbâhkarya M. Quraish Shihab dan Tarjumân al-Mustafîd karya Abd. Rouf Singkel, 

Yogyakarta: Lkis, 2007, hal. 196. 
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sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung), sebagai dalil 

bahwa para suami tidak akan dapat berlaku adil.
34

 

8. “Poligami Solusi atau Masalah?” sebuah buku karya Khozin Abu 

Faqih. Dalam buku tersebut beliau berusaha menampilkan makna 

poligami dalam porsi yang objektif, yang sangat memperhatikan 

kemaslahatan. Beliau pun membahas tentang makna adil dalam 

poligami, menurutnya yang dimaksud adil dalam poligami, bukan 

adil secara sempurna dalam segala hal. Tetapi adil yang ada dalam 

batas kemampuan manusia, yaitu adil dalam giliran bermalam dan 

nafkah. Juga berlaku adil terhadap anak-anak mereka.
35

 

9. “Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan” 

sebuah buku karya Hasan Aedy. Dalam buku tersebut beliau banyak 

memaparkan tentang poligami, di antaranya mengenai cara 

menyikapi hidup dalam keluarga yang berpoligami. Menurutnya 

poligami itu tidak lebih dari hanya berbagi titipan. Kalau pintu 

poligami itu tidak baik, maka Allah SWT tidak akan buka untuk 

hambaNya. Sebaliknya kalau perzinaan itu baik bagi hamba-

hambaNya, maka perzinaan tidak akan dilarang. Maka istri yang 

mencintai suaminya adalah mereka yang ikhlas menerima syariat 

Allah SWT. Bukan dengan membiarkan berzina asal tidak 

menikah.
36

 

10. “Rahasia Perkawinan Rasululah: Poligami dalam Islam vs. 

Monogami Barat” sebuah buku karya Abduttawab Haikal. Dalam 

buku tersebut sebelum dijelaskan mengenai poligami beliau 

menguraikan terlebih dahulu makna perkawinan dalam Islam, 

kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai poligami, di antaranya 

penjelasan berbagai pendapat tentang poligami. Beliau memaparkan 

secara global perbedaan pendapat tersebut dengan mengelompokkan 

menjadi dua kategori. Pertama, kelompok ulama yang melarang 

poligami. Dari kelompok ini ada yang melarangnya secara mutlak 

dan ada pula yang melarangnya dengan kriteria tertentu. Kedua, 

kelompok ulama yang memperbolehkan poligami.
37

 

11. “Poligami yang Didambakan Wanita” sebuah buku karya Saiful 

Islam Mubarak. Dalam buku tersebut banyak dijelaskan mengenai 

poligami. Di antaranya poligami dalam Islam. Tidak diragukan lagi 

                                                             
34

Abdurahman al-Mukaffi, 55 Alasan Istri Menolak Poligami, Bekasi: Darul Falah, 

2016, hal. 41-42. 
35

Khozin Abu Faqih, Poligami Solusi atau Masalah?, …, hal. 111. 
36

Hasan Aedy, Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan, 

Bandung: Alfabeta, 2007, hal. 68-69. 
37

Abduttawab Haikal, Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami dalam Islam 

vs Monogami Barat, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993, hal. 15. 



10 

 

 
 

bahwa Islam menetapkan syariat poligami dengan kandungan 

hikmah yang sangat tinggi serta membawa maslahat bagi semua 

lapisan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak. 

Kemaslahatan tersebut paling tidak meliputi tiga hal, yaitu 

mengatasi problem sosial, pribadi, dan kerusakan akhlak.
38

 

12. “Menghapus Catatan Gelap Poligami” sebuah buku karya D. 

Amarudin. Beliau menjelaskan tentang syariat poligami. Bahwa 

dalam konteks poligami, kehadiran Al-Qur‟an tidak untuk 

menciptakan sesuatu yang baru. Kehadiran Al-Qur‟an adalah untuk 

mengatur praktik-praktik yang sudah ada, baik yang menyangkut 

jumlah maupun persyaratan agar sesuai dengan semangat Islam yang 

melindungi harkat dan martabat manusia termasuk kaum wanita. 

Islam tidak menghapuskan atau melarang poligami, ia membiarkan 

praktik yang sudah berlangsung setua usia peradaban manusia 

dengan menggariskan dua aturan; dari segi jumlah Islam membatasi 

sampai maksimal empat dan kemampuan adil dari sisi kualitatif.
39

 

13. “Indahnya Poligami” sebuah buku yang ditulis oleh Nurbowo Apiko 

Joko M. Buku tersebut merupakan pengalaman poligami bos rumah 

makan Wong Solo, dialah Puspo Wardoyo yang mana berpoligami 

dengan empat orang istri. Nurbowo Apiko Joko M menjelaskan 

dalam bukunya, bahwa Puspo Wardoyo menyayangkan, banyak 

suami takut berpoligami, tapi tidak takut berzina. Banyak suami 

takut menghadapi istri, tetapi tidak takut menghadapi Allah SWT.
40

 

14. “Puyeng Karena Poligami” sebuah buku karya Agus Mustofa. 

Dalam buku tersebut beliau membahas tentang poligami Rasulullah 

SAW. Agus Mustofa menjelaskan bahwa poligami Rasulullah SAW 

untuk memberikan contoh aplikasi ayat-ayat yang bercerita tentang 

beristri lebih dari satu itu memang dibolehkan, akan tetapi banyak di 

antara kita yang kurang jernih dalam memahami makna poligami, 

sehingga maksud yang semula mulia menjadi direduksi hanya untuk 

memuaskan hasrat seksual belaka. Untuk bisa memahami makna 

yang terkandung di balik praktik poligami Rasulullah SAW, harus 

melihat persoalannya secara  utuh dan holistik. Rasulullah SAW, 

diutus oleh Allah SWT untuk menebar kasih sayang kepada seluruh 

alam, memberi contoh teladan dan keteladanan akhlak yang mulia 

kepada seluruh umat manusia, melindungi dan mengangkat martabat 

kaum wanita dan anak-anak yatim. Dan  Rasulullah SAW menyuruh 

                                                             
38

Saiful Islam Mubarak, Poligami yang Didambakan Wanita, Bandung: 2003, hal. 

17. 
39

D. Amarudin, Menghapus Catatan Gelap Poligami, Jakarta: Yayasan Adil, 2007, 

hal. 5. 
40

Nurbowo Apiko Joko M., Indahnya Poligami, …, hal. vii. 
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umatnya untuk berumah tangga. Bukan hanya menyalurkan fitrah 

seksnya, melainkan juga membentuk keluarga yang sejahtera, 

bahagia, dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat di masa 

depan.
41

 

15. “Tafsîr al-Mishbâh dalam Sorotan” sebuah buku karya Afrizal Nur 

yang mengritik terhadap karya TafsîrM. Quraish Shihab. Dalam 

buku tersebut Afrizal Nur mengritik beberapa penafsiran M. Quraish 

Shihab baik dalam kategori Akidah, Fikih dan sebagainya. Namun 

dalam buku tersebut tidak menyinggung terkait poligami.
42

 

16. “Epistemologi Tafsir Kontemporer” sebuah buku karya Abdul 

Mustaqim. Buku tersebut pada mulanya merupakan karya disertasi 

beliau di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mengkaji 

pemikiran dan metodologi penafsiran pemikir muslim kontemporer, 

yakni Muhammad Syahrur. Dalam buku tersebut dibahas mengenai 

poligami menurut pandangan Muhammad Syahrur. Dengan 

penafsiran pendekatan tartîl terhadap ayat poligami, Muhammad 

Syahrur  sampai pada kesimpulan bahwa poligami dibolehkan. 

Kemudian dengan teori batasnya, Muhammad Syahrur membuat dua 

persyaratan bagi orang-orang yang hendak melakukan poligami. 

Pertama, syarat kammiyyah (kuantitas), yakni menyangkut batas 

jumlah perempuan yang boleh dipoligami. Menurutnya, batas 

minimal poligami adalah dua, sementara batas maksimalnya adalah 

empat. Kedua, syarat naw‟iyyah (kualitas), yakni menyangkut 

kualitas orang yang hendak melakukan poligami harus ada 

kekhawatiran dalam dirinya tidak dapat berbuat adil kepada anak-

anak yatim, namun dia harus berusaha untuk dapat berbuat adil, dan 

bahwa perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda 

serta memiliki anak yatim. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi 

maka cukup menikah dengan satu istri saja. Seperti dinyatakan Allah 

SWT dalam Surat an-Nisâ/4: 3.
43

 Namun dalam buku tersebut belum 

dijelaskan mengenai sikap keadilan itu sendiri, apakah keadilan itu 

dilakukan terhadap para istri kedua, ketiga atau keempat atau 

terhadap anak-anaknya. 

Selain buku-buku tersebut, penulis juga menelusuri buku-buku lain 

ataupun majalah yang tentunya terkait dengan tema yang dijadikan pula 

sebagai rujukan dalam penelitian ini. Di antara majalah yang penulis 

telaah adalah majalah dakwah Islam Cahaya Nabawiy, di dalamnya 

                                                             
41

Agus Mustofa, Puyeng karena Poligami, Surabaya: Padma Press, 2013, hal. 203-

206. 
42

Afrizal Nur, Tafsîr al-Mishbâh dalam Sorotan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, 

hal. 130. 
43

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, …, hal. 265-266. 
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dijelaskan tentang poligami Rasulullah SAW.
44

 Majalah al-Muslimun, 

majalah hukum dan pengetahuan agama Islam. Dalam majalah tersebut 

terdapat pembahasan tentang poligami yang ditulis oleh Abu M. Dzaki, 

beliau menjelaskan di dalamnya mengenai perbedaan poligami yang 

dipraktikkan oleh tradisi sebelum Islam dan poligami dalam Islam. 

Menurutnya poligami yang dipraktikkan oleh tradisi sebelum Islam 

sangat kontras dengan poligami setelah Islam datang. Bahwa poligami 

yang dipraktikkan oleh tradisi sebelum Islam tanpa batas dan aturan.
45

 

Dan Majalah Nabawi; Media Keilmuan dan Keislaman, dalam majalah 

tersebut terdapat pembahasan tentang RA. Kartini dan Poligami yang 

ditulis oleh Ali Mustafa Yaqub, beliau menjelaskan tentang macam-

macam pernikahan yang oleh sebagian orang khususnya kelompok 

liberal selalu dipermasalahkan. Tiga pernikahan tersebut adalah 

poligami, pernikahan sirri, dan nikah di bawah umur. Ketiga pernikahan 

ini dipandang dari sudut agama Islam, apabila dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, maka pernikahan 

tersebut adalah sah. Permasalahan muncul dengan adanya gugatan atas 

gelar pahlawan yang telah disandang oleh RA. Kartini adalah bagian dari 

serangan tersebut. Sejatinya, serangan tersebut tidak ditujukan kepada 

poligami itu sendiri, tetapi ibarat permainan billiard, ada sosok akhir 

yang menjadi tujuan tembak serangan tersebut. Ketika RA. Kartini 

digugat gelar kepahlawanannya karena mau dipoligami, maka sasaran 

bola billiard berikutnya adalah tokoh-tokoh wanita yang dipoligami oleh 

suaminya. Mereka, menurut para penyerang ini tidak layak mendapatkan 

kehormatan, apalagi dijadikan sebagai panutan umat.
46

 

E. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan penelitian ini 

kedalam jenis penelitian kualitatif karena data yang terkumpul dan 

analisanya lebih bersifat kualitatif.
47

 Penelitian ini juga termasuk dalam 

jenis penelitian kepustakaan (library research), sehingga data yang 

diperoleh adalah berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan 

dengan pokok/rumusan masalah di atas. Pemanfaatan perpustakaan 

sangat diperlukan dalam suatu penelitian dan tidak mungkin suatu 

                                                             
44

“Mengapa Nabi Berpoligami” [Kajian], Cahaya Nabawiy, No. 168 Februari 2018, 

hal. 63. 
45

“Pelangi Poligami” [Kajian], al-Muslimun, No. 416 April 2005, hal. 55. 
46

“RA. Kartini dan Poligami” [Kolom Khodim Ma‟had], Majalah Nabawi, Edisi 

109/ Jumadil Awwal – Jumadil Akhir 1436 H, hal. 84 – 85. 
47

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,  Bandung: CV. Alfabeta, 2009, hal. 14. 
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penelitian dapat dilakukan dengan baik tanpa orientasi pendahuluan di 

perpustakaan.
48

 

Jika ditinjau dari segi tujuannya, maka penelitian ini termasuk 

penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji 

secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi 

terjadinya sesuatu.
49

 Dan dari tema penelitian yang akan dibahas, maka 

penulis ingin menggali sebab-sebab atau alasan yang dipakai 

Muhammad Syahrur dan M. Quraish Shihab dalam memandang 

poligami. 

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan beberapa langkah 

guna menyelesaikan masalah yang ada, sehingga dapat memperoleh 

gambaran yang jelas tentang pembahasan ini. Upaya pengumpulan data 

yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini digunakan beberapa 

langkah sebagai berikut:  

1. Metode Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data.
50

 

Adapun sumber data dalam pembahasan ini adalah data-data 

tertulis berupa konsep-konsep yang ada pada literatur yang ada 

kaitannya dengan pembahasan ini. Oleh karena itu, jenis data yang 

dipakai mengarah pada data-data tertulis berupa:  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh 

pengumpul data dari objek risetnya atau tangan pertama.
51

 Data 

primer merupakan data-data yang kajian utamanya relevan dengan 

penelitian data pokok yang menjadi rujukan pembahasan tesis ini 

adalah Tafsîr al-Mishbâh karya M. Quraish Shihab dan buku 

Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam yang merupakan 

terjemahan dari al-Kitâb wa Al-Qur‟ân: Qirâ‟ah Muâshirah karya 

Muhammad Syahrur.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objek yang diteliti selain data primer.
52

 Data 

                                                             
48

Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survai, Jakarta: Lp3s, 1985,  hal. 45. 
49

Hamka Hasan, Metodologi Penelitian Tafsir Hadis, Jakarta: LP UIN Syarif 

Hidayatullah, 2008, hal. 35. 
50

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,  …, hal. 308. 
51

Winarto Surachmad, Pengantar Metodologi Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1972, hal. 

125. 
52

Winarto Surachmad, …, hal. 125. 
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sekunder merupakan buku penunjang yang pada dasarnya sama 

dengan buku utama, akan tetapi dalam buku penunjang ini bukan 

merupakan faktor utama. Sumber data sekunder ini berupa buku-

buku yang mempunyai keterkaitan, karya ilmiah, ensiklopedi, 

majalah, dan artikel-artikel yang mempunyai hubungan dengan 

penelitian ini.  

2. Metode Analisis Data  

Setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan, maka tahap 

berikutnya adalah tahap analisis. Tahap ini merupakan tahap yang 

sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini data diolah 

sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran 

yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang 

diajukan dalam penelitian.
53

 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode 

yang menggambarkan apa adanya tanpa berusaha memberi 

keterangan. Sedangkan analisis adalah penyelidikan dan penguraian 

terhadap sesuatu untuk mengetahui yang sebenarnya.
54

 

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis pandangan 

Muhammad Syahrur dalam poligami tentunya dengan teori batasnya 

dan pandangan M. Quraish Shihab dengan metode tafsirnya. Setelah 

itu, penulis mencoba melakukan reinterpretasi tehadap pendapat M. 

Quraish Shihab dengan perspektif teori batas Muhammad Syahrur. 

Selain itu, penulis juga berusaha membawa pembaca seakan-akan 

hidup pada zaman Al-Qur‟an diturunkan kemudian ditarik benang 

merah untuk zaman sekarang. Tentunya dalam menganalisa ayat 

tentang poligami. 

F. Sistematika Penelitian 

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, utuh, dan mudah 

dalam penjelasannya, maka disusun sistematika pembahasan yang terdiri 

dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub yang susunan sistematikanya 

didesain secara berurutansesuai dengan kronologi urutan pembahasan. 

Adapun sistematika penyajian dalam tesis ini adalah sebagai berikut; 

Pertama, Bab I, yakni pendahuluan yang membahas mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian. 

                                                             
53

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,  …, hal. 308. 
54

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 

Jakarta: Gramedia, 2003, hal. 12. 
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Kedua, Bab II, yakni tinjauan umum tentang poligami yang 

membahas mengenai terminologi poligami, sejarah praktik poligami 

(praktik poligami pra Islam dan praktik poligami dalam Islam), dan 

poligami menurut hukum perkawinan di Indonesia. 

Ketiga, Bab III, yakni teori batas Muhammad Syahrur yang 

mencakup tentang biografi Muhammad Syahrur seperti pendidikan, 

karir, karya Muhammad Syahrur dan teori batas Muhammad Syahrur 

serta pendapatnya tentang poligami. 

Keempat, Bab IV, yakni poligami dalam pandangan M. Quraish 

Shihab mencakup tentang biografi M. Quraish Shihab seperti 

pendidikan, karir, karya M. Quraish Shihab, dan metode penafsiran M. 

Quraish Shihab serta pendapatnya tentang poligami. 

Kelima, Bab V, yakni mengkaji ulang pandangan M. QuraishShihab 

tentang poligami berbasis teori batas Muhammad Syahrur yang 

mencakup pandangan intelektual tentang poligami, analisis pandangan 

M. QuraishShihab tentang poligami berbasis teori batas Muhammad 

Syahrur, dan hikmah poligami. 

Keenam, BAB VI, yakni penutup yang berisi kesimpulan-

kesimpulan yang diambil dari analisis data dan pembahasan, serta saran-

saran.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI 

A. Terminologi Poligami 

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

dari kata polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. 

Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti “suatu 

perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.” Sistem perkawinan 

bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu 

yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari 

seorang dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami. 

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia seperti dikutip oleh 

Supardi Mursalin dalam bukunya yang berjudul Menolak Poligami: 

Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, adalah 

“Ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa 

lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau poligami adalah adat 

seorang laki-laki beristri lebih dari seorang perempuan.”
1
 

Para ahli kemudian membedakan istilah bagi seorang laki-laki 

mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal 

dari kata polus berarti banyak dan gune berarti perempuan. Sedangkan 

                                                             
1
Supardi Mursalin, Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan 

dan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 15. 
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bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut 

poliandri yang berasal dari kata polus berarti banyak dan andros berarti 

laki-laki. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai 

istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini 

bukan poligami.
2
 

Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud 

dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih 

dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud 

dengan poligini itu menurut masyarakat umum adalah poligami. Hal ini 

terjadi karena bias gender yang ada di masyarakat yang mengasumsikan 

bahwa seakan-akan tidak mungkin perempuan menikah lebih dari satu 

laki-laki. Atau bisa jadi masyarakat memang tidak tahu mengenai 

pemakaian istiah-istilah tersebut.
3
 

Kata yang dipakai dalam Undang-Undang Perkawinan maupun 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Pemerintah 

No 10 tahun 1983 adalah seorang suami yang beristri lebih dari 

seorang, tidak memakai kata poligini atau poligami. Hal ini bisa dilihat 

dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 misalnya, 

apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang 

maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

pengadilan. Begitu juga, dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 

1991 Pasal 82  disebutkan suami yang mempunyai istri lebih dari 

seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup 

kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya 

jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada 

perjanjian perkawinan.
4
 

Menurut syariat Islam, poligami atau ta‟addud az-zaujât diartikan 

sebagai kebolehan mengawini perempuan yang disenangi, dua, tiga atau 

empat kalau bisa berlaku adil, seperti terdapat dalam Surat an-Nisâ/4: 3. 

Istilah poligami dalam Fiqih (menurut jumhur ulama) adalah terbatas 

pada empat wanita. Kata-kata poligami disebut matsnâ, tsulâtsâ, dan 

rubâ‟. Pendapat ulama berselisih dalam memahami wawu dalam ayat itu. 

Dari sini ada ulama yang mengartikan dua-dua, tiga-tiga, atau empat-

empat sehingga jumlahnya menjadi sembilan. Ada yang mengartikan dua 

                                                             
2
Supardi Mursalin, Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan 
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tambah dua, tiga tambah tiga, empat tambah empat sehingga jumlahnya 

menjadi delapan belas.
5
 

Untuk menghindari salah paham atau salah pengertian yang 

disebabkan telah memasyarakatnya istilah poligami di kalangan umum, 

maka dalam penulisan tesis ini, penulis akan menggunakan term 

poligami untuk menunjuk poligini, guna menghindari kerancauan 

mengingat banyak teks yang digunakan dalam penulisan memadankan 

poligami dan poligini. 

B. Sejarah Praktik Poligami 

1. Praktik Poligami Pra Islam 

Sejak dahulu hingga saat ini manusia tetap manusia. Setiap 

individu memiliki keperluan dan cita-cita yang sama, yaitu ingin 

mendapatkan kenikmatan hidup dan selamat dari kezaliman. 

Perbedaan baru terlihat pada persepsi antar individu tentang arti 

kehidupan dan langkah yang mesti ditempuh untuk mencari 

kenikmatannya. Mereka juga saling berbeda dalam cara menghadapi 

tantangan hidup dan menyikapi problem yang menyertainya. Secara 

umum kaum pria memandang bahwa beristri lebih dari satu lebih 

menyenangkan daripada hanya beristri satu. Pandangan ini didukung 

fakta tentang jumlah wanita yang lebih banyak dari pria. Ini dari satu 

pihak. Dari pihak lain, banyak wanita yang belum mendapat pasangan 

hidup berharap dan menunggu agar segera mendapatkannya. Namun 

dari pihak ketiga, tidak sedikit kaum wanita yang membayangkan 

sakitnya perasaan mereka bila suami menambah istri.
6
 

Sejatinya, sistem pernikahan ini telah berlangsung sejak masa 

pra-Islam dan dipraktikkan oleh berbagai etnik masyarakat, seperti 

Bani Israel, Arab Jahiliyah dan Shaqlab atau Slavia yang merupakan 

asal-usul bangsa-bangsa yang kini disebut Rusia, Lituania, Lethonia, 

Estonia, Polonia, Chekoslovakia, dan Yugoslavia. Praktik poligami 

juga dikenal dalam masyarakat Jerman dan Saxon yang merupakan 

asal-usul bangsa Jerman, Austria, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, 

Swedia, Norwegia, dan Inggris.
7
 

Fakta lain lagi, orang-orang pria Roma, seperti di zaman 

kekuasaan Raja Seila, biasa mengawini lima perempuan sekaligus. 

Raja Pompey dan Caesar, diriwayatkan masing-masing mempunyai 

empat orang istri. Demikian pula telah berpoligami, Raja Constantin 

dan anak-anaknya. Bahkan, Raja Valentinianus II mengeluarkan satu 
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7
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undang-undang khusus tentang poligami. Undang-undang yang 

memperkenankan rakyatnya mengawini beberapa orang wanita jika 

mereka mau. Ini terjadi pada pertengahan kurun keempat Masehi. 

Raja-raja setelah Valentinianus terus mewarisi UU poligami itu 

hingga zaman Justinianus yang mencoba menghapus, namun gagal. 

Poligami juga dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, seperti India 

Purba, Babylonia, dan Asyurian. Masyarakat Cina dulu pun memiliki 

tradisi beristri banyak. Dalam Undang-Undang Likai di Cina, 

poligami dibolehkan sampai 150 orang istri.
8
 

Di kalangan bangsa Persia, agama memberikan penghargaan 

kepada orang yang mempunyai istri banyak. Poligami yang berlaku di 

kalangan masyarakat ini juga tidak mengakui adanya pembatasan 

mengenai jumlah perempuan yang boleh dikawini seorang laki-laki. 

Bahkan, di samping itu orang-orang Persia kadang-kadang masih 

memelihara beberapa istri gelap. Bagi bangsa Romawi, poligami 

merajalela di mana-mana dan berkembang menjadi pergundikan atau 

bahkan menjadi semacam perdagangan wanita. Hal ini membawa 

nasib yang menyedihkan bagi istri-istri selain istri pertama. Selain 

istri pertama, menurut hukum dan adat kebiasaan yang berlaku waktu 

itu, tidak diberi hak dan jaminan sama sekali. Mereka tidak lain 

adalah budak-budak belaka, sedang anak-anak yang mereka lahirkan 

dicap sebagai anak harâm jadah dan sampah masyarakat, yang 

selamanya tertutup rapat untuk menerima harta warisan dari bapak 

mereka. Di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, masalah poligami tidak 

ketinggalan dari bangsa-bangsa lain waktu itu. Seorang laki-laki boleh 

mengawini perempuan berapa saja banyaknya yang ia suka.
9
 

Kitab Taurat mewajibkan poligami dan tidak membatasi hanya 

empat istri. Adapun Talmud membatasi jumlah istri untuk dipoligami, 

sesuai kemampuan suami dalam membiayai dan memelihara istri-

istrinya kelak. 

Di kalangan pengikut Yahudi, bentuk perkawinan poligami lazim 

dilaksanakan. Bahkan menurut mereka, Injil sendiri tidak 

menyebutkan batas dari jumlah istri yang boleh dikawini oleh seorang 

laki-laki begitu juga jumlah gundiknya. Dalam kitab Perjanjian Lama 

(the judges/old testament) disebutkan bahwa setiap orang boleh 

mengawini beberapa istri sekaligus.
10

 

Selanjutnya, di kalangan para Nabi pun dikatakan bahwa Nabi 

Sulaiman mempunyai seratus orang istri. Rabbaiyun (pengikut-

                                                             
8
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pengikut Nabi Isa as yang dekat dengannya) berpoligami sebanyak 

empat orang perempuan berdalilkan kepada Nabi Allah Ya‟kub yang 

telah mengumpulkan empat orang istri saja.
11

 

Pada masa Arab Jahiliyah, setidaknya sebagaimana diriwayatkan 

oleh Imam Bukhori, ada empat model pernikahan pada masa Arab 

pra-Islam. Pertama, perkawinan istibdhâ‟ yaitu pernikahan antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan setelah menikah 

sang suami memerintahkan  istrinya untuk berhubungan badan dengan 

laki-laki lain yang dipandang terhormat, karena kebangsawanannya, 

dengan tujuan memperoleh keturunan yang memiliki sifat-sifat terpuji 

sebagaimana yang dimiliki bangsawan tersebut. Kemudian, setelah 

hamil, suami mengambil istrinya kembali dan bergaul dengannya 

sebagaimana layaknya suami istri.
12

 

Perkawinan istibdhâ‟ sangat popular di kalangan bangsa Yunani 

kuno dan India, bahkan undang-undang mereka membolehkan 

seorang wanita berhubungan dengan suami saudara perempuannya 

(iparnya) jika sang suami mandul, agar bisa melahirkan anak. Pada 

masyarakat Jahiliyyah, masyarakat Arab juga menerapkan aturan 

tersebut seperti yang dikisahkan „Aisyah ra., “Ada seorang laki-laki 

mengatakan kepada istrinya ketika telah suci dari haid, pergilah ke si 

fulan kemudian lakukanlah perkawinan istibdhâ‟ dengannya. Ia tidak 

digauli dan dicampuri suaminya untuk waktu yang lama sampai 

kehamilannya benar-benar nyata berasal dari laki-laki yang 

melakukan istibdhâ‟ bersamanya. Jika ia benar-benar hamil maka 

sang suami akan menggaulinya manakala menginginkan. Si suami 

melakukan hal itu hanya karena ingin mendapatkan anak. Inilah nikah 

yang disebut nikah istibdhâ‟ ” (HR. Bukhari).
13

 

Di beberapa masyarakat, seorang wanita dibolehkan hidup 

bersama laki-laki pilihannya ketika suaminya sedang tidak ada. 

Bahkan, seorang laki-laki menyuguhkan istri kepada tamu merupakan 

suatu aturan yang diterapkan banyak bangsa baik yang maju maupun 

yang terbelakang.
14

 

Kedua, perkawinan al-maqthu‟ yaitu perkawinan antara seorang 

laki-laki dengan ibu tirinya. Telah menjadi tradisi Arab sebelum 
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Islam, bahwa anak laki-laki mewarisi (secara paksa) istri-istri 

mendiang ayahnya. Dan bila anak laki-laki yang mewarisi itu masih 

kecil, keluarganya dapat menahan sang istri itu sampai anak tersebut 

dewasa. Artinya, jika seorang pria yang memiliki seorang istri 

meninggal dunia, maka diharuskan bagi salah satu dari saudara laki-

laki itu untuk menikahinya atau mewarisinya.
15

 

Ketiga, perkawinan ar-rahthun (poliandri), yaitu perkawinan di 

mana seorang perempuan mempunyai pasangan laki-laki lebih dari 

satu orang. Setelah hamil dan lalu melahirkan, perempuan tersebut 

mengundang semua laki-laki yang pernah menggaulinya, kemudian 

menentukan siapa ayah dari bayinya tersebut. Dan laki-laki yang 

ditunjuknya harus menerima dan mengakui bayi itu sebagai 

anaknya.
16

 

Keempat, perkawinan khadan, yaitu perkawinan antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa 

akad yang sah, alias kumpul kebo. Masyarakat saat itu menganggap 

bahwa praktik pernikahan yang demikian ini bukan sebagai bentuk 

kejahatan selama dilakukan secara rahasia.
17

 

Selain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori di atas, terdapat 

pula istilah bentuk pernikahan lainnya, yang terjadi di masyarakat 

Arab pra Islam. Pertama, perkawinan badal, yaitu perkawinan di 

mana dua orang suami bersepakat untuk saling tukar menukar istri 

tanpa melalui talak (cerai). Tujuannya semata-mata untuk memuaskan 

hasrat seksual mereka. Kedua, adalah nikâhul mut‟ah, yakni sejenis 

pernikahan yang bersifat sementara dengan cara menentukan kurun 

pernikahan dan bayarannya. Pernikahan jenis ini sangat digemari oleh 

saudagar-saudagar yang biasa bepergian jauh.
18

 Ketiga adalah 

perkawinan as-syighâr, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak 

perempuannya atau saudara perempuannya dengan laki-laki lain tanpa 

menerima mahar (maskawin), tetapi dengan imbalan laki-laki itu 

memberikan pula anak perempuannya atau saudara perempuannya 

sebagai pasangan dirinya.
19

 

Begitulah kondisi sosial budaya masyarakat yang dihadapi Islam 

pada saat awal pertama lahir di daratan Arabia.
20

 Sistem perkawinan 
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sama sekali tidak mencerminkan sistem keadilan dan kesetaraan. 

Yang tampak tidak lain adalah kepentingan memuja syahwat dan 

keinginan memetik generasi atau keturunan yang baik, tetapi tidak 

dengan menggunakan sistem perkawinan yang baik, terhormat, dan 

bermartabat bagi perempuan. Posisi perempuan saat itu bukan saja 

tidak memperoleh hak-haknya secara adil dan manusiawi, lebih dari 

itu ia sebagai subyek yang kehilangan eksistensi kemanusiaannya, 

karena sebagai manusia dia bisa diwarisi oleh keluarganya. Ketika 

Islam datang, suatu perlawanan kultural total dilakukan terhadap 

bentuk-bentuk pernikahan di atas. Sebab, semuanya itu bertentangan 

dengan spirit dan nilai-nilai moral yang diajarkan Islam.
21

 

Demikianlah, poligami telah menjadi budaya, tradisi dan nilai 

yang dianut oleh beberapa bangsa sebelum Islam. Dan tidak benar jika 

ada klaim bahwa Islamlah yang pertama kali mengenalkan poligami. 

Ketika Islam datang, poligami itu dibatasi atau diatur. 

2. Praktik Poligami dalam Islam 

Poligami telah ada sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad 

SAW dan telah dilaksanakan di dunia Arab dan selain Arab. 

Kemudian datanglah  Islam untuk menegaskan syariat tersebut, 

meluruskan, membatasi, dan menetapkan syarat-syarat 

kebolehannya.
22

 Islam membolehkan poligami itu tidak lain adalah 

untuk memuliakan derajat kaum wanita.
23

 

Islam tidak merumuskan sistem poligami, karena poligami sudah 

ada berabad-abad sebelum kedatangan Islam. Islam juga tidak 

menghapus poligami, karena dalam pandangan Islam, kesulitan-

kesulitan akan dihadapi masyarakat, dan pemecahan kesulitan-

kesulitan ini tergantung secara khusus pada poligami. Namun 
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demikian, Islam membawa reformasi dalam adat dan kebiasaan ini, 

yaitu reformasi batasan dan keadilan.
24

 

Di Indonesia pernikahan yang diakui dalam Undang-Undang 

Perkawinan No 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) adalah pernikahan monogami dan pernikahan poligami. Meski 

pada prinsipnya Undang-Undang lebih condong kepada pernikahan 

monogami, namun tidak menutup kemungkinan pernikahan poligami 

dilakukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal dan harus memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang 

Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
25

 

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang 

terbatas, dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami 

mutlak, dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri 

seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang 

bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, 

adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada dasarnya menganut 

sistem monogami, dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya 

seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang 

suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-

laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala 

Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu 

berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian 

karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. 

Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu baik 

jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti: 

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang 

wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal 

atau diceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan 

jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan 

(Surat an-Nisâ/4: 3). 

2. Dimungkinkan laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri 

dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah 

seperti pembagian waktu, pemberian nafkah dan hal-hal yang 

menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin tentu saja 

selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara 

hakiki.
26
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Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami 

sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran 

kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu 

ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan 

maupun pelacuran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, 

tujuan poligami dalam Islam adalah menghindari agar suami tidak 

terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari 

jalan yang halal yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa 

berlaku adil.
27

 

Sayyid Sabiq menjelaskan keadilan dalam berpoligami sebagai 

berikut: 
Allah SWT membolehkan praktik poligami tapi terbatas sampai empat istri dan 

mewajibkan memperlakukan suami istri dengan adil dalam makanan, tempat 

tinggal, pakaian, dan giliran bermalam. Sikap adil ini harus diberlakukannya 

pada segala hal yang berupa materi tanpa membedakan kaya ataupun miskin, 

berasal dari keluarga terpandang ataupun biasa. Jika si lelaki khawatir akan 

berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi seluruh hak istri-istrinya, maka dia 

haram berpoligami. Jika hanya mampu memenuhi hak-hak tiga istri, maka dia 

haram menikah dengan wanita keempat. Jika hanya mampu memenuhi hak-

hak dua istri, maka dia haram menikah dengan wanita ketiga. Begitu juga 

dengan orang yang khawatir akan berbuat zalim jika beristri dua, maka dia 

haram menikahi wanita kedua.
28

 

Keadilan yang bisa dicapai oleh manusia adalah keadilan yang 

bersifat lahiriyah seperti yang disebut terdahulu, akan tetapi keadilan 

batiniyah yaitu dalam hal cinta kasih dan kecondongan hati, berada di 

luar kemampuan manusia.
29

 Hal ini diungkap dalam Surat an-Nisâ/4:  

129 

                      

                   

         

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

istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 
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mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Dasar pokok Islam membolehkan poligami adalah firman Allah 

SWT 

                 

                   

               

Maka kawinlah wanita-wanita 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. (Surat 

an-Nisâ/4: 3) 

Sebagai kaum yang beriman tentunya harus melihat Rasulullah 

SAW dalam berpoligami, bagaimana dan mengapa beliau 

berpoligami. Rasulullah SAW adalah teladan kaum beriman, firman 

Allah SWT dalam Surat al-Ahzâb/33: 21  

                        

            

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 

Ibnu Katsir mengatakan, seperti dikutip oleh Khozin Abu Faqih 

dalam bukunya yang berjudul Poligami Solusi atau Masalah, “Ayat 

ini merupakan prinsip besar bagi konsep meneladani Rasulullah SAW 

dalam segala perkataan dan tindakan beliau serta berbagai hal 

mengenai beliau,”
30

 

Mengenai pernikahan Rasulullah, SAW banyak musuh-musuh 

Islam menggembor-gemborkan bahwa Nabi Muhammad SAW 

berpoligami karena menuruti hawa nafsu dan haus terhadap lawan 

jenisnya. Sebenarnya tuduhan itu tak beralasan jelas dan hanya 
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Khozin Abu Faqih, Poligami Solusi atau Masalah?, Jakarta: al-I‟tishom, 2016, 

hal. 139. 
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bersifat mengada-ada saja. Semua itu merupakan suatu penghinaan 

yang bersifat menyudutkan Nabi Muhammad SAW. Jika membaca 

riwayatnya, maka kita akan menyadari mengapa Nabi Muhammad 

SAW beristri lebih dari satu. Siapa saja yang dikawini, apakah 

semuanya cantik-cantik? Wanita-wanita yang dinikahi Nabi 

Muhammad SAW itu tidak lebih cantik dari Aisyah dan Khodijah. 

Nabi Muhammad SAW menikahi janda-janda yang ditinggal mati 

suaminya karena perang, mengawini janda karena ingin menyantuni 

anak yatim dan sebagainya.
31

 Mereka menutup mata dan tidak 

mengetahui kenapa dan apa hikmahnya Nabi Muhammad SAW 

berpoligami.
32

 

Tentang hikmah dan sebabnya, yang jelas pernikahan tersebut 

bukan untuk memperturutkan dorongan seksual. Sebab seandainya 

demikian, niscaya sudah dilampiaskannya pada masa-masa 

sebelumnya. Apalagi pada masa-masa tersebut pemuda Muhammad 

belum memikirkan dakwahnya dan permasalahannya yang dapat 

memalingkan dari kebutuhan nalurinya.
33

 

Sebagian Yahudi Yatsrib menyangka bahwa Rasulullah SAW 

adalah laki-laki yang haus seks dan pengumbar nafsu dengan mondar-

mandir dalam pelukan sembilan wanita.
34

 Maka Al-Qur‟an menjawab 

bahwa ungkapan itu merupakan kedengkian terhadap beliau, karena 

Nabi Daud as dan Nabi Sulaiman as mempunyai istri beberapa kali 
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Pers, 1992, hal. 66. 
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Dalam konteks memahami jumlah istri Nabi yang sering digunakan para musuh 

Islam untuk menjelek-jelekkan kepribadian beliau hendaknya perlu memperhatikan bahwa 

diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi dan Rasul merupakan batas 

pemisah antara generasi modern pertama (al-awwalûn) dan generasi kontemporer lanjut (al 

akhirûn). Generasi modern pertama adalah generasi yang hidup sebelum beliau, sedangkan 

generasi kontemporer lanjut adalah generasi yang maju dan berperadaban tinggi yang hidup 

sesudah beliau saw hingga datangnya hari kiamat. Kenabian Muhammad adalah fase/periode 

transisi/peralihan antara generasi awwalûn dan akhirûn. Dari perspektif ini kita perlu 

memahami bahwa jumlah istri Nabi adalah bagian dari adat kebiasaan generasi awwalûn, 

bukan  menjadi adat bagi generasi kita yang termasuk kategori akhirûn. Allah juga telah 

menyebutkan bahwa jumlah istri Nabi menjadi beban yang sangat berat bagi beliau dan juga 

bagi kita. Karenanya, Allah memperingatkan bahwa menikah sejumlah istri Nabi bukan 

sunnah yang harus diikuti.  
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lipat dari istri Rasulullah SAW. Liciknya mereka tidak memberikan 

komentar sedikit pun tentang beliau berdua. 

Orang-orang orientalis dan musuh-musuh Islam lainnya selalu 

berupaya menghancurkan Islam dengan beragam cara, antara lain 

dengan menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW secara buruk dan 

menyeramkan. Terutama mengenai pernikahan beliau. Padahal jika 

mereka mau mengkaji Sîrah Nabawiyyah secara obyektif, maka akan 

mengetahui bahwa pernikahan beliau bermotifkan kemanusiaan, 

memperkuat jalinan hati antar para tokoh sahabat, melipur lara 

keluarga yang ditinggal syahid kepala keluarganya, dan untuk 

merintis dakwah di tengah sebuah kabilah. Di samping itu untuk 

memenuhi hajat beliau sebagai manusia biasa, bukan malaikat.
35

 

Berdasarkan beberapa literatur, hampir tidak ada yang membantah 

bahwa Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, 

dan cerdas. Melalui beberapa sifat terpuji ini, Muhammad SAW 

mendapat gelar sebagai al-Amîn (orang yang dapat dipercaya) sebuah 

gelar dan sifat yang kala itu sangat jarang ditemukan pada pemuda 

Arab. Keterpujian akhlak Muhammad SAW ini tidak hanya 

diwujudkan kepada orang-orang yang mendukungnya saja, melainkan 

juga kepada orang yang memusuhinya. Hal ini akan menjadi penilaian 

tersendiri bagi mereka yang ingin memahami seluk-beluk kehidupan 

rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Dalam permasalahan ini, akan 

terbesit pemikiran bahwa jika dengan musuhnya saja Nabi 

Muhammad SAW senantiasa berbuat baik, apalagi dengan istri dan 

keluarga, tentu akan lebih berbuat baik dan sangat menyayangi.
36

 

Rasulullah SAW wafat meninggalkan 11 istri.
37

 Mereka adalah 

wanita-wanita mulia yang mendapat penghargaan dari Nabi 
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36

Agus Sunaryo, “Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)”, 

dalam Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.5 No.1 Jan-Jun 2010, hal. 5 
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Dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW menikahi banyak perempuan sebagai istri. 

Para penulis sejarah berbeda pendapat mengenai jumlah perempuan yang pernah 

mendampingi Nabi Muhammad SAW sebagai istri. Nazmi Lukas, seorang Kristen yang 

sangat simpatik dengan figur Nabi Muhammad SAW, dalam Muhammad fî hayâtihî al 

Khâshshah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memperistri 9 perempuan, hitungan 

ini selain Khadijah. Jamaluddin Yusuf ibn Hasan ibn Abd al-Hadi al-Maqdisi (840 – 909 H) 

menjelaskan bahwa istri Nabi Muhammad SAW ada 14 orang perempuan. Qatadah 

sebagaimana dikutip oleh KH. Hasyim Asy‟ari, dalam al-Nûr al-Mubîn fî Mahabbah Sayyid 

al-Mursalîn, mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi 15 perempuan, tetapi 

hanya menyetubuhi 13 orang, dan mengumpulkan 11 orang dalam hubungan perkawinan. 

Dan ketika wafat beliau meninggalkan 9 istri. Ibn Sa‟d, penulis biografi muslim paling awal 

menjelaskan, bahwa Nabi Muhammad SAW memperistri 12 orang perempuan. Perbedaan 

jumlah ini terjadi, karena ada beberapa perempuan yang dinikahi Nabi Muhammad SAW, 

namun tanpa menyempurnakan perkawinannya, beberapa perempuan yang dilamar 
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Muhammad SAW dan sangat setia kepada beliau dalam segala hal. 

Kesetiaan mereka telah terbukti dengan menjadi pendamping Nabi 

Muhammad SAW dalam suka dan duka. 

Mereka adalah wanita-wanita yang mencintai dan dicintai Nabi 

Muhammad SAW dan lebih memilih menjadi istri Nabi Muhammad 

SAW ketimbang dengan harta dan kemewahan dunia. 
38

 

Pembahasan poligami muncul ketika para ulama memasuki 

pengertian teks yang berbunyi: matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ‟ fa-in 

khiftum anlâ ta‟dilû fawâhidatan. Terhadap pernyataan inilah 

kemudian muncul beragam pandangan, ada yang setuju dengan 

poligami ada juga yang tdak setuju. Pertama, pendapat yang setuju 

dengan poligami di antaranya; al-Jashash (w.980), berdasarkan ayat 

tersebut ia mengatakan bahwa praktik poligami boleh dilakukan 

dengan syarat laki-laki mempunyai kemampuan berlaku adil untuk 

para istri;
39

 Wahbah az-Zuhaili (1932-2015 M) memaknai ayat 

matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ‟, sebagai dasar dibolehkannya seseorang 

yang ingin berpoligami untuk menikahi wanita sejumlah bilangan 

tersebut, yaitu dua, tiga, dan empat;
40

 az-Zamakhsyari (w. 538) juga 

membolehkan praktik poligami. Bahkan, ketika mengulas kata matsnâ 

wa tsulâtsa wa rubâ‟, dia berpandangan bahwa jumlah maksimal 

perempuan yang boleh dinikahi oleh laki-laki yang mampu berlaku 

adil, bukan empat orang, tetapi sembilan. Alasannya, karena kata 

sandang „athof  wawu di dalam kalimat ini berfungsi sebagai 

penjumlah (li al-jâmi‟);
41

 Namun, terkait dengan jumlah maksimal ini, 

ditolak oleh al-Qurthubi (w.1272). Alasannya karena ada kasus pada 

zaman Rasulullah SAW ketika Harits bin Qais masuk Islam dan 

ketika itu mempunyai istri delapan orang, Nabi SAW menyuruh dia 
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untuk memilih empat di antaranya dan menceraikan sisanya.
42

 

Meskipun demikian, al-Qurthubi sama-sama menganggap bahwa 

poligami boleh dilakukan;
43

 asy-Syawkani (w.1832) di dalam Fath al-

Qâdir juga memahami ayat tersebut terkait dengan kebolehan 

poligami, namun sama dengan al-Qurthubi, dia berpendapat bahwa 

haram hukumnya menikahi lebih dari empat wanita dalam satu waktu. 

Alasannya karena bertentangan dengan Sunnah Nabi yang hanya 

memperbolehkan sahabatnya beristri maksimal empat orang 

perempuan;
44

 Sayyid Quthb (1906-1966) berpendapat bahwa poligami 

merupakan rukhshah (keringanan);
45

 al-Maraghi (1881-1945) dalam 

kasus ini mengatakan bahwa kebolehan berpoligami merupakan 

kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Orang melakukan poligami 

hanya dalam kondisi darurat dan benar-benar membutuhkannya.
46

 

Kedua, pendapat yang menolak poligami di antaranya; at-Tâhir al-

Haddâd (1899-1955)
47

, ia berpendapat bahwa Surat an-Nisâ/4: 3 

berhubungan dengan Surat an-Nisâ/4: 129. Dengan turunnya Surat an-

Nisâ/4: 129, poligami mestinya harus dicegah;
48

 Asghar Ali Engineer 

(1944)
49

 berpendapat untuk memahami Surat an-Nisâ/4: 3 yang biasa 
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dijadikan dasar poligami, perlu lebih dahulu dihubungkan dengan ayat 

yang mendahului dan konteksnya.
50

 Ayat yang mendahuluinya, Surat 

an-Nisâ/4: 1 berbicara tentang penciptaan laki-laki dan perempuan 

dari sumber yang sama, karena itu memberikan gambaran kesetaraan 

kedua jenis kelamin. Surat an-Nisâ/4: 2 mendesak muslim agar 

memberi harta anak yatim yang menjadi warisannya dan tidak 

mengganggu untuk kepentingan wali. Sementara Surat an-Nisâ/4: 3 

berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan: “Dan jika kamu 

khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) 

yang yatim….” Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari 

seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak-anak yatim. 

Konteks ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas 

memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak 

semestinya, yaitu kadang mengawininya tanpa maskawin. Qur‟an 

memperbaiki perilaku yang salah tersebut.
51

 Sebagai tambahan, 

„Aisyah dalam Shahîh Muslim memahami ayat ini, bahwa jika para 

pemelihara anak (perempuan) yatim khawatir dengan mengawini 

mereka, tidak mampu berbuat adil, sebaiknya mengawini perempuan 

lain. Karena itu, ayat ini bukan merujuk pada satu hal yang umum, 

tetapi terhadap satu konteks, bahwa keadilan terhadap anak-anak 

yatim lebih sentral daripada masalah poligami.
52

 

Konteks lain, ayat ini turun setelah selesai Perang Uhud, ketika 

dalam perang ini 70 dari 700 laki-laki wafat. Akibatnya, banyak 

perempuan muslimah yang menjadi janda dan anak yatim yang harus 

dipelihara. Menurut konteks sosial ketika itu, jalan terbaik untuk 

memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah menikahi 

mereka, dengan syarat harus adil. Konteks pemeliharaan dan 

penjagaan janda ini didukung oleh Hadis Nabi bahwa betapa tinggi 

nilai menafkahi para janda yaitu seperti orang yang membiayai perang 

jihad atau orang-orang yang secara terus menerus menunaikan sholat 

pada waktu malam dan melakukan puasa pada waktu siang. Karena 
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itu, pemahaman terhadap Surat an-Nisâ/4: 3 adalah bahwa menikahi 

janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud 

pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, 

pemberlakuannya harus dilihat dalam konteks itu, bukan untuk 

selamanya.
53

 

Dengan mengutip Muhammad Ali, The Holy Qur‟an, Asghar 

mencatat, ayat ini membolehkan poligami dalam keadaan-keadaan 

tertentu, tidak membolehkan secara umum, apalagi  menganjurkan. 

Penekanan umum ayat ini adalah keharusan berbuat adil terhadap 

perempuan secara umum, khususnya kepada janda dan anak yatim.
54

 

Hanya saja karena konteksnya ketika itu sebagai akibat Perang Uhud, 

ada 70 dari 700 laki-laki yang wafat, mengakibatkan banyaknya janda 

dan anak yatim, maka untuk memelihara dan menjaga para janda dan 

anak yatim ini, dibolehkan menikahi maksimal empat, dengan syarat 

mampu berbuat adil. Karena itu, turunnya ayat tentang bolehnya 

poligami sangat kontekstual sifatnya. Konsekuensinya, poligami 

adalah pengecualian, bukan hukum asal/umum;
55

 Fazlur Rahman 

(1919-1988) menyatakan bahwa Al-Qur‟an secara hukum mengakui 

adanya sistem poligami, namun Al-Qur‟an juga melakukan 

pembatasan maksimal empat dan menggariskan tuntunan penting 

untuk berlaku adil serta meningkatkan nasib kaum perempuan. Bagi 

Rahman, ayat poligami berhubungan dan merupakan jawaban adhoc 

terhadap masalah sosial yang terjadi ketika itu. Oleh karenanya, ayat 

tersebut dapat dikategorikan sebagai ayat yang bersifat kontekstual, 

tergantung pada tuntutan problem sosial yang ada;
56

 Nashr Hamid 

Abu Zayd (1943-2010), menurutnya bahwa praktik poligami pra 

Islam tidak terbatas. Islam datang kemudian membatasinya dengan 

maksimal empat istri dan satu syarat yaitu suami mampu berlaku adil 

(kepada istri-istrinya). Sikap adil dalam poligami tidaklah mungkin, 

maka monogami lebih ditekankan. Tujuan akhir legislasi Islam adalah 

monogami;
57

 Muhammad Abduh (1849-1905) berpendapat bahwa 
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sesungguhnya kebolehan melakukan poligami itu harus dibarengi 

dengan beberapa kualifikasi yang sangat sulit untuk dilakukan,
58

 

seperti dikutip Ignaz Goldziher dalam bukunya yang berjudul Mazhab 

Tafsir dari Klasik Hingga Modern, yang karena sulitnya, seakan-akan 

poligami itu menjadi sebuah larangan (haram).
59

 

Jika dilihat dari pendapat M. Quraish Shihab dengan metode 

penafsirannya terhadap Surat an-Nisâ/4: 3, bahwa poligami hanya 

dibolehkan, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat 

dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan. M. Quraish Shihab 

berpendapat bahwa ia tidak setuju bila ayat 129 tersebut digunakan 

sebagai dalil untuk menutup pintu poligami dengan serapat-

rapatnya.
60

 Lain halnya dengan poligami dalam pandangan 

Muhammad Syahrur dengan mengaplikasikan teori batasnya serta 

metode tafsirnya maka poligami sangat dianjurkan dengan dua 

persyaratan. Pertama, syarat kammiyyah (kuantitas) yakni 

menyangkut batas jumlah perempuan yang boleh dipoligami. 

Menurutnya, batas minimal poligami adalah dua sementara batas 

maksimalnya adalah empat. Kedua, syarat naw‟iyyah (kualitas), yakni 

menyangkut kualitas orang yang hendak melakukan poligami harus 

berusaha untuk dapat berbuat adil, dan bahwa perempuan yang 

hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim. 

Jika dua syarat itu terpenuhi maka poligami bukan lagi dibolehkan, 

tetapi dianjurkan. 

Pendapat M. Quraish Shihab dinilai kurang tepat karena M. 

Quraish Shihab tidak menentukan syarat wanita yang hendak 

dipoligami khususnya syarat naw‟iyyah (kualitas). Apalagi 

menurutnya poligami itu merupakan pintu kecil yang hanya dapat 

dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan dengan kata lain 

dalam keadaan darurat. Jika hanya dalam keadaan darurat maka 

seolah-olah poligami itu dilarang. Berbeda dengan pendapat 

Muhammad Syahrur yang lebih jelas dan tentunya menjadi solusi bagi 

yang ingin melakukan poligami. 
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Al-Qur‟an sendiri secara tegas menetapkan hal itu sebagaimana pada ayat 129 

dalam Surat An-Nisâ/4, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berbuat adil di antara istri-

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

cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. 
59

Ignaz Goldziher, Mazhab Tafsir dari Klasik Hingga Modern, diterjemahkan oleh 

M. Alaika Salamullah, Saifuddin Zuhri Qudsy dan Badrus Syamsul Fata dari judul Madzâhib 

at-Tafsîr al-Islâmî, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, hal. 442. 
60

Islah Gusmian, Khazanah Tafsir Indonesia Dari Hermeneutika Hingga Ideologi, 

Yogyakarta: LKiS, 2013, hal. 348. 
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C. Poligami Menurut Hukum Perkawinan di Indonesia 

 Walaupun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menganut asas 

monogami. Asas monogami ini bersifat terbuka, artinya poligami hanya 

diperbolehkan terhadap orang yang menurut hukum dan agama yang 

dianutnya mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. 

Selanjutnya, Undang-Undang Perkawinan memberi batasan yang cukup 

ketat mengenai pengecualian itu yaitu berupa suatu pemenuhan syarat 

disertai dengan alasan yang dapat diterima, serta harus mendapat izin 

dari pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3, 4, dan 5 

Undang-Undang Perkawinan. 

 Alasan yang dapat memungkinkan seorang suami diperbolehkan 

untuk beristri lebih dari seorang adalah sebagai berikut:  

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 (pasal 4 ayat 2 UU 

Perkawinan). 

Seorang suami yang hiperseks (kemampuan seksual yang tinggi) tak 

bisa dipenuhi kebutuhannya dengan satu istri, sedangkan istri itu sendiri 

sebagai seorang wanita mengalami masa-masa yang tidak siap untuk 

melayani kebutuhan seksual suami; seperti masa haid, nifas, atau terlalu 

tua. Maka bagi suami yang mampu, dapat berpoligami untuk ketenangan 

pikiran dan batinnya. Begitu juga bila istri sakit begitu lama yang sulit 

untuk disembuhkan ataupun mendapat cacat badan, sehingga ia tidak 

dapat melayani kebutuhan batin suaminya. Suami tidak ingin melepaskan 

ikatan perkawinan yang telah terjalin; baik karena sudah dikaruniai 

keturunan atau belum. Maka jalan keluar yang terbaik adalah poligami. 

Seterusnya, apabila suatu perkawinan yang sudah lama berjalan, namun 

belum mendapat keturunan setelah diupayakan berbagai cara untuk itu, 

maka bila si suami mampu ia dapat berpoligami. Bila terdapat salah satu 

dari tiga hal di atas, si suami dapat mengajukan permohonan poligami ke 

pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. 

2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak mereka. 

3) Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan 

anak-anak mereka. (Pasal 5 UUD Perkawinan). 

Hal ini diulang kembali dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 tahun 1975 dengan tambahan: 
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1) Dalam hal persetujuan lisan dari istri/istri-istri harus diucapkan di 

depan sidang pengadilan. 

2) Dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak, harus memperhatikan surat keterangan 

tentang itu. 

3) Dalam adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 

anak-anak, suami harus mengemukakan suatu pernyataan atau janji 

(Pasal 41 b, c, dan d PP No 9 tahun 1975). 

Persetujuan istri diperlukan agar istri pertama siap mental 

menghadapi masalah poligami, karena ia akan terlibat langsung di 

dalamnya sebagai salah seorang istri dari suaminya. Hal ini juga 

dimaksudkan agar istri tidak merasa ditipu atau terpaksa menerima 

kenyataan yang akan dihadapinya. Kemampuan suami dalam menjamin 

keperluan hidup keluarganya setelah berpoligami adalah hal yang harus 

dipenuhi. Apabila ia tidak mempunyai kemampuan untuk itu berarti ia 

akan menganiaya istri-istri dan anak-anak serta dirinya sendiri, dan hal 

ini tidak sesuai dengan agama. Di samping itu, untuk berpoligami suami 

haruslah bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak, supaya 

kehidupan keluarga berjalan dengan baik, tidak diliputi rasa benci dan 

dendam dengan sikap permusuhan antara istri-istri dan anak-anak. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa untuk melakukan poligami tidaklah 

semata-mata berdasarkan kemauan dari pihak suami, tetapi juga 

menyangkut pihak istri. Suami harus memenuhi syarat-syarat tertentu 

yang tidak terlepas dari persyaratan dari pihak istrinya, sehingga 

diharapkan dengan poligami ini tetap menjamin kelangsungan rumah 

tangga dengan istri-istri dalam mencapai tujuan perkawinan.
61
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Supardi Mursalin, Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan 

dan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 31. 
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BAB III 

TEORI BATAS MUHAMMAD SYAHRUR  

A. Biografi Muhammad Syahrur  

1. Pendidikan, Karir, dan Karya Muhammad Syahrur 

Muhammad Syahrur dilahirkan di Damaskus Syiria pada tanggal 

11 April 1938.
1
 Nama lengkapnya ialah Muhammad ibn Da‟ib 

Syahrur. Seperti anak-anak pada umumnya, Syahrur kecil 

memperoleh pendidikan dasar di lembaga pendidikan „Abd ar-

Rahmân al-Kawâkib School, Damaskus.
2
 Pada 1957 beliau dikirim ke 

Saratow, dekat Moskow, untuk belajar tehnik sipil (hingga 1964),
3
 

dan pada 1965, beliau diangkat sebagai asisten dosen di Fakultas 

Teknik Sipil Universitas Damaskus. Kemudian oleh pihak 

Universitas, ia dikirim ke Irlandia untuk melanjutkan pendidikan 

Magister dan Doktoral di Universitas College, Dublin, Irlandia 

dengan spesialisasi bidang Mekanika Tanah dan Teknik Fondasi. 

Gelar Magister (Master of Science) diperoleh pada tahun 1969 dan 

                                                             
1
Muhammad Syahrur,  Epistemologi Qurani: Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-

Quran Berbasis Materialisme-Dialektika-Historis diterjemahkan oleh M. Firdaus dari judul 

Al-Kitab wal-Quran: Qiriah Muu‟asirah, Bandung: Marja, 2015, hal. 5. 
2
Sahiron Syamsuddin, et al., Hermeneutika Al-Qur‟an Mazhab Yogya, Yogyakarta: 

Islamika, 2003, hal. 276. 
3
Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam 

Kontemporer, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dari judul al-Kitâb wa Al-Qur‟ân: 

Qirâ‟ah Mu‟âsirah, Yogyakarta: elSAQ Prees, 2007, hal. 313. 
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gelar Doktor pada 1972.
4
 Ketika kembali ke Syiria, Muhammad 

Syahrur diangkat sebagai Professor Jurusan Teknik Sipil di 

Universitas Damaskus mulai tahun 1972 sampai 1999.
5
 

Meskipun Syahrur berlatar belakang akademik bidang teknik, hal 

ini tidak berarti kosong sama sekali dari wacana pemikiran keislaman. 

Sebab, akhirnya ia tertarik untuk mengkaji Al-Qur‟an dan as-Sunnah 

secara lebih serius dengan pendekatan ilmu filsafat bahasa (linguistik) 

dan dibingkai dengan teori ilmu eksaknya, bahkan ia juga menulis 

buku dan artikel tentang pemikiran keislaman.
6
 Banyak buku/karya 

yang ditulis oleh Muhammad Syahrur yang terkait dengan keislaman 

kontemporer, di antaranya adalah al-Kitâb wa Al-Qur‟ân: Qirâ‟ah 

Mu‟âsirah (1994)
7
; Dirâsât Islâmiyyah Mu‟âshirah fi ad-Daulah wa 

al-Mujtama‟ (1996); al-Islâm wa al-Imân: Manzûmah al-Qiyâm 

(1995); Nahwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmi: Fiqh al-Mar‟ah 

(2000).
8
 Adapun buku/karya yang terkait dengan teknik bangunan 

antara lain buku Trilogi Handasât al-Asâsât (Teknik Fondasi 

Bangunan) dan Handasât at-Turbât (Teknik Pertahanan).
9
 Selain itu, 

                                                             
4
Sahiron Syamsuddin, et.al., Hermeneutika Al-Qur‟an Mazhab Yogya, …, hal. 277. 

5
Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam 

Kontemporer, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dari judul al-Kitâb wa al-Qur‟ân: 

Qirâ‟ah Mu‟âsirah, …, 2007, hal. 313. 
6
Konsen Muhammad Syahrur terhadap kajian ilmu keislaman dimulai sejak berada 

di Dublin, Irlandia pada 1970-1980 ketika mengambil program magister dan doktoral. Di 

samping itu, peranan temannya, Doktor Ja‟far Dik al-Bab juga sangat besar. Berkat 

pertemuannya dengan Ja‟far Dik al-Bab pada 1958 dan 1964, Muhammad Syahrur dapat 

belajar banyak tentang ilmu-ilmu bahasa. 
7
Buku al-Kitâb wa al-Qur‟ân: Qirâ‟ah Mu‟âsirah merupakan hasil pengendapan 

pemikiran yang cukup panjang, sekitar 20 tahun. Pada 1970-1980 Muhammad Syahrur 

merasa bahwa kajian keislaman yang selama ini dilakukan kurang membuahkan hasil, dan 

tidak ada teori baru  yang diperolehnya. Mengapa, karena dia merasa selama ini dirinya 

masih terkungkung dalam “kerangkeng” literatur-literatur keislaman klasik yang cenderung 

memandang Islam sebagai idiologi (aqidah), baik dalam bentuk pemikiran kalam atau 

fikihal. Sebagai implikasinya, pemikiran keislaman akan mengalami kejumudan dan tidak 

bergerak sama sekali. Sebab selama ini seolah pemikiran Islam dianggap telah final. Buku 

tersebut secara umum juga mencoba melancarkan kritik  terhadap kebijakan agama 

konvensional maupun kepastian radikal keagamaan yang tidak toleran. Dari sini dapat dilihat 

bahwa apa yang diinginkan Muhammad Syahrur sebenarnya adalah perlunya menafsirkan 

ulang ayat-ayat Al-Qur‟an sesuai perkembangan dan interaksi antar generasi, serta 

mendobrak kejumudan pemaknaan Al-Qur‟an. Istilah yang populer dipakai Muhammad 

Syahrur adalah tsabât an-Nâsh wa taghayyur al-muhtawâ. Yang artinya Al-Qur‟an itu 

teksnya tetap, tetapi muatan dan kandungan makna teks selalu dapat ditafsirkan secara 

dinamis. 
8
Sahiron Syamsuddin, et.al., Hermeneutika Al-Qur‟an Mazhab Yogya, …, hal. 277. 

9
Muhammad Syahrur, Epistemologi Qurani: Tafsir Kontemporer Ayat-Ayat Al-

Quran Berbasis Materialisme-Dialektika-Historis diterjemahkan oleh M. Firdaus dari judul 

al-Kitâb wa Al-Qur‟ân: Qirâ‟ah Mu‟âsirah, …, hal. 5. 
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Muhammad Syahrur juga suka menulis di majalah dan jurnal, antara 

lain dapat ditemui di Muslim Politic Report (14 Agustus 1997) 

dengan judul: “The Devine Text and Pluralism in Moslem Societies” 

dan “Islam in the 1995 Beijing World Converenceon Women” dalam 

Kuwait Newspaper, dan lain sebagainya. Artikel yang disebut terakhir 

telah dimuat dalam buku Liberal Islam yang diedit Charles 

Kurzman.
10

 

2. Teori Batas Muhammad Syahrur 

Satu dekade sebelum berakhirnya abad ke-20, yaitu pada tahun 

1990-an, dunia Islam khususnya kawasan Arab dihebohkan dengan 

kemunculan sebuah buku Kitâb wa Al-Qur‟ân: Qirâ‟ah Mu‟âsirah 

karya Muhammad Syahrur.
11

 Salah satu ide orisinal Muhammad 

Syahrur yang oleh Wael B. Hallaq dinilai sebagai gagasan yang 

inovatif adalah tawaran pemikiran tentang “Teori Batas” dalam 

hukum Islam.
12

 

Muhammad Syahrur merumuskan teori batasnya berangkat dari 

Suratan-Nisâ/4:  13-14, yakni terkait pembagian waris. Pada ayat 13 

terdapat kalimat “tilka hudûdullâh” dan pada ayat 14, terdapat 

kalimat “wa yata‟adda hudûdahu”. Kata “hudûd” di sini berbentuk 

jamak (plural) dari bentuk mufradnya hadd  yang artinya batas 

(limit). Pemakaian bentuk plural di sini menandakan bahwa batas 

yang ditentukan Allah SWT berjumlah banyak dan manusia memiliki 

keleluasaan untuk memilih batasan tersebut sesuai dengan tuntutan 

                                                             
10

Sahiron Syamsuddin, et.al., Hermeneutika Al-Qur‟an Mazhab Yogya, …, hal. 125. 
11

Muhammad Syahrur adalah sosok fenomenal. Pemikirannya dahsyat dan 

mengundang pro dan kontra. Bagi yang pro, memujinya habis-habisan. Misalnya, ia 

dipandang sebagai Immanuel Kant nya dunia Arab, dan Martin Luther nya umat Islam. Dan 

bagi yang kontra, buku-bukunya khususnya al-Kitâb wa Al-Qur‟ân: Qirâ‟ah Mu‟âsirah, 

dianggap lebih berbahaya dari The Satanic Verses nya Salman Rushdie. Sudah banyak karya 

tulis yang hadir  ke permukaan dalam rangka merespon pikiran-pikirannya. Ada yang serius. 

Ada juga yang sebaliknya sekedar menyatakan tidak setuju secara emosional terhadap apa 

yang digagas oleh pembaharu dari Syiria ini. Terlepas dari pro kontra, umat Islam, di mana 

saja, seyogyanya menyikapi karya ilmiah dengan sikap dan cara yang sama. Sikap dan 

respon emosional jelas bukan tindakan bijak yang harus diambil. Pendek kata, setiap 

pemikiran selayaknya disikapi dengan kepala dingin, betapa pun berbedanya dengan kita. 

Hanya dengan demikianlah, kita bisa mengambil jarak untuk mengkaji dan melakukan 

refleksi secara mendasar terhadap apa yang tertuang dalam setiap gagasan, khususnya yang 

ada dalam buku-buku Muhammad Syahrur. Buku al al-Kitâb wa Al-Qur‟ân: Qirâ‟ah 

Mu‟âsirah, adalah sebuah karya serius yang dalam penelitiannya memakan waktu kurang 

lebih dua puluh tahun. Buku ini merupakan studi komprehensif atas kitab suci Al-Qur‟an 

yang dijadikan pegangan sekaligus sumber primer umat Islam dalam memahami agamanya, 

juga menggali hukum dan nilai-nilainya.  
12

Sahiron Syamsuddin, et.al., Hermeneutika Al-Qur‟an Mazhab Yogya, …, hal. 145-

146. 
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situasi dan kondisi yang melingkupinya. Selama masih berada dalam 

koridor batasan tersebut, manusia tidak menanggung beban dosa. 

Pelanggaran hukum Tuhan terjadi jika manusia melampaui batasan-

batasan tersebut. 

Menurut Muhammad Syahrur, seperti dikutip oleh Sahiron 

Syamsuddin dalam bukunya yang berjudul Hermeneutika Al-Qur‟an 

Mazhab Yogya, ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa 

masalah pembagian waris merupakan salah satu batasan dari sekian 

batasan (hudûd) hukum syariat yang ditentukan oleh Allah SWT. 

Redaksi “tilka hudûdullâh” merujuk pada penjelasan ayat 11-12 dan 

pada saat yang sama juga menegaskan bahwa batasan hukum yang 

dimaksud berasal dari Allah SWT. 

Pada ayat 14, kalimat “wa yata‟adda hudûdahû” berarti 

melanggar batas-batas (hukum)Nya. Penggunaan terma hudûd di sini 

dinisbatkan kepada dhomîrmufrod (kata ganti tunggal) “hu” (dia) 

yang merujuk kepada Tuhan (Allah SWT) saja. Sedangkan penggalan 

ayat sebelumnya yang berbunyi “wa man ya‟shi Allâh wa rasûlahû 

wa yata‟adda hudûdahû” menegaskan bahwa perbuatan maksiat 

(menolak untuk mengerjakan) dapat dilakukan terhadap Allah SWT 

dan Rasul-Nya, tetapi pelanggaran batasan hukum hanya terjadi pada 

Tuhan saja, karena otoritas penentuan hukum syariat yang terus 

berlaku hingga hari kiamat itu hanya milik Allah SWT saja. Dia tidak 

pernah memberikan otoritas ini kepada yang lain, bahkan kepada 

Nabi Muhammad SAW sekali pun. Karena jika Nabi Muhammad 

SAW memiliki hak atau otoritas penentuan hukum ini (haqq at-

tasyrî‟), niscaya ayat tersebut akan berbunyi “wa man ya‟si Allâh wa 

Rasûlahû wa yata‟adda hudûdahumâ” dengan menggunakan kata 

ganti untuk dua orang (humâ) tetapi ternyata tidak demikian. Menurut 

Muhammad Syahrur, seperti dikutip oleh Sahiron Syamsuddin dalam 

bukunya yang berjudul Hermeneutika Al-Qur‟an Mazhab Yogya, 

menarik sebuah kesimpulan bahwa semua syariat (ketentuan hukum) 

yang  berasal dari Nabi Muhammad SAW bersifat temporal (marhali) 

dan tidak ada keharusan untuk memberlakukannya hingga akhir 

zaman. Pada dataran ini tersembunyi rahasia dan hikmah adanya 

sunnah untuk diikuti pada satu sisi, sedangkan pada sisi lain adanya 

posisi Nabi Muhammad SAW sebagai teladan untuk berijitihad
13

 

                                                             
13

Ijtihad adalah proses di mana bahasa hukum digunakan untuk menghasilkan 

hukum tertentu yang sesuai dengan waktu dan tempat tertentu pula, dan mungkin akan 

menghasilkan  hukum lain di tempat lain dalam waktu yang lain. Ijtihad terhadap ayat hudûd, 

tidak boleh melewati batas-batas yang telah ditentukan. 
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dalam lingkup batasan ketentuan Allah SWT yang disesuaikan 

dengan kondisi objektif yang hidup dalam sejarah manusia.
14

 

Otoritas penentu hukum syariat hanya dimiliki Allah SWT saja, 

karena itu Allah SWT adalah satu-satunya penentu hukum yang 

berlaku hingga akhir zaman. Asumsi ini meniscayakan bahwa hukum 

yang bersumber dari Tuhan bersifat universal, berlaku untuk segala 

situasi dan kondisi, sesuai di setiap waktu dan tempat (sahîh li kulli 

zamân wa makân). Konsekuensinya hukum tidak boleh bersifat 

tunggal dengan satu pemahaman dan perspektif. Hukum Tuhan harus 

sesuai dengan kecenderungan manusia yang selalu berubah, maju, dan 

berkembang. Maka dalam Al-Qur‟an akan selalu dijumpai bahwa 

syâri‟ hanya menentukan batasan-batasan saja, ada yang berupa 

batasan maksimal atau batasan minimal maupun variasi dari 

keduanya.
15

 

Berdasarkan perspektif di atas, Muhammad Syahrur kemudian 

mengenalkan apa yang disebutnya teori batas.
16

 Teori batas dapat 

digambarkan sebagai berikut: perintah Tuhan yang diungkapkan 

dalam Al-Qur‟an dan Sunnah mengatur ketentuan-ketentuan yang 

merupakan batas terendah (al-had al-adnâ) dan batas tertinggi (al-had 

al-a‟lâ) bagi seluruh perbuatan manusia. Batas terendah mewakili 

ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus hukum, dan batas 

tertinggi mewakili batas maksimumnya. Tidak ada suatu bentuk 

hukum yang lebih rendah dari batas minimum atau lebih tinggi dari 

batas maksimum. 

Kerangka analisis teori hudûd Muhammad Syahrur dibangun atas 

dasar pemahaman yang serius terhadap dua karakter utama ajaran Islam, 

yakni dimensi istiqâmah (gerak konstan) dan dimensi hanîfiyyah (gerak 

dinamis). Dua karakter itu merupakan oposisi biner (binary opposition) 

yang melahirkan gerakan dialektik (al-harakah al-jadaliyyah) yang 
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Sahiron Syamsuddin, et.al., Hermeneutika Al-Qur‟an Mazhab Yogya, …, hal. 152-

153. 
15

Sahiron Syamsuddin, et.al., Hermeneutika Al-Qur‟an Mazhab Yogya, …, hal. 153. 
16

Teori batas hanya diberlakukan pada ayat-ayat tertentu dalam Umm al-Kitâb 

(himpunan ayat-ayat muhkamât) yang berdimensi risâlah dan bersifat hanîfiyyah yang berarti 

penyimpangan dari garis lurus, tidak tetap, berubah yang di dalamnya terkandung hal-hal 

hukum dan perilaku manusia. Umm al-Kitâb merupakan bagian dari al-Kitâb. Istilah al-Kitâb 

digunakan untuk istilah umum yang mencakup pengertian seluruh kandungan teks tertulis 

(mushaf), dimulai dari Surat al-Fâtihah dan diakhiri Surat an-Nâs. Sementara Al-Qur‟an 

adalah istilah khusus yang hanya mencakup dari salah satu bagian al-Kitâb yang terdiri dari 

ayat-ayat mutasyâbihât yang berdimensi nubuwwah dan bersifat istiqômah yang berarti garis 

lurus, tetap tidak berubah yang di dalamnya terkandung hal-hal metafisik, teologis, seperti 

ayat tentang Allah, malaikat, hari kiamat dan yang berkaitan dengan kisah-kisah masa lalu, 

kejadian alam semesta serta penciptaan manusia. 
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darinya lahir lapangan baru dalam pembuatan tasyri‟, baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Dengan begitu, hukum Islam akan terus 

menerus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan 

problem yang dihadapi umat manusia.  

Dua karakter ajaran Islam, yakni istiqâmah dan hanîfiyyah ini 

menurut Muhammad Syahrur diambil dari Al-Qur‟an, istilah istiqâmah 

yang diderivasikan dari q-w-m yang secara bahasa antara lain berarti al-

intishâb aw al-„azm (lurus, kuat, tegak, atau kokoh) dipahami dari 

beberapa ayat Al-Qur‟an: Surat al-Fâtihah/1: 6
17

, Surat al-An‟âm/6: 

153
18

 dan 161
19

, dan Surat ash-Shâffât/37: 118
20

.  

Sedangkan istilah hanîfiyyah yang berasal dari h-n-f dan secara 

bahasa berarti al-mail wa al-inhiraf (condong dan menyimpang) diambil 

dari beberapa ayat Al-Qur‟an Surat al-An‟am/6: 79
21

 dan 161
22

, Surat ar-

Rûm/30: 30
23

, Surat al-Bayyinah/98: 5
24

, Surat al-Hajj/22: 31
25

, Surat an-

Nisâ/4: 125
26

, Surat Yûnus/10: 105
27

, Surat an-Nahl/16: 120
28

 dan 123
29

, 

dan Surat âli Imrân/3: 67
30

 dan 95
31

. 

                                                             
17

Tunjukilah kami jalan yang lurus. 
18

Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, Maka ikutilah 

Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai 

beraikan kamu dari jalanNya. yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. 
19

Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang 

lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah 

termasuk orang-orang musyrik". 
20

Dan Kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. 
21

Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan 

bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-

orang yang mempersekutukan Tuhan. 
22

Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang 

lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah 

termasuk orang-orang musyrik". 
23

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah 

Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah 

Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 
24

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan 

ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka 

mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus. 
25

Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. 

Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, Maka adalah ia seolah-olah jatuh 

dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. 
26

Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan 

dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama 

Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya. 
27

Dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan 

ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. 
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Dengan menginventarisasi ayat-ayat tersebut, Muhammad Syahrur 

sampai pada kesimpulan bahwa hanîfiyyah merupakan deviasi atau 

penyimpangan dari sesuatu yang lurus (linier). Sedangkan istiqâmah 

adalah sesuatu yang lurus mengikuti jalan linier. Kedua sifat tersebut 

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan bahkan 

menyatu menjadi kekuatan agama Islam seperti ditegaskan dalam Surat 

al-An‟am/6: 161 

                              

          

Katakanlah: Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada 

jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, 

dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. 
Kata hanif dalam ayat tersebut, oleh Muhammad Syahrur tidak 

diartikan dengan lurus seperti dalam terjemahan Al-Qur‟an Tim 

Departemen Agama, tetapi kata itu diartikan dengan taghayyar yakni 

gerak dinamis atau elastis. Dua karakter istiqâmah dan hanîfiyyah yang 

berbeda, namun menyatu dalam ajaran Islam, menurut Muhammad 

Syahrur akan memunculkan berbagai alternatif dalam tasyri‟ (penetapan 

hukum atau undang-undang) dan juga akan menjadi basis tegaknya Islam 

sepanjang masa. Asumsinya adalah bahwa Islam merupakan agama 

fitrah yang memiliki sifat hanîf (dinamis-elastis) sehingga ia pasti akan 

selaras dengan fitrah manusia dan hukum alam. Keyakinan ini 

didasarkan pada Surat ar-Rûm/30: 30. 

                                                                                                                                                             
28

Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh 

kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan (Tuhan). 
29

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim 

seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. 
30

Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, akan tetapi dia 

adalah seorang yang lurus lagi berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia 

termasuk golongan orang-orang musyrik. 
31

Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka ikutilah agama Ibrahim 

yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. 
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Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang 

lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

Manusia dengan akalnya memiliki potensi untuk menggunakan 

kecerdasannya, sedangkan alam semesta mempunyai tabiat bergerak dan 

berubah. Hubungan antara fitrah manusia dan hukum alam ini 

digambarkan oleh Muhammad Syahrur seperti mata manusia yang hanya 

akan melihat sesuatu jika ada cahaya yang masuk ke retina dan telinga 

manusia yang hanya mampu mendengar suara yang memiliki getaran 

gelombang yang berfrekuensi antara 20-20.000 Hz. 

Menurut Muhammad Syahrur, aspek istiqamah dari ajaran Islam 

tidak lain adalah hudûdullâh (batas-batas hukum Allah SWT) itu sendiri 

sehingga gerak dinamis (aspek hanîfiyyah) yang direpresentasikan oleh 

putaran zaman dan tempat akan tetap berada dalam batas-batas hukum 

Allah SWT. Hubungan antara aspek istiqâmah dan hanîfiyyah 

mempunyai signifikansi bagi perkembangan hukum Islam. Sebab dengan 

begitu hukum Islam dapat diadaptasikan sesuai dengan perkembangan 

dan perubahan zaman. Dalam hal ini manusia bergerak dalam ruang 

hanîfiyyah, namun tetap berada dalam batas-batas istiqâmah. Jika hal itu 

ditarik dalam konteks hukum Islam maka hanîfiyyah berarti gerak 

dinamis mengikuti perkembangan ruang dan waktu, sementara 

hanîfiyyah berarti bahwa gerak dinamis itu senantiasa didasarkan pada 

hukum-hukum yang telah ditentukan dalam Al-Qur‟an.
32

 Lebih lanjut, 

Muhammad Syahrur membagi hudûd itu ke dalam dua bagian. Pertama, 

al-hudûd fî al „ibâdah yakni batasan-batasan yang berkaitan dengan 

ibadah ritual murni. Dalam hal ini tidak ada medan ijtihad. Hal-hal yang 

bersifat asy-syâri‟cukup diterima begitu saja dan pemahamannya tidak 

pernah berubah sejak zaman Nabi SAW hingga sekarang, seperti cara 

melakukan sholat, puasa, dan haji. Ijtihad dalam hal ini justru dianggap 

sebagai bid‟ah. 

                                                             
32

 Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, Yogyakarta: LKIS, 2010, 

hal. 197. 
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Kedua, al-hudûd fi al-ahkâm (batas-batas dalam hukum). Dalam 

hal ini Muhammad Syahrur membaginya menjadi enam macam, di 

mana aplikasi dari teori hudûd, Muhammad Syahrur menggunakan 

analisis matematis (at-tahlîl ar-riyâdhî).
33

 Ia menggambarkan 

hubungan antara al-hanîfiyyah dan al-istiqâmah, bagaikan kurva dan 

garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks.  

 

   Y 

 

 

 Kurva (al-hanîfiyyah = 

ruangijtihad) 

 

                                      X 

 

Sumbu X menggambarkan zaman atau konteks waktu, sejarah. 

Sumbu Y sebagai undang-undang yang ditetapkan oleh Allah SWT. 

Kurva (al-hanifiyyah) menggambarkan dinamika ijtihad manusia, 

bergerak sejalan dengan sumbu X, namun gerakan itu dibatasi dengan 

batasan hukum yang telah ditentukan Allah SWT (sumbu 

Y).
34

Muhammad Syahrur membedakan enam bagian bentuk batasan-

batasan terhadap ayat-ayat hukum, yakni:
35

 

a. Pertama, yang hanya memiliki batas minimal/bawah. Batas 

minimal dalam hukum Allah SWT terdapat pada ayat-ayat tentang 

pihak yang haram dinikahi: “Dan janganlah kamu kawini wanita-

wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa 

yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan 

dibenci oleh Allah SWT dan seburuk-buruk jalan (yang 

ditempuh).” (Surat an-Nisâ/4: 22) dan “Diharamkan atas kamu 

(mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-

saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang 

perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu 

yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu 

                                                             
33

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, …, hal. 198. 
34

M. Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer, 

diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dari judul al-Kitâb wa Al-Qur‟ân: Qirâ‟ah 

Mu‟âsirah, …, hal. 158. 
35

Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam 

Kontemporer, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dari judul al-Kitâb wa Al-Qur‟ân: 

Qirâ‟ah Mu‟âsirah, …, hal. 6-7. 
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istrimu (mertua)mu (menantu), anak-anak istrimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika 

kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 

maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan 

bagimu) istri-istri anak kandung dan menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah 

terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” (Surat an-Nisâ/4: 23). Dalam dua ayat ini 

Allah SWT telah menetapkan batas minimal dalam pengharaman 

perempuan-perempuan untuk dinikahi yang terdiri dari keluarga 

dekat sebagaimana disebut dalam ayat 22 dan 23 Surat an-Nisâ/4. 

Dalam kondisi apapun, tidak seorang pun diperbolehkan melanggar 

batasan ini meski didasarkan pada ijtihad. Ijtihad hanya 

diperbolehkan pada usaha memperluas pihak yang diharamkan. 

Hasil penelitian kedokteran misalnya, menyebutkan bahwa 

menikahi perempuan yang tidak diharamkan semisal anak 

perempuan paman/bibi dapat berakibat buruk bagi keturunan. 

Dengan data statistik
36

 yang memadai, agama dapat 

mengharamkannya. 

Batas minimal juga terdapat dalam ayat-ayat tentang jenis 

makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah yang mengalir 

(karena penyembelihan), dan daging babi. Dalam Surat al-

Mâidah/5: 3 disebutkan: “Diharamkan bagimu (memakan) 

bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas 

nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang 

ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 

menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk 

berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak 

panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan). 

pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk 

(mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada 

mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah 

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan 

kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa 

sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.” Dalam ayat ini, kita mendapati Allah 

menetapkan batas minimal terhadap jenis-jenis makanan yang 

dilarang untuk dikonsumsi. Kita juga memahami bahwa jika 

                                                             
36

Sahiron Syamsuddin, et al. Hermeneutika Al-Qur‟an Mazhab Yogya, Yogyakarta: 

Islamika, 2003, hal. 163. 
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binatang-binatang yang tersebut di atas masih dalam keadaan 

hidup, kemudian disembelih dengan cara yang benar, binatang-

binatang tersebut termasuk makanan halal. Sebaliknya, jika 

binatang-binatang tersebut ditelantarkan hingga mati, mereka 

termasuk kategori bangkai. Oleh karena itu, kategori ini disebut 

sebagai bagian dari jenis makanan yang diharamkan dalam Surat 

al-An‟âm/6: 145: “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam 

wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi 

orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu 

bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -karena 

sesungguhnya semua itu kotor- atau binatang yang disembelih atas 

nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, 

sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui 

batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang". Jenis makanan yang diharamkan (Surat al-Mâidah/5: 

3), Surat al-An‟âm/6: 145-156), hutang piutang (Surat al-

Baqarah/2: 283-284), dan pakaian wanita (Surat an-Nisâ/4: 31).
37

 

Berikut bagan analisis matematis posisi batas minimal dengan 

bentuk kurva terbuka (parabola) yang memiliki satu titik balik 

minimum, terletak berhimpit dengan garis sejajar sumbu X.  

 

                   Y 

 

 

                 Batas minimal 

 

 X 

 

 

Dalam posisi ini, suatu ketetapan hukum boleh dilakukan di 

atas batas minimal yang telah ditentukan dalam Al-Qur‟an atau 

tepat berada pada batas minimal yang telah ditetapkan, tetapi 

hukuman itu tidak boleh melampaui batas minimal tersebut.
38

 

b. Kedua, yang hanya memiliki batas atas. Berlaku pada tindak 

pidana pencurian, Allah SWT berfirman: “Laki-laki yang mencuri 

dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya 

(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai 

siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha 

                                                             
37

Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam 

Kontemporer, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dari judul al-Kitâb wa Al-Qur‟ân: 

Qirâ‟ah Mu‟âsirah, …, hal. 34. 
38

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, …, hal. 201. 
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Bijaksana.” (Surat al-Mâidah/5: 38). Kata nakal dalam bahasa 

Arab berasal dari kata nakala yang berarti melarang. Dari 

pengertian ini muncul arti lain yaitu mengikat. Redaksi nakala bihî 

tankîlan wa nakâlan, artinya seseorang terhalang untuk melakukan 

perbuatan yang biasa ia lakukan. Dalam ayat ini Allah menjelaskan 

batasan maksimal hukuman bagi pencuri yaitu pemotongan tangan. 

Dengan demikian, selamanya tidak diperkenankan menjatuhkan 

hukuman kepada pencuri lebih berat dari hukum potong  tangan, 

tetapi sangat dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang 

lebih ringan.
39

 

Berikut bagan analisis matematis posisi batas minimal dengan 

bentuk kurva tertutup yang hanya memiliki satu titik balik 

maksimum, berhimpit dengan garis lurus dan sejajar dengan sumbu 

X. 

 

                    Y 

                Batas maksimal 

 

 

 X 

 

 

Posisi batas atas ini hanya memiliki batas maksimal saja 

sehingga penetapan hukumnya tidak boleh melebihi batas tersebut, 

tetapi boleh di bawahnya atau tetap berada pada garis batas 

maksimal yang telah ditentukan oleh Allah SWT.
40

 

c. Ketiga, yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus. Berlaku 

pada hukum waris. Allah SWT berfirman: “Allah mensyari'atkan 

bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: 

bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak 

perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, 

maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika 

anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh 

harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya 

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 

mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 

anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya 

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa 
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Muhammad Syahrur, Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam 

Kontemporer, diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dari judul al-Kitâb wa Al-Qur‟ân: 

Qirâ‟ah Mu‟âsirah, …, hal. 34. 
40

Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, …, hal. 200. 
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saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-

pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu 

dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka 

yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah 

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana.” (Surat an-Nisâ/4: 11). “Dan bagimu (suami-

suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, 

jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu 

mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta 

yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat 

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak 

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri 

memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan 

sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 

dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki 

maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak 

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki 

(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka 

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 

tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka 

mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi 

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya 

dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 

menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar 

dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” 

(Surat an-Nisâ/4: 12). “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah 

ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah 

dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga 

yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di 

dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.” (Surat an-Nisâ/4: 

13). “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya 

dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah 

memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di 

dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”(Surat an-

Nisâ/4: 14). Ayat waris ini menjelaskan tentang batasan maksimal 

yang berlaku bagi laki-laki dan batasan minimal yang berlaku bagi 

perempuan. Konkretnya, jika beban ekonomi keluarga sepenuhnya 

atau 100% ditanggung pihak laki-laki sedangkan pihak perempuan 

sama sekali tidak terlibat atau 0%, dalam kondisi ini, batasan 

hukum Allah SWT diterapkan, yaitu memberikan dua bagian 
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kepada laki-laki dan satu bagian bagi perempuan. Dari sisi 

prosentase, bagian minimal bagi perempuan adalah 33,3%, 

sedangkan bagian maksimal bagi laki-laki adalah 66,6%. Oleh 

karenanya, jika kita memberi laki-laki sebesar 75% dan perempuan 

kita beri 25%, kita telah melanggar batasan yang telah ditetapkan 

oleh Allah SWT. Namun jika kita membagi 60% bagi laki-laki dan 

40% bagi perempuan, kita tidak melanggar batasan hukum Allah 

SWT karena kita masih berada di antara batas-batas hukum Allah 

SWT. 
41

 

Batas atas dan bawah sekaligus juga terdapat dalam ayat 

tentang hijab dan poligami dalam Surat an-Nisâ/4: 3. Ayat ini 

berisi penjelasan tentang batas maksimal dan batas minimal dalam 

hal jumlah perempuan yang boleh dinikahi, yaitu dalam firman-

Nya: “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.”
42

 (Surat an-Nisâ/4: 3). 

Adapun pembahasan lebih luas tentang poligami menurut 

Muhammad Syahrur akan dibahas pada bab tiga dan lima dalam 

penulisan tesis ini. 

Berikut bagan analisis matematis posisi batas minimal dengan 

bentuk gelombang yang memiliki sebuah titik balik maksimum dan 

minimum. Kedua titik balik tersebut terletak berhimpit pada garis 

lurus yang sejajar dengan sumbu X. 

Y 

                                                          Batas Maksimal 

 

 

 

                                                          Batas Minimal 

 

             X 
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Ayat-ayat hukum mempunyai batas maksimal dan batas 

minimal sekaligus sehingga penetapan hukum dapat dilakukan di 

antara kedua batas tersebut.
43

 

d. Keempat, ketentuan batas bawah dan atas berada pada satu titik 

atau tidak ada alternatif lain dan tidak boleh kurang atau lebih. 

Berlaku pada hukum zina dengan seratus kali cambuk, 

sebagaimana firman Allah SWT: “Perempuan yang berzina dan 

laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari 

keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada 

keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 

kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah 

(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan 

orang-orang yang beriman.” (Surat an-Nûr/24: 2). Dalam ayat ini 

Allah SWT memberikan petunjuk yang sangat jelas bahwa dalam 

kasus zina, hukuman yang diterapkan adalah berupa batasan 

hukum maksimal sekaligus minimal, yaitu dengan redaksi  

                       

                          

              

Dalam redaksi tersebut, secara jelas terdapat peringatan agar tidak 

memperingan hukuman. Karena hukuman tersebut juga berposisi 

sebagai batas minimal.
44

 

Berikut bagan analisis matematis posisi batas minimal dengan 

bentuk garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. 

                   Y 

 

 

 

 X 

 

Pada kondisi ini, tidak punya batas minimal maupun maksimal 

sehingga tidak ada alternatif hasil dari penerapan hukumannya 
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selain yang disebutkan dalam ayat. Oleh karena itu, hukum tidak 

pernah berubah meskipun zaman berubah.
45

 

e. Kelima, ketentuan yang memiliki batas bawah dan atas sekaligus, 

tetapi keduanya tidak boleh disentuh, jika menyentuhnya berarti 

telah melanggar aturan Tuhan. Berlaku pada hubungan laki-laki 

dan perempuan. Jika antara laki-laki dan perempuan melakukan 

perbuatan mendekati zina tetapi belum berzina, maka keduanya 

belum terjatuh pada batas-batas hudûd Allah SWT.
46

 Seperti dalam 

Al-Qur‟an Surat al-Isrâ‟/17: 32  

                        

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.  

Berikut bagan analisis matematis posisi batas minimal dengan 

bentuk terbuka dengan titik akhir yang cenderung mendekati 

sumbu Y dan bertemu pada daerah yang tak terhingga. Sedangkan 

titik pangkalnya yang terletak pada daerah tak terhingga akan 

berhimpit dengan sumbu X. 

 

                                                           Y 

 

 

 

 

 

           X                           

Garis yang mengarah pada perbuatan zina 

Posisi batas maksimal ini cenderung mendekat, namun tanpa 

ada persentuhan sama sekali, kecuali pada daerah yang tak 

terhingga.
47

 

f. Keenam, yang memiliki batas atas dan bawah, di mana batas 

atasnya bernilai positif dan tidak boleh dilampaui. Sedang batas 

bawahnya bernilai negatif dan boleh dilampaui. Berlaku pada 

hubungan kebendaan sesama manusia. Batas atas yang bernilai 
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positif berupa riba, sementara batas bawahnya bernilai negatif 

berupa zakat.
48

 

Berikut bagan analisis matematis posisi batas minimal dengan 

bentuk kurva gelombang dengan titik balik maksimum yang berada 

di daerah negatif. Keduanya berhimpit dengan garis lurus sejajar 

dengan sumbu X. 

                  Y 

 

                                                                   X 

 

 

Aplikasi posisi ini dalam ayat hukum dapat dilihat pada 

masalah riba sebagai batas maksimal positif yang tidak boleh 

dilanggar dan zakat sebagai batas minimal negatif yang boleh 

dilampaui. Ketentuan ini mengandung arti bahwa riba yang 

berlipat ganda (adh‟afan mudha‟afan) tidak boleh dilanggar, 

sedangkan zakat di atas 2,5% sebagai batas minimal boleh untuk 

dilampaui. Kelebihan zakat itulah yang kemudian menjadi 

shadaqah. Shadaqah ini memiliki dua batas, yakni batas maksimal 

yang ada pada daerah positif dan batas minimal yang berada pada 

daerah negatif.
49

 

Dalam melakukan kajian, metode yang dipakai oleh Muhammad 

Syahrur adalah al-manhaj at-târîkh al-„ilm (metode historis ilmiah).
50

 

Adapun dalam penafsiran ia menggunakan prinsip sebagai berikut: 

1) Ada keterkaitan antara ucapan, pemikiran, dan fungsi bahasa sebagai 

alat untuk menyampaikan gagasan pemikiran, sejak awal 

pertumbuhan bahasa itu disampaikan kepada manusia. 

2) Pemikiran manusia tidak tumbuh secara langsung dan sempurna, 

tetapi melalui perkembangan dari pengetahuan yang bersifat inderawi 

(idrâk mahsûsh) dan personifikasi (idrâk musyakhkhash), kemudian 

menjadi pengetahuan yang bersifat abstrak (mujarrad). Demikian 

halnya dengan sistem bahasa. Bahasa itu mulanya muncul (baca: 
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Batas minimal 
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dipakai) untuk mengungkap hal-hal (konsep-konsep) yang sifatnya 

terindra kemudian berkembang dan dipakai untuk hal-hal yang 

abstrak, melalui sistem kaidah Nahwu Sharaf. 

3) Mengingkari adanya tarâduf (synonimity), sebab masing-masing kata 

mempunyai makna sesuai dengan konteks ketika kata tersebut 

disampaikan. Jika seseorang mengakui adanya tarâduf, berarti 

mengingkari adanya perkembangan sejarah dalam penggunaan kata-

kata yang diungkapkannya. Padahal dalam kenyataannya, penggunaan 

kata-kata itu mengalami perkembangan. Dalam hal ini, Muhammad 

Syahrur sepakat dengan pernyataan yang sangat popular dari Sa‟lab 

(guru Ibn Farisi yang menjadi rujukan Muhammad Syahrur): ma 

yuzannu fî dirâsah al-Lughawiyyah min al-Mutarâdifât huwa min al-

Mutabayyinât (Surat al-Muzammil/7: 4). (Dalam kajian bahasa, apa 

yang diduga sebagai kata-kata yang sinonim (mutarâdif) sebenarnya 

punya makna yang berbeda. 

4) Memahami teks dengan tartîl. Artinya, untuk memaknai sebuah ayat 

atau teks, seseorang perlu melihat keterkaitan dan hubungannya 

dengan kata atau ayat yang lain. Dalam hal ini Muhammad Syahrur 

memaknai firman Allah SWT: wa rattili Al-Qur‟âna tartîlan bukan 

dalam pengertian tajwid sebagaimana para ulama konvensional 

dahulu. Sebab tartîl secara bahasa berarti as-saf „ala nusqin 

mu‟ayyanin (berbaris sesuai dengan urutan tertentu). Dalam istilah 

Muhammad Syahrur, membaca secara tartîl adalah membaca secara 

tematik, yakni mengambil ayat-ayat yang terkait dengan satu tema 

tertentu, lalu menghubungkan satu dengan yang lainnya untuk 

menangkap maksud dan pesannya secara utuh. Hal inilah yang dalam 

linguistik modern disebut dengan hubungan syntagmatic dan 

paradigmatic (associative). Hubungan syntagmatic kata adalah 

hubungan yang dimilikinya dengan kata-kata yang berada di depan 

atau di belakangnya (hubungan linier). Kata “makan” dengan kata 

“saya dan pisang” umpamanya, menjadi kalimat “saya makan 

pisang”. Jika posisinya berubah, maka bisa jadi kata kalimat itu tidak 

dapat dipahami. Sedangkan hubungan paradigmatic adalah hubungan 

di mana sebagian kata yang tidak kita pilih untuk diucapkan itu 

memiliki hubungan asosiatif dengan kata-kata yang kita ucapkan. 

Inilah yang dinamakan konteks atau rantai paradigmatic. Kata-kata 

yang ada dalam satu rantai, walau berbeda maknanya, masih memiliki 

persentuhan makna. Misalnya ungkapan “penduduk desa itu seribu 

jiwa”. Kata “desa” di sini memiliki hubungan sintagmatis dengan kata 

“jiwa”. Namun, ia juga memiliki hubungan paradigmatik dengan 

kata-kata yang lain seperti “kampung, negara, dusun, dan kota.” 

Begitu pula kata “jiwa” memiliki hubungan paradigmatik dengan kata 
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“ruh, nyawa, manusia, orang, ingatan”, dan lain sebagainya. Rantai 

syntagmatic turut menentukan kata-kata yang dalam suatu rantai 

paradigmatik tepat digunakan dalam komunikasi. Maka, dalam 

kalimat “penduduk desa itu seribu jiwa”, kata yang tepat untuk 

menggantikan kata jiwa adalah “orang”. Tidak mungkin misalnya kita 

menggantikan dengan kata “ruh”, kecuali kata “desa” kita ganti 

dengan kata “kuburan” misalnya. 

5) Memperhatikan pola-pola yang secara umum berlaku dalam sistem 

bahasa, tetapi tidak mengabaikan yang bersifat pengecualian (al- 

Istinâiyyât), sebab dari hal-hal yang bersifat pengecualian akan dapat 

dirunut periodesasi perkembangan sebelum dan sesudahnya.  

Dari uraian tersebut tampak sekali bahwa Muhammad Syahrur tetap 

berangkat dari analisis teks kebahasaan.
51

 

Muhammad Syahrur juga memandang tafsir sebagai upaya manusia 

untuk memahami teks ketuhanan (devine text) di mana seluruh 

interpretasi atasnya tidak lain hanyalah usaha manusia untuk mengetahui, 

bertindak, dan berinteraksi dengan teks ketuhanan.
52

 

Sebagai upaya respons terhadap teks ketuhanan maka bagi 

Muhammad Syahrur tafsir itu bersifat nisbi, relatif, dan temporer, 

termasuk di dalamnya adalah hasil penafsiran Nabi Muhammad SAW 

yang oleh pemegang ortodoksi kemudian dibakukan dan dibekukan 

dalam bentuk hadits. Menurut Muhammad Syahrur, interpretasi Nabi 

SAW atas Al-Qur‟an juga berada dalam wilayah, batas kultural, dan 

budaya abad VII M, sehingga ia tidak boleh dipaksakan untuk diterapkan 

di era sekarang. Terlebih jika tafsir tersebut ternyata tidak cocok dengan 

zaman kita. Adapun yang perlu diikuti menurut Muhammad Syahrur 

adalah kreativitas dan semangat ijtihad Nabi SAW dalam memahami Al-

Qur‟an untuk menyelesaikan problem sosial kemanusiaan saat itu. 
53

 Apa 

yang diinginkan Muhamad Syahrur adalah perlunya menafsirkan ulang 

ayat-ayat Al-Qur‟an sesuai perkembangan. Istilah yang dipakai 

Muhammad Syahrur adalah Al-Qur‟an itu teksnya tetap, tetapi muatan 

atau kandungan makna teks selalu dapat ditafsirkan secara dinamis.
54

 

Menurut Muhammad Syahrur, sebagai orang yang hidup di zaman 

modern, tidak seharusnya kita menggunakan kacamata orang-orang 

terdahulu untuk menyelesaikan problem dan tantangan yang kita hadapi 

saat ini. Sebab problem kemanusiaan yang kita hadapi saat ini sangat 

jauh berbeda dengan problem kemanusiaan di zaman Nabi SAW. Jika 
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kita harus merujuk pada hasil penafsiran orang-orang terdahulu maka 

berarti kita berpikir mundur ke belakang. Sikap seperti ini tidak saja akan 

mengakibatkan terjadinya stagnasi pemikiran, tetapi juga akan membawa 

umat Islam pada kemunduran dan keterbelakangan. Oleh karena itu, 

Muhammad Syahrur mengkritik keras model berpikir orang-orang 

terdahulu (salafiyyah) yang selalu merujuk kepada model berpikir salaf, 

yakni para generasi sahabat, tâbi‟în, dan atba‟ut tâbi‟în. Sebab, menurut 

Muhammad Syahrur jika model berpikir yang seperti itu diikuti maka 

pemikiran Islam yang notabene merupakan hasil interpretasi ulama 

terdahulu akan menjadi sebuah ideologi yang harus diterima secara taken 

for granted tanpa kritik. Masih menurut Muhammad Syahrur, jika umat 

Islam ingin maju harus ada keberanian moral-intelektual untuk keluar 

dari kungkungan hegemoni pemikiran masa lalu.
55

 

Program reformasi yang digulirkan Muhammad Syahrur ini tidak 

terlepas dari sikapnya dalam  memandang tradisi masa lalu (turâts). 

Ketika berbicara tentang turâts, Muhammad Syahrur memunculkan dan 

membedakan dua konsep yang hampir sama namun berbeda, yakni 

konsep al-ashâlah dan as-salafiyyah. Menurut Muhammad Syahrur, al-

ashâlah adalah konsep yang bersifat positif, dinamis, dan hidup, yakni 

semangat ijtihad yang ada dalam turâts (warisan pemikiran masa lalu). 

Sedangkan as-salafiyyah adalah ajakan untuk kembali ke masa lalu tanpa 

memperhatikan ruang, waktu, dan konteks di saat turâts itu muncul. 

Dengan kata lain, dalam al-ashâlah ada semangat ijtihad yang harus 

selalu dihidupkan, sementara dalam as-salafiyyah yang muncul adalah 

semangat untuk taqlîd.
56

 

B. Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur 

Muhammad Syahrur memiliki pandangan yang menarik terkait 

dengan masalah poligami ini. Poligami merupakan salah satu tema penting 

yang mendapat perhatian khusus dari Allah SWT. Oleh karena itu, ayat 

tentang poligami diletakkan pada awal surat yakni Surat an-Nisâ/4:  3. 

Sebagai penggagas teori batas, menurutnya untuk mencapai pemahaman 

yang baik dalam memahami ayat poligami maka harus dilihat dari 

perspektif ayat-ayat hudûdiyah.
57

 Begitu juga dengan melakukan 
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penafsiran terhadap ayat poligami tesebut melalui metode tartil dengan 

analisis paradigmatic-sintagmatic.
58

 

Menurut Muhammad Syahrur, para mufassir dan ahli Fiqih telah 

mengabaikan redaksi umum ayat tersebut dan mengabaikan keterkaitan 

antara poligami dengan masalah penyantunan terhadap para janda dan 

anak-anak yatim. Padahal masalah poligami sangat terkait dengan 

nmasalah penyantunan terhadap anak-anak yatim dan para janda. Untuk 

membuktikan hal tersebut, Muhammad Syahrur melakukan penafsiran 

terhadap ayat poligami ini melalui metode tartil dengan analisis 

paradigmatik-sintagmatis, sebagai berikut: 

Pada ayat pertama Surat an-Nisâ/4, Allah SWT mengajak manusia 

untuk bertakwa kepada Tuhannya, menyambung tali silaturahim antara 

manusia secara umum tanpa dibatasi oleh sekat-sekat hubungan keluarga 

atau kesukuan secara sempit.
59

 Hal itu bisa dilihat pada firman Allah SWT 

berikut ini: 

                      

                              

              

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan 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. (Surat an-Nisâ/4: 1) 

Setelah itu, ayat kedua dari Surat an-Nisâ/4  berbicara tentang 

masalah penyantunan anak yatim dan larangan memakan harta mereka.
60
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Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) 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. (Surat an-

Nisâ/4: 2) 

Setelah Allah SWT mengajak manusia untuk bertakwa kepada 

Tuhannya, menyambung tali silaturahim antara manusia secara umum 

tanpa dibatasi oleh sekat-sekat hubungan keluarga atau kesukuan secara 

sempit, dan mengenai pentingnya menyantuni anak-anak yatim dan para 

janda,
61

 Allah SWT melanjutkan pembicaraanNya mengenai masalah 
poligami: 

                     

                       

          

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. (Surat an-Nisâ/4: 3) 

Elaborasi Muhammad Syahrur mengenai ayat poligami 

memperlihatkan bahwa ia sangat mempertimbangkan aspek struktur 

kalimat, hubungan linier (sintagmatis) antar kata dalam suatu ayat dan 

hubungan paradigmatik. Pengaruh strukturalisme linguistik sangat tampak 

di sini. Ia juga konsisten dengan prinsip-prinsip hermeneutika takwilnya, 

di mana seorang mufassir dalam memahami ayat harus menggunakan 

pendekatan tartîl, yaitu mengumpulkan ayat-ayat setema untuk 
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mendapatkan pandangan yang komprehensif sehingga tidak terjebak pada 

pemahaman yang parsial.
62

 

Dengan pendekatan tartîl tersebut, Muhammad Syahrur sampai pada 

kesimpulan bahwa poligami dibolehkan hanya dalam kondisi darurat dan 

pada dasarnya Islam menganut prinsip monogami. Dengan tegas ia 

menyatakan, ta‟addud az-zaujât zhurûfun idhthirâriyyah wa anna asâsa al 

„adad fî az-zawâj huwa al- wahdah. 

Masalah poligami yang didasarkan pada teori batas dapat dipahami 

dari ayat sebagai berikut: “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.” 

(Surat an-Nisâ/4: 3). Pertama, kita akan membahas dua terma dasar, yaitu 

qasata dan adala. Dalam bahasa Arab qasata adalah sebuah terma dasar 

yang memiliki satu bentuk tetapi memiliki dua pengertian yang saling 

bertolak belakang. Arti pertamanya adalah “keadilan dan pertolongan”, 

seperti dalam firman-Nya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang adil (al-Muqsitîn).” (Surat al-Mâidah/5: 42, Surat al-Hujurât/49: 9, 

Surat al-Mumtahanah/60: 8). Arti keduanya adalah kedhaliman dan 

penindasan (al-jur), seperti dalam firman-Nya: “Adapun orang-orang 

yang menyimpang dari kebenaran(al qasitûna), maka mereka menjadi 

kayu api neraka Jahannam.” (Surat al-Jinn/72: 14). Terma „adala juga 

memiliki dua arti yang saling berlawanan. arti pertama adalah kelurusan/ 

kesejajaran (straightness/istiwâ‟), sedangkan arti keduanya adalah 

kebengkokan (curvature/I‟wijaj). Ibnu Faris menyebutkan bahwa sesuatu 

yang disebut sama dengan suatu yang lain adalah adluhu, atau yang 

sepadan dengannya. Meski demikian, terdapat perbedaan nuansa makna 

antara qist dan adl. Terma qist menyiratkan hubungan dari satu pihak saja, 

sedangkan adl menyiratkan hubungan persamaan antara dua pihak. Dari 

pengertian ini muncullah terma mu‟âdalah atau kesamadenganan, yaitu 

kesejajaran antara dua pihak yang berbeda.
63

 

Ayat tentang poligami ini memiliki hubungan erat dengan ayat 

sebelumnya karena ada redaksi wa-in  yang menghubungkan keduanya, 

sementara ayat sebelumnya membicarakan hak-hak anak yatim. Allah 

SWT berfirman: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah 

baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang 
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buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. 

Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah 

dosa yang besar.” (Surat an-Nisâ/4: 2). Ayat-ayat poligami yang termasuk 

ayat-ayat hudûdiyah ini memberikan batasan maksimal dan minimal, baik 

dari sisi jumlah/kuantitas maupun kualitas.
64

 

1. Batas-batas dalam sisi kuantitas. Perlu dicatat bahwa ayat ini 

membicarakan pernikahan dengan redaksi fankihû yang kemudian 

mengawali jumlah istri dengan angka “dua” (matsnâ). Pada dataran 

realitas, seorang laki-laki tidak dapat dikatakan “menikahi dirinya 

sendiri” atau menikahi “setengah orang perempuan”, maka batas 

minimal istri adalah satu orang perempuan, dan batas maksimalnya 

adalah empat orang perempuan. Proses peningkatan jumlah ini 

diawali dari dua, tiga, dan terakhir empat dalam hitungan bilangan 

bulat karena manusia tidak dapat dihitung dengan angka pecahan. 

Kesimpulannya, batas minimal jumlah perempuan yang dinikahi 

adalah satu dan batas maksimalnya adalah empat. Penyebutan satu 

persatu jumlah perempuan dalam redaksi matsnâ wa tsulâtsa wa 

rubâ‟ harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara 

berurutan, sehingga tidak dapat dipahami sebagai “dua+tiga+empat” 

yang berjumlah sembilan. Seandainya ada larangan poligami, kita 

tetap dapat mengamalkan ayat ini dengan hanya menikahi satu orang 

perempuan sebagai batas minimal. Dari sisi normatif, tidak ada 

sesuatu yang tabu dalam hal ini. Sebaliknya, seandainya poligami 

dibolehkan, dan seseorang menikahi sampai empat perempuan, maka 

ia tetap  berada dalam batas-batas hukum Tuhan, yaitu tepat pada 

batas maksimal empat.
65

 Dalam dua kasus ini, masih bergerak dalam 

lingkup batas-batas hukum Allah SWT dari sisi kuantitas. Dalam 

sebagian kasus juga menerapkan batas maksimal dengan menikahi 

empat perempuan, dan inilah yang terjadi selama empat belas abad, 

yaitu memahami ayat poligami sebagai ayat yang membatasi jumlah 

istri dari satu hingga empat, tanpa mempertimbangkan kualitas 

perempuan yang dinikahi. Para pelaku poligami memahami ayat: 

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja” sebagai perintah menerapkan “keadilan” di 

antara para istri. Oleh karena itu, mereka membenarkan pemahaman 

yang menyatakan bahwa jumlah minimal dalam pernikahan adalah 
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satu istri dan poligami adalah sebentuk jalan keluar dari keadaan yang 

memaksa.
66

 

2. Batas-batas dari sisi kualitas. Yang kami maksud dengan kualitas 

adalah apakah istri kedua dan seterusnya adalah perempuan yang 

janda atau perawan. Dan jika janda, apakah janda yang punya anak 

atau tanpa anak? Jika kita hanya memahami dari sisi kuantitas dan 

mengabaikan sisi kualitas, bagaimana kita bisa menjelaskan hubungan 

redaksi ayat yang berbentuk “jawaban atau persyaratan” yang disebut 

sebelumnya? Bagaimana memahami pola kalimat jawab asy-syarthi 

antara ayat fankihû mâ thaba lakum min an-nisâ … dengan ayat wa-in 

khiftum allâ tuqsithû fî al-yatâmâ? Dalam konteks ini, pembaca harus 

menghubungkan antara redaksi syarat dan redaksi jawaban syarat 

tersebut, sehingga dapat memperoleh pemahaman sebagai berikut: 

Ayat ini tidak menyebutkan syarat kualitas bagi istri pertama, 

sehingga terbuka kemungkinan apakah ia seorang perawan, janda 

dengan anak atau janda tanpa anak. Agar terjadi keserasian antara 

redaksi jawab syarat fankihû dan redaksi syaratnya, yaitu keadilan 

kepada para anak yatim, ayat ini harus dipahami sebagai ayat yang 

sedang membicarakan “para ibu janda dari anak-anak yatim” 

(arâmil), sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat memberikan 

kelonggaran dari segi jumlah hingga empat istri, tetapi menetapkan 

persyaratan bagi istri kedua, ketiga, dan keempat harus seorang 

perempuan yang berstatus janda yang memiliki anak.
67

 

Konsekuensinya, seorang laki-laki yang menikahi janda ini harus 

memelihara anak-anak yatim yang ikut bersamanya sebagaimana ia 

memelihara dan mendidik anak-anaknya sendiri. Dalam keadaan 

demikian berlakukah ayat Allah pada suami yang melakukan 

poligami ini: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur 

untuk kawin.” Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah 

cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka 

harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih 

dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa 

membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara 

pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari 

memakan harta anak yatim itu). Dan barang siapa miskin, maka 

bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila 

kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu 

adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan 
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cukuplah Allah SWT sebagai Pengawas (atas persaksian itu). Dan 

ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. 

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai 

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. 

Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas 

kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) 

sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) 

mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak 

yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu 

menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta 

kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang 

penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah SWT sebagai 

Pengawas (atas persaksian itu). (Surat an-Nisâ/4: 6). Jika seorang 

mampu menikahi tiga janda yang masing-masing memiliki anak, 

sehingga ia harus bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup mereka 

selain istri pertama dan anak-anaknya sendiri, atau dengan kata lain ia 

hidup dengan sebuah “keluarga besar” yang tentunya dari sisi 

finansial kondisi ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar, 

ada kekhawatiran terjadi ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam 

keluarga tersebut. Dalam kondisi inilah kita dapat lebih memahami 

firman Allah SWT: fa-in khiftum allâ ta‟dilû fa wâhidatan, yang 

berarti berlaku adil pada anak-anaknya sendiri dari istri pertama dan 

pada anak-anak yatim yang ikut bersama istri-istrinya yang lain. 

Dalam ayat ini pengertian „adl (bertindak adil antara dua pihak) 

tampak dengan jelas, yaitu tindakan adil seorang bapak kepada anak-

anak dari istri pertama dan kepada anak-anak dari istri-istri lainnya.
68

 

Sedangkan tindakan qist hanya ditujukan kepada anak-anak yatim 

saja, yaitu anak-anak yang dibawa oleh istri kedua, ketiga, dan 

keempat, sebagaimana firman Allah SWT: wa-in khiftum allâ tuqsithû 

fil yatâmâ. Jika seorang laki-laki yang sudah beristri khawatir tidak 

dapat berbuat adil, baik terhadap anak-anaknya sendiri maupun anak-

anak yatim tersebut, maka hendaklah ia menikah dengan satu 

perempuan saja. Satu hal perlu diperhatikan bahwa pihak yang 

menjadi sasaran pembicaraan dalam masalah poligami ini adalah 

seseorang yang sudah memiliki satu istri, maka dalam ayat dimulai 

dengan redaksi matsnâatau yang kedua. Dengan demikian, yang 

dimaksud dengan fawâhidatan di sini adalah istri kedua ini, bukan 

istri pertama. Dengan ungkapan lain, jika seseorang yang sudah 
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menikah merasa mampu untuk melakukan poligami, khususnya 

secara finansial, Allah SWT memberikan dorongan kepadanya untuk 

menikah lagi paling tidak dengan satu janda yang memiliki anak 

sebagai istri keduanya. Pengertian ini dipertegas dengan redaksi ayat 

di bagian akhir dzâlika adnâ allâ ta‟ûlû. Kalimat ta‟ûlû berasal dari 

akar kata „awala yang berarti memiliki banyak keturunan dan 

melakukan banyak tindakan ketidakadilan. Seorang laki-laki yang 

bertanggung jawab atas keluarga besarnya yang mencakup keempat 

istrinya beserta anak-anaknya memiliki beban besar berupa tuntutan 

finansial dan tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Jika ia tidak 

mampu mengemban tanggung jawab ini, ia akan menelantarkan 

keluarganya. Pada titik ini ia telah berbuat tidak adil kepada 

keluarganya.
69

 

Demikianlah dalam memahami hadis Nabi SAW, jika benar: “Saya 

dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim seperti dua ini di 

surga, dan beliau menunjuk kepada dua jarinya.” Ada kemungkinan 

hadis ini merupakan komentar terhadap ayat poligami dan sebagai 

motivasi bagi laki-laki kaya untuk menikahi para janda dan memelihara 

anak-anak mereka. Dalam konsep poligami seperti ini dapat ditemukan 

sisi tujuan yang sangat manusiawi. Allah SWT membolehkan poligami 

selama tidak keluar dari batas-batas hukum-Nya yang tertera dalam ayat-

ayat hudûd. Dengan pemahaman ini kita dapat mengetahui bagaimana 

Allah SWT sangat memperhatikan kepentingan para janda dan anak-

anak yatim. 
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BAB IV 

POLIGAMI DALAM PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB 

A. Biografi M. Quraish Shihab 

1. Pendidikan, Karir, dan Karya M. Quraish Shihab 

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 

pada 16 Februari 1944.
1
 Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya 

di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di 

Malang, sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadits Al 

Faqihiyyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di 

kelas II Tsanawiyyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) 

pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al 

Azhar.
2
 Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang 
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Jami'at al-Khair Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang 

ikut meletakkan fondasi modernisme Islam di Indonesia. Jalinan kerjasama lembaga 

pendidikan ini dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah, baik Hadramaut, 
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sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang 

Tafsir Al-Qur‟an dengan tesis berjudul al-I‟jâz at-Tasyrî‟iy li Al-

Qur‟an al-Karim. 

Sekembalinya dari Mesir ke Ujung Pandang (1970), Muhammad 

Quraish Shihab dipercayakan untuk menjabat wakil rektor bidang 

akademis dan kemahasiswaan pada IAIN Alaudin, Ujung Pandang 

(1974-1980). Selain itu, beliau juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik 

di dalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta 

Wilayah VII Indonesia Bagian Timur (1967-1980), maupun di luar 

kampus seperti pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam 

bidang pembinaan mental (1973-1975). Selama di Ujung Pandang ini, 

dia juga sempat melakukan berbagai penelitian antara lain, penelitian 

dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia 

Timur"(1975) dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan" (1978).
3
 Pada 

1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan 

pendidikannya di almamater yang lama, Universitas Al Azhar. Pada 

1982, dengan disertasi berjudul Nazhm ad-Durâr li al- Biâq‟iy, 

Tahqîq wa Dirâsah, dia berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu 

Al-Qur‟an dengan yudisium Summa Cumlaude disertai penghargaan 

tingkat I (mumtaz ma‟a martabat asy-Syarâf al-„Ulâ)
4
. 

Sekembalinya ke Indonesia setelah meraih Doktor dari Al-Azhar 

sejak tahun 1984, Muhammad Quraish Shihab di tugaskan di Fakultas 

Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana dan akhirnya menjadi Rektor 

IAIN yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992-

                                                                                                                                                             
Haramain, maupun Cairo, membawanya pada posisi penting dalam gerakan Islam di 

Indonesia. Lembaga inilah yang mengundang guru-guru dari kawasan Timur Tengah untuk 

mengajar. Di antaranya -yang kemudian sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam 

di negeri ini- adalah Syekh Ahmad Syurkati, ulama asal Sudan Afrika Utara, pendiri al-

Irsyad sebuah organisasi sosial keagamaan yang memiliki banyak pengaruh di kalangan 

keturunan Arab di Indonesia. Abdurahman Shihab pernah menjabat rektor IAIN Alaudin 

Makasar, perguruan tinggi Islam yang mendorong tumbuhnya Islam moderat di Indonesia. Ia 

juga salah seorang penggagas berdirinya UMI (Universitas Muslim Indonesia), yaitu 

universitas Islam swasta terkemuka di Makasar. Ayah Muhammad Quraish Shihab juga 

dikenal sebagai ahli tafsir, keahlian yang mensyaratkan kemampuan yang memadai dalam 

bahasa Arab. Muhammad Quraish Shihab sendiri mengaku bahwa dorongan untuk 

memperdalam studi Al-Qur'an terutama tafsir datang dari ayahnya. Ayahnya senantiasa 

menjadi motivator bagi Muhammad Quraish Shihab untuk melanjutkan pendidikan lebih 

lanjut. Mengenang ayahnya Muhammad Quraish Shihab menuturkan: "Beliau adalah 

pencinta ilmu. Walau sibuk berdagang, beliau selalu menyempatkan diri untuk berdakwah 

dan mengajar. Bahkan beliau juga mengajar di masjid. Sebagian hartanya benar-benar 

dipergunakan untuk kepentingan ilmu. Beliau menyumbangkan buku-buku bacaan dan 

membiayai lembaga-lembaga pendidikan Islam di wilayah Sulawesi.” 
3
M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an, Bandung: Mizan, 1998, hal. 6. 
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1998).
5
 Selain itu, di luar kampus, beliau juga dipercayakan untuk 

menduduki berbagai jabatan antara lain Ketua Majlis Ulama 

Indonesia (MUI) Pusat tahun (1985-1998),
6
 anggota Lajnah Pentashih 

Al-Qur'an Departemen Agama sejak tahun 1989 sampai sekarang, 

anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional tahun (1988-

1996). Anggota MPR RI 1982-1987, 1987-2002, anggota Badan 

Akreditasi Nasional (1994-1998), Direktur Pengkaderan Ulama MUI 

(1994-1997), anggota Dewan Riset Nasional (1994-1998), anggota 

Dewan Syari‟ah Bank Mu‟amalat Indonesia (1992-1999) dan Direktur 

Pusat Studi Al-Qur‟an (PSQ) Jakarta. Dia juga banyak terlibat dalam 

beberapa organisasi profesional antara lain: pengurus Perhimpunan 

Ilmu-Ilmu Syari'ah, pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang menjadi 

Departemen Pendidikan Nasional, Asisten Ketua Umum Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan di sela-sela 

kesibukannya, beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di 

dalam maupun luar negeri.
7
 Bahkan, baru-baru ini cendekiawan 

muslim Indonesia ini mendapat Bintang Tanda Kehormatan Tingkat 

Pertama di bidang ilmu seni dari pemerintahan Mesir. Penghargaan 

disampaikan oleh Perdana Menteri Mesir Mostafa Madbouly saat 

pembukaan Konferensi Internasional Pembaruan Pemikiran Islam 

pada hari Senin, 27 Januari 2020. Penghargaan dari University di 

Kairo tersebut juga diberikan kepada sejumlah tokoh, seperti Syekh 

Muhammad Mustafa Al-Maraghi (almarhum), Syekh Mahmoud 

Syaltut (almarhum), dan beberapa ulama lain. 
8
 

Yang tidak kalah pentingnya, Quraish Shihab juga aktif dalam 

kegiatan tulis menulis. Di surat kabar Pelita, pada setiap Rabu beliau 

juga menulis dalam rubrik “Pelita Hati”. Beliau juga mengisi rubrik 

“Tafsîr al-Amânah” dalam majalah dua mingguan yang terbit di 

Jakarta, Amanah. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai anggota 

Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur‟an dan Mimbar Ulama, 

keduanya terbit di Jakarta. Selain kontribusinya untuk berbagai buku 

suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah.
9
 

Sebagai ulama yang produktif, M. Quraish Shihab memiliki 

banyak karya, di antaranya adalah Tafsîr al-Manâr, Keistimewaan 
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John L Esposito, 500 Tokoh Muslim yang Paling Berpengaruh saat ini, 

diterjemahkan oleh Satriyo Boediwardoyo dari judul The World‟s 500 Most Influential 

Muslims, Jakarta: Phoenix Publishing, 2013, hal. 230. 
6
M. Quraish Shihab, Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan, …, hal. 5. 

7
M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an, …, hal. 7. 

8
Majalah Tempo Online, Edisi I tanggal 1 Februari 2020, hal. 1. 

9
M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an, …, hal. 7. 
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dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984); Untaian 

Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998); Pengantin Al-Qur'an 

(Jakarta: Lentera Hati, 1999); Haji Bersama Quraish Shihab 

(Bandung: Mizan, 1999); Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: 

Mizan 1999); Shalat Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi 

Bangsa); Puasa Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Abdi Bangsa); 

Fatwa-Fatwa (4 Jilid, Bandung: Mizan, 1999); Satu Islam, Sebuah 

Dilema (Bandung: Mizan, 1987); Filsafat Hukum Islam (Jakarta: 

Departemen Agama, 1987); Pandangan Islam Tentang Perkawinan 

Usia Muda (MUI & Unesco, 1990); Kedudukan Wanita dalam Islam 

(Departeman Agama); Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 

1994); Lentera Hati (Bandung: Mizan, 1994); Studi Kritis Tafsîr al-

Manâr (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996); Wawasan Al-Qur'an 

(Bandung: Mizan, 1996); Tafsir Al-Qur'an (Bandung: Pustaka 

Hidayah, 1997); Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-Ayat Tahlîlî (Jakarta: 

Lentera Hati, 1999); Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 

2000); Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an 

(15 Jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2003); Jilbab Pakaian Wanita 

Muslimah dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer 

(Jakarta: Lentera Hati, 2004); Dia di Mana-Mana, Tangan Tuhan di 

Balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004); Perempuan 

(Jakarta: Lentera Hati, 2005); Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan 

Batas-Batas Akal dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005); 

Rasionalitas Al-Qur'an, Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: 

Lentera Hati, 2006); Menabur Pesan Ilahi Al-Qur'an dan Dinamika 

Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006); Wawasan Al-

Qur'an; Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 2006); Asma' 

al-Husna dalam Perspektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati); Al-

Lubab: Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma 

(Jakarta: Lentera Hati); 40 Hadits Qudsi Pilihan (Jakarta: Lentera 

Hati); Berbisnis dengan Allah, Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia 

Akhirat (Jakarta: Lentera Hati); Menjemput Maut Bekal Perjalanan 

Menuju Allah SWT (Jakarta: Lentera Hati); M. Quraish Shihab 

Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: 

Lentera Hati); M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman 

yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati); Seri yang Halus dan 

Tak Terlihat, Jin dalam Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati); Seri yang 

Halus dan Tak Terlihat, Malaikat dalam Al-Qur'an (Jakarta: Lentera 

Hati); Seri yang Halus dan Tak Terlihat, Setan dalam Al-Qur'an 

(Jakarta: Lentera Hati); Al-Qur'an dan Maknanya (Jakarta: Lentera 

Hati); Membumikan Al-Qur'an Jilid 2: Memfungsikan Wahyu dalam 
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Kehidupan (Jakarta: Lentera Hati); Pengantin Al-Qur‟an (Jakarta: 

Lentera Hati, 2007); Kaidah Tafsir (Jakarta: Lentera Hati, 2015). 

Berbicara mengenai kitab tafsir, sangat jarang ada orang  yang 

menulis kitab tafsir 30 juz lengkap. Dulu kita mengenal Tafsîr al Ibrîz 

karya KH. Bisri Musthofa, Tafsîr Marah Labid karya Syaikh Nawawi 

Al-Bantani, Tafsîr al-Azhâr karya Buya Hamka, Tafsir An-Nur karya 

T.M Hasbi Ash-Shiddiqie, Tafsîr al-Furqân karya A. Hassan, dan lain 

sebagainya. Belakangan, para ulama kontemporer di Indonesia, 

sedikit sekali yang menulis kitab tafsir. Nah, di antara yang sedikit itu 

adalah Muhammad Quraish Shihab dengan kitabnya Tafsîr al-

Mishbâh. 

M. Quraish Shihab dikenal sebagai ahli tafsir kontemporer di 

negeri ini. Tulisan-tulisan dan kajiannya banyak tersebar di media 

massa. Tafsîr al-Mishbâh sebanyak 15 jilid adalah buah karyanya 

yang beliau tulis selama  bertahun-tahun. Tentu sebuah karya yang 

sangat serius dan layak mendapatkan apresiasi.
10

 

Dengan tidak bermaksud menempatkan M. Quraish Shihab 

sebagai ulama yang suci, melihat dari kapabilitasnya sebagai seorang 

ulama kontemporer, tidak diragukan lagi keahliannya dalam 

menafsirkan Al-Qur‟an. 

2. Metodologi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya 

Kajian tafsir merupakan suatu usaha memahami isi kandungan 

Al-Qur‟an. Kata tafsîr, pada mulanya berarti penjelasan, atau 

penampakan makna. Ahmad Ibnu Faris, pakar ilmu bahasa 

menjelaskan dalam bukunya al-Maqâyis fî al-Lughah bahwa kata-kata 

yang terdiri dari ketiga huruf fa-sin-ra mengandung makna 

keterbukaan dan kejelasan. Dari sini, kata fasara serupa dengan 

safara. Hanya saja yang pertama mengandung arti menampakkan 

makna yang dapat terjangkau oleh akal, sedang yang kedua, yakni 

safara menampakkan hal-hal yang bersifat material dan inderawi. Jika 

anda menyifati wanita dengan safîrah maka itu berarti bahwa dia 

menampakkan dari bagian tubuhnya apa yang mestinya ditutupi. 

Patron kata tafsir yang terambil dari kata fasara  mengandung makna 

kesungguhan membuka atau keberulang-ulangan melakukan upaya 

membuka, sehingga itu berarti kesungguhan dan berulang-ulangnya 

upaya untuk membuka apa yang tertutup/menjelaskan apa yang 

musykil/sulit dari makna sesuatu antara lain kosakata. Bermacam-

macam formulasi yang dikemukakan para pakar tentang maksud 

Tafsir Al-Qur‟an. Salah satu definisi yang singkat tetapi cukup 

mencakup adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah 

                                                             
10

Afrizal Nur, Tafsîr al-Mishbâh dalam Sorotan, …, hal. vii – viii. 
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SWT sesuai dengan kemampuan manusia. Tafsîr/penjelasan itu lahir 

dari upaya sungguh-sungguh dan berulang-ulang sang penafsir untuk 

beristinbath/menarik dan menemukan makna-makna pada teks ayat-

ayat Al-Qur‟an serta menjelaskan apa yang musykil/samar dari ayat-

ayat tersebut sesuai kemampuan dan kecenderungan sang penafsir.
11

 

Bidang kajian tafsir lebih luas cakupannya dari penterjemahan 

Al-Qur‟an. Karena itu, perkembangan penterjemahan Al-Qur‟an di 

Indonesia lebih cepat dan lebih diminati berbanding dengan 

perkembangan penafsiran Al-Qur‟an, karena menafsirkan Al-Qur‟an 

tidak semudah penterjemahan. Merujuk definisi tafsir yang 

dikemukakan oleh Imam az-Zarkasyi, tafsir adalah “Suatu ilmu untuk 

memahami kalam Allah SWT dan memberi penjelasan terhadap 

makna-maknanya dan juga mengambil istinbâth hukum dan hikmah 

yang terkandung di balik ayat-ayat Al-Qur‟an”.
12

 

Menurut Imam as-Suyuti, “Tafsir adalah ilmu untuk mengetahui 

nuzul Al-Qur‟an, surat-surat, kisah-kisah, susunan ayat, Makkiyah dan 

Madaniyyah, muhkâm dan mutasyâbih, nâsikh dan mansûkh, khâsh, 

„am, mutlak, muqayyad, mujmal, dan mufassar. Sedangkan menurut 

Imam az-Zarqani, tafsir adalah “Ilmu yang mengkaji ayat-ayat Al-

Qur‟an dari segi petunjuk lafadznya menurut kehendak Allah SWT, 

sekadar kemampuan manusia”.
13

 

a. Tafsîr al-Mishbâh 

Karya tafsir M. Quraish Shihab bernama “Tafsîr al-Mishbâh: 

Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an”. Menurut M. Quraish 

Shihab, alasan diberi nama “al-Mishbâh” karena dilatarbelakangi 

oleh Surat an-Nur/24: 35 berikut ini : 

                     

                   

                         

                  

                       

                                                             
11

M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, Jakarta: Lentera Hati, 2015, hal. 9-10. 
12

Ahmad Izzan, Metodologi Ilmu Tafsir, Bandung: Humaniora, 2014, hal. 6. 
13

Afrizal Nur, Tafsîr al-Mishbâh dalam Sorotan, …, hal. 1-2. 
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Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan 

cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, 

yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) 

kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, 

yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, 

(yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) 

dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) 

hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api, cahaya 

di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada 

cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat 

perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha 

mengetahui segala sesuatu. 

M. Quraish Shihab menyamakan hidayah Allah SWT yang 

diberikan kepada hambanya  bagaikan al-Mishbâh (pelita yang 

berada di dalam kaca). Cahayanya menerangi hati hamba yang 

beriman kepada-Nya. Kata “pesan” bermakna Al-Qur‟an 

merupakan wahyu Allah SWT yang mengandung petunjuk bagi 

hambanya, sementara kata “kesan” pula bermakna bahwa Tafsîr 

al-Misbâh isinya adalah nukilan-nukilan dari pelbagai tafsir-tafsir 

para ulama di zaman dahulu dan sekarang. Sementara makna 

keserasian adalah muhasabah yang jelas antara satu ayat dengan 

ayat lainnya, antara satu surat dengan surat lainnya. 

Tafsir ini dicetak pertama kalinya oleh Penerbit Lentera Hati 

bekerjasama dengan perpustakaan umum Islam Iman Jama‟ 

Jakarta. Cetakan pertamanya pada bulan Sya‟ban 1421 H 

(November 2000 M) sebanyak 15 jilid. 

Di antara faktor yang memotivasi M. Quraish Shihab menulis 

Tafsîr al-Misbâh adalah keinginan beliau menolong orang banyak 

untuk memahami dan mentadabburi Al-Qur‟an sehingga umat 

Islam dapat konsisten menjadikan Al-Qur‟an sebagai panduan 

hidup. Untuk menulis karya tafsir Al-Qur‟an yang lengkap 30 juz 

tentunya memerlukan konsentrasi dan waktu yang panjang. 

Karena itu, sambil bergurau, M. Quraish Shihab ketika 

diminta orang banyak untuk menulis tafsir 30 juz beliau 

menjawab, “Mau tulis tafsir yang sempurna? Masukkan 

seseorang itu ke penjara terlebih dahulu”. 

Ternyata doanya tersebut dikabulkan oleh Allah SWT yaitu 

dengan dilantiknya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Mesir. 

Pelantikan ini, menurutnya seolah-olah dipenjara oleh Bapak 

Presiden BJ. Habibie. 

Menurut M. Quraish Shihab, tujuan dari membuat Tafsîr al-

Misbâh adalah: 
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1) Adanya pandangan baru yang dikemukakan oleh ulama-ulama 

yang belum tersebar di Indonesia. 

2) Salah satu kritikan yang banyak terdengar berkaitan dengan 

Al-Qur‟an adalah kekeliruan sistematikanya (penyusunan ayat 

dan surat). Padahal justru dalam sistematika Al-Qur‟an itu 

ditemukan keistimewaannya. Itu dikenal dengan istilah al-

munâsabah (hubungan antara ayat dan surat). 

3) M. Quraish Shihab melihat di Indonesia sudah lama tidak ada 

yang meluangkan waktunya untuk menulis tafsir Al-Qur‟an. 

Ada yang menghitung sudah 30 tahun sejak ditulisnya Tafsir 

al-Azhar oleh Buya Hamka.
14

 

Membaca sekapur sirih dari kitab Tafsîr al-Misbâh jilid 

pertama, maka disimpulkan bahwa tujuan pembuatan tafsir ini 

adalah keinginan ia untuk menjelaskan Al-Qur‟an dan 

menyajikan pesan-pesannya sesuai dengan keperluan dan tidak 

menghampakan harapan orang yang berminat mengenali Al-

Qur‟an akan tetapi tidak memiliki waktu dan ilmu dasar serta 

buku referensi yang memadai. 

Masih menurut beliau, para pakar Al-Qur‟an telah berhasil 

menemukan metode dan cara menyajikan pesan-pesan Al-Qur‟an 

di antaranya adalah metode maudhû‟I (tematik) yang dapat 

menyajikan pandangan dan pesan Al-Qur‟an secara mendalam 

dan holistik (menyeluruh) berkaitan dengan judul-judul yang 

dibincangkan. 

Akan tetapi, karena judul-judul yang dikandung Al-Qur‟an 

sangat banyak, maka tentu saja menjelaskannya secara 

menyeluruh tidak dapat dipenuhi, namun terbatas hanya pada 

judul-judul yang dibahas, sebagaimana Fazlur Rahman dalam 

karyanya “Tema-Tema Pokok Al-Qur‟an” dan Mahmud Syaltut 

dalam “Ilâ Al-Qur‟ân al-Karîm”, perlu dihargai tetapi masih 

sangat ringkas dan dalam bahasa asing, sehingga belum 

memenuhi keperluan orang awam.
15

 

Pengkaji Tafsîr al-Mishbâh juga menyebutkan dalam sekapur 

sirih kitab tersebut jilid satu, bahwa di antara objektif pengkajian 

kitab ini, selain dari yang tersebut sebelum ini, ia juga 

menjelaskan kepada masyarakat tentang tujuan surat atau tema 

utama surat. Karena menurut pakar, setiap surat memiliki tema 

utama.  

                                                             
14

Afrizal Nur, Tafsîr al-Mishbâh dalam Sorotan, …, hal. 4-5. 
15

M. Quraish Shihab, Tafsîr al- Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-

Qur‟an,Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hal. xi-xii. 
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Menurutnya bila kita mampu menjelaskan tema-tema utama 

itu, maka secara umum kita telah menjelaskan pesan utama setiap 

surat dan menjelaskan 114 surat tersebut, Al-Qur‟an akan lebih 

mudah dikenal. 

Di samping itu tujuan ia menjelaskan tema utama surat-surat 

Al-Qur‟an adalah membantu membetulkan kekeliruan sebagian 

orang Islam yang salah memahami maksud ayat-ayat yang 

dibacanya walau telah mengkaji terjemahannya dan salah paham 

terhadap kandungan atau pesan surat karena membaca beberapa 

buku yang menjelaskan keutamaan surat-surat Al-Qur‟an 

berdasarkan hadis-hadis yang lemah. Tafsîr al-Mishbâh ditulis 

ketika ia menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, 

yaitu pada tahun 1999 sehingga 2001. Ia mula menulis tafsir pada 

malam Jum‟at 4 Rabiul Awal 1420 H bertepatan dengan 18 Juni 

1999 M dan selesai pada 8 Rajab 1423 H bersamaan dengan 5 

September 2003 M.Quraish menyatakan, “Penulis menyelesaikan 

Tafsîr al-Mishbâh yang terdiri dari 15 jilid itu dalam waktu 4 

tahun, memulainya di Kahirah (Kairo) pada hari Jum‟at 4 Rabiul 

Awal 1420 H bertepatan dengan 18 Juni 1999 M dan selesai di 

Jakarta pada hari Jum‟at tanggal 8 Rajab 1423 H bersamaan 

dengan 5 September 2003 M dengan menyediakan waktu setiap 

harinya tidak kurang dari 7 jam untuk menulisnya.”
16

 

Sebelum menyempurnakan Tafsîr al-Mishbâh, pada tahun 

1997, Pustaka Hidayah Jakarta menerbitkan karya tokoh tafsir 

Indonesia pada abad 21 ini dengan nama Tafsîr Al-Qur‟ân al- 

Karîm. Melalui karya ini M. Quraish Shihab coba 

memperkenalkan corak baru dalam menafsirkan Al-Qur‟an, 

meskipun masih mengikuti metode tahlîlî (analitik).
17

 Metode ini 

                                                             
16

M. Quraish Shihab, Menabur Pesan Ilahi; Al-Qur‟an dan Dinamika Kehidupan 

Masyarakat, Jakarta: Lentera Hati, 2006,  hal. 310. 
17

Metode tahlîlî yang ia gunakan dalam karya ini tidak mengikut urutan mushaf, 

tetapi mengikuti urutan waktu turunnya surat-surat berkenaan, kecuali surat al-Fatihah yang 

merupakan induk Al-Qur‟an (Ummul Qur‟an). Dalam kitab tafsir ini,  Quraish menafsirkan 

sebanyak 24 surat yang bermula dari Surat al-Fâtihah, Surat al-„Alaq (wahyu pertama turun), 

Surat al-Muddatsir, Surat Muzzammil dan begitu seterusnya sehingga Surat at-Thâriq. 

Alasannya menggunakan metode tahlîlî adalah karena menguraikan tafsir Al-Qur‟an 

mengikut urutannya dalam mushaf sering menimbulkan banyak pengulangan, jika 

kandungan kosa kata atau pesanan ayat dan suratnya sama dengan ayat atau surat yang telah 

ditafsirkan sehingga memerlukan waktu yang lama untuk memahami kitab suci ini. Karena 

itu dalam kitab tafsir ini M. Quraish Shihab mencoba memaparkan makna kosa kata yang 

dapat digunakan untuk memahami ayat lainnya yang belum ditafsirkan sehingga tidak terjadi 

pengulangan. Dalam kitab ini lebih difokuskan kepada menguraikan pengertian kosa kata 

dan ungkapan-ungkapan Al-Qur‟an yang merujuk kepada pandangan pakar bahasa, 

kemudian memperhatikan kosa kata atau ungkapan yang digunakan Al-Qur‟an. 
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berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur‟an dari 

berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan, dan 

keinginan mufassirnya yang dihidangkannya secara runtut sesuai 

dengan perurutan ayat-ayat dalam mushaf. Biasanya yang 

dihidangkan itu mencakup pengertian umum kosakata ayat, 

munâsabah/hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, sabâb an 

nuzûl (kalau ada), makna global ayat, hukum yang dapat ditarik, 

yang tidak jarang menghidangkan aneka pendapat ulama 

madzhab. Ada juga yang menambahkan uraian tentang aneka 

qirâ‟at, i‟râb ayat-ayat yang ditafsirkan, serta keistimewaan 

susunan kata-katanya. Metode ini memiliki beragam jenis 

hidangan yang ditekankan penafsirannya, ada yang bersifat 

kebahasaan, hukum, sosial budaya, filsafat/sains dan ilmu 

pengetahuan, tasawuf/isyary, dan lain-lain.
18

 

b.    Metodologi Tafsîr al-Mishbâh 

Metodologi tafsir adalah sesuatu yang penting dalam 

menjelaskan dan memahami ayat Al-Qur‟an sebelum memahami 

sebuah kitab tafsir, maka langkah awal yang mesti dikuasai 

adalah metodologinya, karena metodologi seorang mufassir jelas 

berbeda dengan metodologi yang digunakan mufassir yang lain. 

Di tengah-tengah  kegiatan pengajian tafsir yang dilakukan umat 

Islam, yang diselenggarakan di universitas, seminar, pengajian di 

masjid, pesantren, dan sebagainya, metodologi tafsir pada 

hakikatnya masih menjadi suatu perkara yang belum, bahkan 

tidak banyak diminati banyak orang. Umat Islam lebih berminat 

pada usaha-usaha pengajian tafsir berbanding mengkaji dan 

menelaah metodologinya.
19

 

Berdasarkan hasil kajian terhadap Tafsîr al-Mishbâh didapati 

bahwa metode dan sistematika penulisan tafsirnya adalah dengan 

menulis terlebih dahulu ayat-ayat dalam setiap surat yang ingin 

ditafsirkan, kemudian menterjemahkan seluruh ayat tersebut di 

samping mengemukakan latar belakang turunnya ayat 

(asbâbunnuzûl) yang bersangkutan serta menyatakan munasabah 

ayat atau surat sebelum dan selepasnya. Kemudian ia 

mentafsirkan setiap surat dengan penafsiran yang diambilnya dari 

berbagai latar belakang madzhab dan pemikiran.  

Metode tafsirnya adalah campuran di antara metode tafsîr bi 

al-ma‟tsûr dengan metode tafsîr bi ar-ra‟yi, di mana M. Quraish 

Shihab menafsirkan Al-Qur‟an dengan Al-Qur‟an, menafsirkan 

                                                             
18

M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir, Jakarta: Lentera Hati, 2015, hal. 378. 
19

Afrizal Nur, Tafsîr al-Mishbâh dalam Sorotan, …, hal. 9. 
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Al-Qur‟an dengan As-Sunnah, menafsirkan Al-Qur‟an dengan 

perkataan sahabat, tâbi‟în, dan menafsirkan Al-Qur‟an dengan 

ra‟yi (akal). Dalam tafsir ini juga dijelaskan mufradat (kosa kata) 

ayat Al-Qur‟an. 

Dalam Tafsîr al-Mishbâh, walaupun M. Quraish Shihab tidak 

menyatakannya secara jelas metode dan coraknya dalam 

menafsirkan Al-Qur‟an, namun bukan berarti tafsir yang 

ditulisnya tidak menggunakan atau memiliki metode tertentu. 

Dalam rangka mengetahui metode apa yang digunakan M. 

Quraish Shihab dapat dilihat kepada kitab-kitab tafsir yang 

digunakannya sebagai referensi. Dalam hal referensi, M. Quraish 

Shihab merujuk kepada pelbagai tafsir, klasik ataupun modern 

seperti Tafsîr al-Jâmi‟ li Ahkâm Al-Qur‟ân, tafsir falsafi seperti 

Mafâtih al-Ghâib, maupun tafsir sosial kemasyarakatan seperti, 

Tafsîr al-Manâr, Tafsîr al-Marâghî, dan Tafsîr Al-Qur‟ân al-

Karîm. 

Dalam kaitannya dengan corak pada Tafsîr al-Mishbâh 

penulis dapat melihat bahwa uraian-uraiannya mengarah pada 

masalah-masalah yang berlaku atau terjadi di masyarakat. 

Penjelasan-penjelasan yang diberikan dalam tafsir ini banyak hal 

yang selalu dikaitkan dengan persoalan yang sedang dialami 

umat, dan dari uraiannya diupayakan untuk memberikan solusi 

atau jalan keluar dari masalah-masalah tersebut. Sehingga Al-

Qur‟an benar-benar menjadi petunjuk bagi manusia dalam 

menjalani kehidupan. 

Dengan melihat hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan 

bahwa warna atau corak Tafsîr al-Mishbâh adalah adab al- 

ijtimâ‟i (kemasyarakatan), selain itu pula dapat dikatakan bersifat 

hidâ‟i, karena sarat dengan nasihat dan petunjuk-petunjuk. 

Sebagaimana uraian dan penjelasannya yang memberikan solusi 

atau jalan keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi dalam 

kehidupan manusia. 
20

 

c.    Sistematika Penulisan Tafsîr al-Mishbâh 

Sistematika penulisan di sini merupakan teknik penyajian 

suatu penafsiran dalam bentuk tulisan atau sebuah kitab untuk 

menghindari tumpang tindih dalam penulisan suatu karya. 

Biasanya seorang penulis menggunakan suatu sistem yang dapat 

memudahkan penulisan dalam menyusun karyanya. Setiap 

penulis mempunyai sistem yang berbeda-beda sesuai 
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kecenderungan masing-masing. Tidak berbeda dengan Tafsîr al-

Mishbâh yang berjumlah 15 volume yang juga menggunakan 

sistematika penulisan yang dapat dikatakan berbeda dengan karya 

tafsir sebelumnya. 

Sistematika penyajian penulisan tafsir yang sering digunakan 

oleh para penafsir Al-Qur‟an, dapat dibagi menjadi dua bagian; 

pertama, sistematika penyajian penulisan tafsir yang rangkaian 

penyajiannya mengacu pada urutan surat yang terdapat dalam 

model mushaf standar. Kedua, sistematika penyajian penulisan 

tafsir yang rangkaian penyajiannya mengacu pada turunnya 

wahyu.
21

 Dalam hal ini Tafsîr al-Mishbâh termasuk dalam 

kelompok model sistematika yang pertama, sebagaimana 

sistematika yang telah umum dipakai oleh ulama tafsir. 

Sistematika penulisan Tafsîr al-Mishbâh yaitu: pertama, 

kitab tafsir ini dimulai dengan pengantar penulis yang diberi judul 

“sekapur sirih” yang berisi penjelasan penulis mengenai latar 

belakang penulisan tafsir ini dan uraian-uraian lain tentang isi 

tafsir ini. Kedua, pada setiap awal penulisan surat diawali dengan 

pengantar mengenai penjelasan surat yang akan dibahas secara 

detail, misalnya tentang jumlah ayat, tema-tema yang menjadi 

pokok kajian dalam surat, nama lain surat dan lain sebagainya. 

Terutama yang tampak pada Surat al-Fâtihah, keterangannya 

diuraikan secara panjang lebar. Hal ini dapat dimaklumi karena 

surah ini begitu penting sebagai pembuka dan merupakan induk 

Al-Qur‟an. Dalam Surat al-Fâtihah terkandung intisari Al-Qur‟an 

secara keseluruhan. Ketiga, penulisan ayat dalam tafsir ini, 

sebagaimana yang diakui oleh M. Quraish Shihab dalam 

pengantarnya, dikelompokkan dalam tema-tema tertentu sesuai 

dengan urutannya dan diikuti dengan terjemahannya. 

Pengelompokan demikian dilakukan sebagai konsekuensi logis 

terhadap kecenderungan metode tahlîlî. Namun pengelompokan 

dalam tafsir ini hanya menitikberatkan pada pengelompokan 

nomor ayat. Keempat, penulisan uraian kosa kata pada tafsir ini 

hanya yang dipandang perlu dalam menafsirkan ayat, disebabkan 

adanya kritik dari umat Islam yang membaca karya-karya tafsir 

sebelumnya untuk menghindari bertele-telenya penjelasan kosa 

kata dan kaidah-kaidah yang disajikan. Kelima, penulisan ayat 

Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi SAW yang dijadikan penguat atau 

bagian dari tafsirnya hanya ditulis terjemahannya saja. 
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Itulah beberapa poin sistematika penulisan yang dilakukan 

oleh M. Quraish Shihab dalam karya Tafsîr al-Mishbâh ini. Kalau 

dilihat dari susunannya yang demikian, maka hal ini dapat 

dikatakan sebagai cara baru yang diperkenalkannya. Sebab dalam 

karya tafsir yang muncul sebelumnya, seperti Tafsîr al-Azhâr 

karya Hamka, Tafsîr an-Nûr karya Hasbi ash-Shiddieqy yang 

diterbitkan oleh UII, cenderung untuk menuliskan setiap ayat atau 

hadits yang dijadikan rujukan atau tambahan penjelasan pasti 

dengan tulisan Arab. Karena itulah, hal ini dapat disebut sebagai 

suatu ciri khas Tafsîr al-Mishbâh.
22

 

Kitab Tafsîr al-Mishbâh yang terdiri dari 15 jilid/volume dan 

memuat 30 juz, mulai ditulis oleh M. Quraish Shihab pada 18 

Juni 1999 atau bertepatan dengan hari Jumat 4 Rabi‟ul Awal 

1420 H di Kairo Mesir. Pada waktu itu, ia sedang menjabat 

sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir yang dilantik 

oleh Presiden Republik ke-III, Baharuddin Jusuf Habibie di Istana 

Negara. Berbeda dengan karya tulis sebelumnya, tafsir ini 

menjelajahi dan mengemukakan ide keserasian di antara ayat dan 

surat, di mana ia sangat terkesan dan banyak mengikuti Syaikh 

Ibrahim bin Umar al-Biqa‟iy dalam tafsirnya Nazm Durâr, karena 

manuskrip kitab ini menjadi bahan tesisnya ketika mengikuti 

program Doktor Filsafat di Universitas Al-Azhar Mesir.
23

 

Ditambah lagi buku referensi M. Quraish Shihab ketika 

menulis tafsir ini adalah kitab-kitab karya ulama kontemporer 

yang mencoba memfokuskan adanya kesatuan uraian surat dalam 

Al-Qur‟an, seperti karya Ibrahim bin Umar al-Biqa‟iy, tafsir 

Sayyid Muhammad Thantawi, Syaikh Mutawali Sya‟rawi, Sayyid 

Quthb, Muhammad Thahir bin „Asyur, Sayyid Muhammad 

Husein ath-Thabathaba‟i. Dengan tawadhu‟mya, M. Quraish 

Shihab menyatakan bahwa karya tafsir ini tidak semuanya hasil 

ijtihadnya, tetapi banyak juga dinukil dari kitab-kitab tafsir 

tersebut di atas.
24

 

Karena ingin menonjolkan aspek kesatuan pembahasan ayat 

atau kesatuan pembahasan surat, maka ditemukan dalam 

pentafsirannya penekanan terhadap ayat-ayat tertentu yang 

terkesan memilih ayat-ayat Al-Qur‟an untuk ditafsirkan. 

Berkenaan dengan anggapan ini, ia menyatakan bahwa pemilihan 
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terhadap ayat-ayat tertentu untuk diberikan uraiannya secara 

meluas, tidak bermaksud, bahwa ayat lainnya tidak penting, tetapi 

situasi ini terjadi semata-mata karena hasil olah fikirnya ketika 

menulis tafsir ini.
25

 

Sebagai kitab tafsir yang ingin menonjolkan aspek keserasian 

pembahasan surat, maka dalam penyusunan Tafsîr al-Misbâh ini, 

M. Quraish Shihab menjelaskan terlebih dahulu beberapa 

pembahasan yang berkenaan dengan pengenalan kepada surat, 

seperti penyebab penamaan surat, jumlah ayat dalam satu surat 

dan isi kandungan, serta tujuan atau tema utama surat berkenaan. 

Kemudian ayat ini dibagi kepada beberapa kelompok mengikut 

tema yang berkaitan.
26

 

M. Quraish Shihab menumpukan kepada aspek munasabah 

setelah merujuk kepada al-Biqa‟iy, Thahir Ibnu Asyur dan ath-

Thabathaba‟i namun pada kenyataannya, tidak semua surat dan 

ayat yang dapat dimunasabahkan, sebagaimana yang ditemukan 

pada jilid 2 Tafsîr al-Mishbâh, ketika ia menafsirkan Surat an-

Nisâ/4: 42 

                     

          

Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang 

mendurhakai Rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan 

tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) 

sesuatu kejadianpun. 

al-Biqa‟i dan Sayyid Quthb menghubungkaitkan ayat ini 

dengan ayat sebelumnya, dan M. Quraish Shihab memberikan 

komentar berikut: “Boleh jadi anda kurang puas dengan 

hubungan yang dikemukakan ini (artinya adalah dengan pendapat 

al-Biqa‟i dan Sayyid Quthb), penulis pun demikian. Semoga kita 

dapat menemukan hubungan yang lebih baik serasi karena 

rasanya kurang tepat untuk menyatakan bahwa ayat ini tidak 

berhubungan dengan ayat sebelumnya, karena itu sekali lagi 

penulis kemukakan  bahwa jika belum puas dengan penjelasan al-

Biqâ‟iy dan Sayyid Quthb di atas, semoga suatu ketika kita dapat 

menemukan penjelasan yang lebih memuaskan.” 
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Sementara itu Thabathaba‟i (tokoh tafsir Syiah Imamiah) 

menyatakan pendapatnya, “Bahwa tidak perlu dipaksakan uraian 

tentang hubungan ayat sebelum dan sesudahnya karena Al-

Qur‟an turun sedikit demi sedikit, ayat demi ayat, dan kelompok 

demi kelompok, dan tidak perlu ada hubungan kecuali pada ayat-

ayat yang turun sekaligus atau ayat-ayat yang jelas 

hubungannya.”
27

 

Pada contoh lain, didapati kesesuaian antara pada jilid I 

Tafsîr al-Mishbâh yaitu ayat 26 Surat al-Baqoroh, M. Quraish 

Shihab menyatakan, “Thahir Ibnu „Asyûr menulis bahwa secara 

lahiriyah ayat ini tidak memiliki hubungan yang sesuai dengan 

ayat-ayat lalu yang berbicara tentang keistimewaan Al-Qur‟an 

serta sanksi atas pembangkang dan ganjaran buat yang taat. Lalu 

di sini tiba-tiba muncul pernyataan bahwa Allah SWT tidak malu 

membuat perumpamaan.
28

 

Kemudian dengan usaha tekun dan berterusan, ia bekerja 

menamatkan penyusunan tafsir ini pada tahun 2002 di Jakarta. Ia 

menyediakan waktu untuk penulisan tafsir ini selama tujuh jam 

setiap harinya (selepas sholat Shubuh), dan pada malam hari 

selepas sholat Isya. Dalam pengelompokan ayat cukup beragam, 

ada yang berjumlah 3, 4, dan 9 ayat dalam satu kelompok uraian, 

terkadang 10 ayat bahkan hingga 30 hingga 6 ayat dalam satu 

kelompok uraian. Adapun rincian sistematika pengelompokan 

ayat dan surat dalam semua jilidnya adalah sebagai berikut: 

1) Jilid (Volume) I terdiri dari 754 halaman, dengan rincian:  

a) Juz I adalah Surat al-Fâtihah/Surat 1 kelompok I ayat 1-4, 

kelompok II ayat 5-7, Surat al-Baqoroh/Surat 2, kelompok I: 

ayat 1-20, kelompok II ayat 21-29, kelompok III ayat 30-39, 

kelompok IV ayat 40-74, kelompok V ayat 75-82, kelompok 

VI ayat 83-103, kelompok VII ayat 104-123, kelompok IX 

ayat 142-150. 

b) Juz II terdiri dari kelompok X ayat 151-162, kelompok XI ayat 

163-167, kelompok XII ayat 168-177, kelompok XIII ayat 

178-182, kelompok XIV ayat 183-188, kelompok XV ayat 

189-195, kelompok XVI ayat 196-203, kelompok XVII ayat 

204-214, kelompok XVIII ayat 215-220, kelompok XIX ayat 

221-242, kelompok XX ayat 243-253. 
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c) Juz III terdiri dari kelompok XXI ayat 254-260, kelompok 

XXII ayat 261-274, kelompok XXIII ayat 275-286. 

2) Jilid (volume) 2 berjumlah 845 halaman, Surat Ali Imrôn/Surat 3, 

kelompok I ayat 1-32, kelompok II ayat 33-63, kelompok III ayat 

64-91, kelompok IV ayat 92-95. 

a) Juz IV adalah kelompok V ayat 96-120, kelompok VI ayat 

121-129, kelompok VII ayat 130-180, kelompok VIII ayat 

139-180, kelompok IX ayat 181-189, kelompok X ayat 190-

200, Surat an-Nisâ/Surat 4 kelompok I ayat 1-10, kelompok II 

ayat 11-14, kelompok III ayat 15-23, kelompok IV ayat 24-28. 

b) Juz V adalah kelompok V ayat 29-35, kelompok VI ayat 36-

43, kelompok VII ayat 44-57, kelompok VIII ayat 58-59, 

kelompok IX ayat 60-70, kelompok X ayat 71-84, kelompok 

XI ayat 85-100, kelompok XII ayat 101-104, kelompok XIII 

ayat 105-113, kelompok XIV ayat 114-126, kelompok XV 

ayat 127-132, kelompok XVI ayat 133-147, kelompok XVII 

ayat 148-152. 

c) Juz VI terdiri dari kelompok XVIII ayat 153-170, kelompok 

XIX ayat 171-176. 

3) Jilid III berjumlah 771 halaman, Surat al-Mâidah/Surat 5, 

kelompok I ayat 1-5, kelompok II ayat 6-11, kelompok III ayat 

12-26, kelompok IV ayat 27-40, kelompok V ayat 41-50, 

kelompok VI ayat 51-56, kelompok VII ayat 57-71, kelompok 

VIII ayat 72-86. 

a) Juz VII kelompok IX ayat 87-105, kelompok X ayat 106-120. 

Surat al-An‟âm/Surat 6, kelompok I ayat 1-3, kelompok II ayat 

4-11, kelompok III ayat 12-18, kelompok IV ayat 19-24, 

kelompok V ayat 25-32, kelompok VI ayat 33-39, kelompok 

VII ayat 40-47, kelompok VIII ayat 48-50, kelompok IX ayat 

51-67,kelompok X ayat 68-73, kelompok XI ayat 74-83, 

kelompok XII ayat 84-90, kelompok XIII ayat 91-94, 

kelompok XIV ayat 95-105, kelompok XV ayat 106-113. 

b) Juz VIII terdiri dari kelompok XVI ayat 114-121, kelompok 

XVII ayat 122-127, kelompok XVIII ayat 128-135, kelompok 

XIX ayat 136-140, kelompok XX ayat 141-145, kelompok 

XXI ayat 146-150, kelompok XXII ayat 151-160, kelompok 

XXIII ayat 161-165. 

4) Jilid (volume) 4 berjumlah 624 halaman, yang dimulai dari Surat 

al-A‟râf/Surat 7, terdiri dari kelompok I ayat 1-9, kelompok II 

ayat 10-25, kelompok III ayat 26-36, kelompok IV ayat 37-53, 

kelompok V ayat 54-58,kelompok VI ayat 59-64, kelompok VII 
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ayat 65-72, kelompok VIII ayat 73-79, kelompok IX ayat 80-84, 

kelompok X ayat 85-102. 

a) Juz IX terdiri dari kelompok XI ayat 103-126, kelompok XII 

ayat 127-137, kelompok XIII ayat 138-147, kelompok XIV 

ayat 148-158, kelompok XV ayat 159-167, kelompok XVI 

ayat 168-171, kelompok XVII ayat 172-186, kelompok XVIII 

ayat 187-188, kelompok XIX ayat 189-198, kelompok XX 

ayat 199-206, Surat al-Anfâl/Surat 8: kelompok I ayat 1-8, 

kelompok II ayat 9-29, kelompok III ayat 30-40, kelompok IV 

ayat 41-54. 

b) Juz X terdiri dari kelompok V ayat 55-71, kelompok VI ayat 

72-75. 

5) Jilid (volume) 5 berjumlah 794 halaman dengan komposisi: Surat 

at-Taubah/Surat 9, kelompok I ayat 1-16, kelompok II ayat 17-22, 

kelompok III ayat 23-28, kelompok IV ayat 29-35, kelompok V 

ayat 36-37, kelompok VI ayat 38-72, kelompok VII ayat 73-80, 

kelompok VIII ayat 81-89, kelompok IX ayat 90-96. 

a) Juz XI terdiri dari kelompok X ayat 97-101, kelompok XI ayat 

102-106, kelompok XII ayat 107-110, kelompok XIII ayat 

111-116, kelompok XIV ayat 117-119, kelompok XV ayat 

120-127, kelompok XVI ayat 128-129, Surat Yûnus/Surat 10 : 

kelompok I ayat 1-20, kelompok II ayat 21-30, kelompok III 

ayat 31-36, kelompok IV ayat 37-45, kelompok V ayat 46-

56,kelompok VI ayat 57-70, kelompok VII ayat 71-74, 

kelompok VIII ayat 75-93, kelompok IX ayat 94-103, 

kelompok X ayat 104-109, Surat Hûd/Surat 11: kelompok I 

ayat 1-4, kelompok II ayat 5-16. 

b) Juz XII terdiri dari kelompok III ayat 17-24, kelompok IV ayat 

25-49, kelompok V ayat 50-60, kelompok VI ayat 61-68, 

kelompok VII ayat 69-83, kelompok VIII ayat 84-95, 

kelompok IX ayat 96-99, kelompok X ayat 100-108, kelompok 

XI ayat 109-115, kelompok XII ayat 116-123. 

6) Jilid (volume) 6 berjumlah 781 halaman, Surat Yûsuf/Surat 12: 

kelompok I ayat 1-8, kelompok II ayat 9-18, kelompok III ayat 

19-29, kelompok IV ayat 30-35, kelompok V ayat 36-42, 

kelompok VI ayat 43-53. 

a) Juz XIII terdiri dari kelompok VII ayat 54-57, kelompok VIII 

ayat 58-101, kelompok IX ayat 102-111. Surat ar-Ra‟du/Surat 

13: kelompok I ayat 1-4, kelompok II ayat 5-7, kelompok III 

ayat 8-16, kelompok IV ayat 17-26, kelompok V ayat 27-35, 

kelompok VI ayat 36-43, Surat Ibrôhîm/Surat 14 : kelompok I 

ayat 1-5, kelompok II ayat 6-8, kelompok III ayat 9-27, 
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kelompok IV ayat 28-34, kelompok V ayat 35-41, kelompok 

VI ayat 42-52. 

b) Juz XIV terdiri dari Surat al-Hijr/Surat 15: kelompok I ayat 1-

15, kelompok II ayat 16-25, kelompok III ayat 26-48, 

kelompok IV ayat 49-84, kelompok V ayat 85-99, Surat an-

Nahl/Surat 16 : kelompok I ayat 1-21, kelompok II ayat 22-40, 

kelompok III ayat 41-50, kelompok IV ayat 51-64, kelompok 

V ayat 65-76, kelompok VI ayat 77-89, kelompok VII ayat 90-

97, kelompok VIII ayat 98-105, kelompok IX ayat 106-111, 

kelompok X ayat 112-119, kelompok XI ayat 120-128. 

7) Jilid (volume) 7 berjumlah 718 halaman terdiri dari Surat al-

Isrô/Surat 17: kelompok I ayat 1-8. 

a) Juz XV terdiri dari kelompok II ayat 9-22, kelompok III ayat 

23-39, kelompok IV ayat 40-55, kelompok V ayat 56-65, 

kelompok VI ayat 66-72, kelompok VII ayat 73-81, kelompok 

VIII ayat 82-100, kelompok IX ayat 101-111, Surat al-

Kahfi/Surat 18, kelompok I ayat 1-8, kelompok II ayat 9-26, 

kelompok III ayat 27-31, kelompok IV ayat 32-46, kelompok 

V ayat 47-59, kelompok VI ayat 60-82. 

b) Juz XVI terdiri dari kelompok VII ayat 83-99, kelompok VIII 

ayat 100-110, Surat Maryam/Surat 19, kelompok I ayat 1-15, 

kelompok II ayat 16-40, kelompok III ayat 41-50, kelompok 

IV ayat 51-65, kelompok V ayat 66-72, kelompok VI ayat 73-

80, kelompok VII ayat 81-98, Surat Thôhâ/Surat 20, kelompok 

I ayat 1-8, kelompok II ayat 9-41, kelompok III ayat 42-56, 

kelompok IV ayat 57-76, kelompok V ayat 77-79, kelompok 

VI ayat 80-99, kelompok VII ayat 100-114, kelompok VIII 

ayat 115-127, kelompok IX ayat 128-135. 

8) Jilid (volume) 8 berjumlah 624 halaman. 

a) Juz XVII terdiri dari Surat al-Anbiyâ/Surat 21 : kelompok I 

ayat 1-20, kelompok II ayat 21-33, kelompok III ayat 34-47, 

kelompok IV ayat 48-91, kelompok V ayat 92-112, Surat al-

Hajj/Surat 22 kelompok I ayat 1-16, kelompok II ayat 17-24, 

kelompok III ayat 25-37, kelompok IV ayat 38-41, kelompok 

V ayat 42-54, kelompok VI ayat 55-66, kelompok VII ayat 67-

78. 

b) Juz XVIII terdiri dari Surat al-Mu‟minûn/Surat 23 kelompok I 

ayat 1-11, kelompok II ayat 12-22, kelompok III ayat 23-54, 

kelompok IV ayat 55-77, kelompok V ayat 78-100, kelompok 

VI ayat 101-118, Surat an-Nûr/Surat 24 kelompok I ayat 1-10, 

kelompok II ayat 11-26, kelompok III ayat 27-34, kelompok 
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IV ayat 35-46, kelompok V ayat 47-57, kelompok VI ayat 58-

64. 

9) Jilid (volume) 9 berjumlah 692 halaman. 

a) Juz XIX terdiri dari Surat al-Furqân/Surat 25 kelompok I ayat 

1-3, kelompok II ayat 4-20, kelompok III ayat 21-31, 

kelompok IV ayat 32-34, kelompok V ayat 35-40, kelompok 

VI ayat 41-62, kelompok VII ayat 63-77, Surat asy-

Syu‟arô/Surat 26 kelompok I ayat 1-9, kelompok II ayat 10-

51, kelompok III ayat 52-68, kelompok IV ayat 69-104, 

kelompok V ayat 105-122, kelompok VI ayat 123-140, 

kelompok VII ayat 141-159, kelompok VIII ayat 160-175, 

kelompok IX ayat 176-191, kelompok X ayat 192-227. 

b) Juz XX terdiri dari Surat an-Naml/Surat 27 kelompok I ayat 1-

6, kelompok II ayat 7-14, kelompok III ayat 15-44, kelompok 

IV ayat 45-53, kelompok V ayat 54-58, Surat al-Qashash/Surat 

28, kelompok I ayat 1-43, kelompok II ayat 44-56, kelompok 

III ayat 57-75, kelompok IV ayat 76-84, kelompok V ayat 85-

88. 

10) Jilid (volume) 10 berjumlah 656 halaman. 

a) Juz XXI terdiri dari Surat al-Ankabût/Surat 29 kelompok I 

ayat 1-13, kelompok II ayat 14-40, kelompok III ayat 41-45, 

kelompok IV ayat 46-55, kelompok V ayat 56-60, kelompok 

VI ayat 61-69, Surat ar-Rûm/Surat 30, kelompok I ayat 1-10, 

kelompok II ayat 11-27, kelompok III ayat 28-39, kelompok 

IV ayat 40-47, kelompok V ayat 48-53, kelompok VI ayat 54-

60, Surat Luqman/Surat 31 kelompok I ayat 1-11, kelompok II 

ayat 12-19, kelompok III ayat 20-34, Surat as-Sajdah/Surat 32 

kelompok I ayat 1-9, kelompok II ayat 10-30, Surat al-

Ahzâb/Surat 33 kelompok I ayat 1-8, kelompok II ayat 9-27, 

kelompok III ayat 28-35. 

b) Juz XXII terdiri dari kelompok IV ayat 36-48, kelompok V 

ayat 49-62, kelompok VI ayat 63-73, Surat Saba/Surat 34, 

kelompok I ayat 1-9, kelompok II ayat 10-14, kelompok III 

ayat 15-21, kelompok IV ayat 22-27, kelompok V ayat 28-54. 

11) Jilid (volume) 11 berjumlah 679 halaman: Surat Fâthir/Surat 35 

kelompok I ayat 1-9, kelompok II ayat 10-14, kelompok III ayat 

15-26, kelompok III ayat 27-38, kelompok IV ayat 39-45, Surat 

Yâsîn/Surat 36 kelompok I ayat 1-2. 

a) Juz XXIII terdiri dari kelompok II ayat 13-32, kelompok III 

ayat 33-47, kelompok IV ayat 48-65, kelompok V ayat 66-70, 

kelompok VI ayat 71-83, Surat ash-Shaffât/Surat 37 kelompok 

I ayat 1-10, kelompok II ayat 11-39, kelompok III ayat 40-70, 



84 

 

 
 

kelompok IV ayat 71-82, kelompok V ayat 83-113, kelompok 

VI ayat 114-122, kelompok VII ayat 123-132, kelompok VIII 

ayat 133-138, kelompok IX ayat 139-148, kelompok X ayat 

149-182, Surat Shâd/Surat 38, kelompok  I ayat 1-16, 

kelompok II ayat 17-29, kelompok III ayat 30-40, kelompok 

IV ayat 41-44, kelompok V ayat 45-49, kelompok VI ayat 50-

64, kelompok VII ayat 65-88, Surat az-Zumar/Surat 39 

kelompok I ayat 1-7, kelompok II ayat 8-10, kelompok III ayat 

11-20. 

b) Juz XXIV terdiri dari kelompok IV ayat 21-52, kelompok V 

ayat 53-61, kelompok VI ayat 62-75, Surat Ghâfir/Surat 40 

kelompok I ayat 1-3, kelompok II ayat 4-12, kelompok III ayat 

13-22, kelompok IV ayat 23-55, kelompok V ayat 56-60, 

kelompok VI ayat 61-68, kelompok VII ayat 69-78, kelompok 

VIII ayat 79-85. 

12) Jilid (volume) 12 berjumlah 630 halaman: Surat Fushilat/Surat 41 

kelompok I ayat 1-12, kelompok II ayat 13-25, kelompok III ayat 

26-36, kelompok IV ayat 37-40. 

a) Juz XXVterdiri dari kelompok V ayat 41-46, kelompok VI 

ayat 47-54, Surat asy-Syûrô/Surat 42 kelompok I ayat 1-6, 

kelompok II ayat 7-12, kelompok III ayat 13-16, kelompok IV 

ayat 17-27, kelompok V ayat 28-50, kelompok VI ayat 51-53, 

Surat az-Zukhrûf/Surat 43 kelompok I ayat 1-8, kelompok II 

ayat 9-14, kelompok III ayat 15-25, kelompok IV ayat 16-45, 

kelompok V ayat 46-56, kelompok VI ayat 57-65, kelompok 

VII ayat 66-77, kelompok VIII ayat 78-89, Surat ad-

Dukhân/Surat 44 kelompok I ayat 1-16, kelompok II ayat 17-

33, kelompok III ayat 34-37, kelompok IV ayat 38-59, Surat 

al-Jâtsiyah/Surat 45 kelompok I ayat 1-13, kelompok II ayat 

14-19, kelompok III ayat 20-23, kelompok IV ayat 24-37. 

b) Juz XXVI terdiri dari Surat al-Ahqôf/Surat 46 kelompok I ayat 

1-14, kelompok II ayat 15-20, kelompok III ayat 21-28, 

kelompok IV ayat 29-35, Surat Muhammad/Surat 47 

kelompok I ayat 1-6, kelompok II ayat 7-15, kelompok III ayat 

16-38, Surat al-Fath/Surat 48 kelompok I ayat 1-7, kelompok 

II ayat 8-10, kelompok III ayat 11-17, kelompok IV ayat 18-

28, Surat al-Hujurât/Surat 49 kelompok I ayat 1-5, kelompok 

II ayat 6-10, kelompok III ayat 11-13, kelompok IV ayat 14-

18. 

13) Jilid (volume) 13 berjumlah 612 halaman terdiri dari Surat 

Qâf/Surat 50 kelompok I ayat 1-11, kelompok II ayat 12-15, 



85 

 

 
 

kelompok III ayat 16-35, kelompok IV ayat 36-38, kelompok V 

ayat 39-45, Surat adz-Dzâriyât/Surat 51 kelompok I ayat 1-23.  

a) Juz XXVII terdiri dari kelompok II ayat 24-37, kelompok III 

ayat 38-51, kelompok IV ayat 52-60, Surat at-Thûr/Surat 52 

kelompok I ayat 1-16, kelompok II ayat 17-28, kelompok III 

ayat 29-44, kelompok IV ayat 45-49, Surat an-Najm/Surat 53 

kelompok I ayat 1-18, kelompok II ayat 19-32, kelompok III 

ayat 33-61, Surat al-Qamar/Surat 54 kelompok I ayat 1-8, 

kelompok II ayat 9-42, kelompok III ayat 43-55, Surat ar-

Rahmân/Surat 55 kelompok I ayat 1-30, kelompok II ayat 31-

45, kelompok III ayat 46-61, kelompok IV ayat 62-78, Surat 

al-Wâqi‟ah/Surat 56 kelompok I ayat 1-19, kelompok II ayat 

10-26, kelompok III ayat 27-40, kelompok IV ayat 41-56, 

kelompok V ayat 57-82, kelompok VI ayat 83-96, Surat al-

Hadîd/Surat 57 kelompok I ayat 1-6, kelompok II ayat 7-15, 

kelompok III ayat 16-24, kelompok IV ayat 25-29. 

b) Juz XXVIII terdiri dari Surat al-Mujâdalah/Surat 58 kelompok 

I ayat 1-6, kelompok II ayat 7-13, kelompok III ayat 14-22, 

Surat al-Hasyr/Surat 59 kelompok I ayat 1-10, kelompok II 

ayat 11-17, kelompok III ayat 18-21, kelompok IV ayat 22-24, 

Surat al-Mumtahanah/Surat 60 kelompok I ayat 1-9, kelompok 

II ayat 10-13. 

14) Jilid (volume) 14 berjumlah 619 halaman terdiri dari Surat ash-

Shâf/Surat 61 kelompok I ayat 1-9, kelompok II ayat 10-14, Surat 

al-Jumu‟ah/Surat 62 kelompok I ayat 1-8, kelompok II ayat 9-11, 

Surat al-Munâfiqûn/Surat 63 kelompok I ayat 1-8, kelompok II 

ayat 9-11, Surat at-Taghâbun/Surat 64 kelompok I ayat 1-18, 

Surat at-Thalaq/Surat 65 kelompok I ayat 1-7, kelompok II ayat 

8-12, Surat at-Tahrîm/Surat 66 kelompok I ayat 1-12. 

a) Juz XXIX terdiri dari Surat al-Mulk/Surat 67 kelompok I ayat 

1-14, kelompok II ayat 15-22, kelompok III ayat 23-30, Surat 

al-Qalam/Surat 68 kelompok I ayat 1-33, kelompok II ayat 34-

52, Surat al-Hâqqah/Surat 69 kelompok I ayat 1-12, kelompok 

II ayat 13-37, kelompok III ayat 38-52, Surat al-Ma‟ârij/Surat 

70 kelompok I ayat 1-18, kelompok II ayat 19-35, kelompok 

III ayat 36-44, Surat Nuh/Surat 71 kelompok I ayat 1-28, Surat 

al-Jinn/Surat 72 kelompok I ayat 1-17, kelompok II ayat 18-

28, Surat al-Muzzammil/Surat 73 kelompok I ayat 1-10, 

kelompok II ayat 11-56, Surat al-Muddatsir/Surat 74 

kelompok I ayat 1-10, kelompok II ayat 11-56, Surat al-

Qiyâmah/Surat 75 kelompok I ayat 1-15, kelompok II ayat 16-

19, kelompok III ayat 20-35, Surat al-Insân/Surat 76 kelompok 
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I ayat 1-22, kelompok II ayat 23-31, Surat al-Mursalât/Surat 

77 kelompok I ayat 1-15, kelompok II ayat 16-28, kelompok 

III ayat 29-40, kelompok IV ayat 41-45, kelompok V ayat 46-

50. 

15) Jilid (volume) 15 berjumlah 760 halaman. 

a) Juz XXX Surat an-Nabâ‟/Surat 78 kelompok I ayat 1-16, 

kelompok II ayat 17-40, Surat an-Nâzi‟ât/Surat 79 kelompok I 

ayat 1-14, kelompok II ayat 15-26, kelompok III ayat 27-46, 

Surat „Abasa/Surat 80 kelompok I ayat 1-16, kelompok II ayat 

17-24, Surat at-Takwir/Surat 81 kelompok I ayat 1-14, 

kelompok II ayat 15-29, Surat al-Infithâr/Surat 82 kelompok I 

ayat 1-5, kelompok II ayat 6-19, Surat al-Muthaffifîn/Surat 83 

kelompok I ayat 1-36, Surat al-Insyiqâq/Surat 84 kelompok I 

ayat 1-25, Surat al-Burûj/Surat 85 kelompok I ayat 1-22, Surat 

ath-Thâriq/Surat 86 kelompok I ayat 1-17, Surat al-A‟lâ/Surat 

87 kelompok I ayat 1-19, Surat al-Ghâsyiyah/Surat 88 

kelompok I ayat 1-26, Surat al-Fajr/Surat 89 kelompok I ayat 

1-30, Surat al-Balad/Surat 90 kelompok I ayat 1-20, Surat asy-

Syams/Surat 91 kelompok I ayat 1-13, Surat al Lail/Surat 92 

kelompok I ayat 1-21, Surat adh-Dhuhâ/Surat 93 kelompok I 

ayat 1-11, Surat al-Insyirah/Surat 94 kelompok I ayat 1-8, 

Surat at-Tîn/Surat 95 kelompok I ayat 1-8, Surat al-Alaq/Surat 

96 kelompok I ayat 1-19, Surat al-Qadr/Surat 97 kelompok I 

ayat 1-5, Surat al-Bayyinah/Surat 98 kelompok I ayat 1-8, 

Surat az-Zalzalah/Surat 99 kelompok I ayat 1-8, Surat al-

Adiyât/Surat 100 kelompok I ayat 1-11, Surat al-Qâri‟ah/Surat 

101 kelompok I ayat 1-11, Surat at-Takâtsur/Surat 102 

kelompok I ayat 1-8, Surat al-„Ashr/Surat 103 kelompok I ayat 

1-3, Surat al-Humazah/Surat 104 kelompok I ayat 1-9, Surat 

al-Fîl/Surat 105 kelompok I ayat 1-5, Surat Quraisy/Surat 106 

kelompok I ayat 1-4, Surat al-Ma‟ûn/Surat 107 kelompok I 

ayat 1-7, Surat al-Kautsar/Surat 108 kelompok I ayat 1-3, 

Surat al-Kâfirûn/Surat 109 kelompok I ayat 1-6, Surat an-

Nashr/Surat 110 kelompok I ayat 1-3, Surat al-Lahab/Surat 

111 kelompok I ayat 1-5, Surat al-Ikhlâs/Surat 112 kelompok I 

ayat 1-4, Surat al-Falaq/Surat 113 kelompok I ayat 1-5, Surat 

an-Nâs/Surat 114 kelompok I ayat 1-6. 

Jumlah total keseluruhan halaman Tafsîr al-Mishbâh dari volume 

1 sampai volume 15 adalah 10559 halaman. 

d.  Referensi utama Tafsîr al-Mishbâh. 

1. Al-Qur‟an 
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Al-Qur‟an merupakan sumber utama dalam penafsiran, dan 

ulama telah sepakat mengatakan bahwa sumber utama dalam 

penafsiran adalah Al-Qur‟an. Imam as-Suyuti mengatakan, 

“Siapa yang hendak mentafsirkan Al-Qur‟an mestilah mencarinya 

terlebih dahulu di dalam Al-Qur‟an, sesuatu ayat yang ringkas 

pada suatu tempat ditafsirkan di tempat lain, ayat yang pendek 

pada sesuatu  tempat dipanjangkan di tempat yang lain.” 

Demikian juga perkara yang sama dinyatakan oleh adz-Dzahabi, 

“Penafsiran satu ayat dari Al-Qur‟an dengan ayat Al-Qur‟an 

lainnya yang memiliki lafazh ringkas disyarahkan oleh lafadz 

yang panjang pada ayat, surat yang lain pula, seperti kisah Adam 

dan Iblis dan kisah Musa dan Fir‟aun.
29

 

2. Hadits Nabi 

Hadits
30

 merupakan sumber hukum kedua dalam agama 

Islam setelah Al-Qur‟an. Hadits juga merupakan wahyu ataupun 

ijtihad Rasulullah SAW, di mana beliau tidak dibenarkan 

melakukan ijtihad yang keliru. Karena itu, Sunnah juga 

berdasarkan wahyu, sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Surat an-Nahl/16: 44. 

                           

          

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami 

turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada 

umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan 

supaya mereka memikirkan. 

Tidak mungkin memahami syariat Islam tanpa merujuk 

kepada Al-Qur‟an dan Sunnah secara bersamaan. Seorang 

mujtahid dan ulama tidak mungkin melepaskan diri dari Al-

Qur‟an dan Sunnah. Ibnu Qayyim Al-Jauziy berkata, Allah SWT 

berfirman: 

                                                             
29

 Afrizal Nur, Tafsîr al-Mishbâh dalam Sorotan, …, hal. 24. 
30

 Semua yang berasal dari Rasulullah SAW, selain Al-Qur‟an. Seperti penjelasan 

tentang akidah, penjelasan hukum syariat Islam secara terperinci dan penerapan terhadap isi 

kandungan Al-Qur‟an. 



88 

 

 
 

                   

                       

                  

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

(Surat an-Nisa‟/4: 59). 

Allah SWT memerintahkan agar taat kepada-Nya dan patuh 

kepada Rasul-Nya. Pengulangan kata kerja “taatilah” dalam ayat 

ini memberitahukan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW 

mesti berdiri sendiri tanpa mengaitkannya dengan perintah yang 

terdapat dalam Al-Qur‟an. Bahkan jika Rasulullah SAW 

memerintahkan satu perintah, maka wajib mentaatinya secara 

mutlak, baik perintah itu disebutkan dalam Al-Qur‟an atau tidak 

disebutkan, karena Rasulullah SAW telah diberikan Al-Qur‟an 

dan yang sama dengannya. 
Allah SWT menurunkan Al-Qur‟an kepada Rasul-Nya serta 

mengarahkan agar baginda Rasulullah SAW menyampaikan serta 

menerangkannya kepada umat manusia. Sumber kedua di dalam 

penafsiran Al-Qur‟an oleh para sahabat adalah berdasarkan hadits 

Nabi. Sekiranya seseorang sahabat menghadapi masalah, ia akan 

merujuk kepada Rasulullah SAW untuk mentafsirkannya dan 

menerangkan maksud tersirat. Ini karena tugas Rasulullah SAW 

adalah menerangkan.
31

 

Kekuatan Sunnah sebagai sumber hukum disebutkan dalam 

banyak dalil, di antaranya: 

a) Al-Qur‟an, Surat al-Hasyr/59: 7 

                      

                      

                                                             
31

Ahmad Izzan, Metodologi Ilmu Tafsir, …, hal. 126. 
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Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 

kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-

orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan 

beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa 

yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras 

hukumanNya. 
b) Al-Qur‟an, Surat an-Nisa‟/4: 59, 65, 80 

                  

                    

                    

 
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika 

kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 
dan lebih baik akibatnya. 

                   

                       

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak 

beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap 

perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak 

merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap 
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putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan 

sepenuhnya. 

                  

         

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah 

mentaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari 

ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi 

pemelihara bagi mereka. 

c) Al-Qur‟an, Surat al-Ahzab/33: 36 

                      

                        

         

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak 

(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan 

Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi 

mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan 

barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka 

sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. 

d) Al-Qur‟an, Surat an-Najm/53: 3-4 

                   

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut 

kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah 

wahyu yang diwahyukan (kepadanya). 

Mengambil referensi dari hadits Rasulullah SAW oleh para 

sahabat bukan hanya ketika baginda masih hidup saja, namun 

setelah beliau wafat. Seperti dinyatakan oleh Muhammad 

Ibrahim, “Selepas wafatnya Rasulullah SAW para sahabat 

memahami kepentingan penafsirannya, justru mereka semuanya 

berpegang kepada hadits Nabi selepas Al-Qur‟an untuk 

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an. 

Orang yang merujuk kepada kitab-kitab sunnah akan 

mendapat satu pembahasan khusus, seperti Kitab Shahîh al-
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Bukhôrî memuat kitab tafsir, yang disebut di dalamnya Tafsîr al-

Ma‟tsûr bersumber dari Rasulullah SAW. 

Dalam Tafsîr Al-Mishbâh yang digunakan  M. Quraish 

Shihab sebagai sumber penafsirannya, terhitung dari volume 1 

sampai volume 15, berjumlah 964 hadits. Dengan rincian; hadits 

riwayat Imam al-Bukhori sebanyak 130 buah, Imam Muslim 

sebanyak 90 buah, Imam at-Tirmidzi 113 buah, Abu Daud 54 

buah, an-Nasa‟i 34 buah, Imam Hakim 4 buah, Imam Ahmad 65 

buah, Imam Malik 11 buah, dan Imam ath-Thabarani 13 buah.  

M. Quraish Shihab juga meriwayatkan hadits yang tidak 

disebutkan perawinya, yang jumlahnya sangat besar yaitu 450  

buah, sehingga total semuanya adalah 964 hadits.
32

 

3. Ijtihad Sahabat 

Referensi utama para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur‟an 

adalah melalui Al-Qur‟an dan hadits Nabi apabila mereka tidak 

menemukan tafsiran di dalam dua sumber utama tersebut, mereka 

akan berijtihad menggunakan kekuatan kepahaman mereka dalam 

perkara yang diperlukan untuk berijtihad. 

Sementara perkara yang boleh dipahami dengan hanya 

mengetahui bahasa Arab, mereka tidak melakukan ijtihad, karena 

mereka adalah masyarakat Arab yang memahami bahasa Arab 

dengan baik. 

Ketika menjadikan sahabat sebagai referensi tafsir, dalam hal 

ini penulis merangkum beberapa pendapat ulama tafsir di 

antaranya adalah Syaikh Muhammad Hussein adz-Dzahabi 

menyatakan; Pertama, Tafsîr Shahâbîy mencapai hukum marfû‟ 

apabila merujuk kepada persoalan asbâbun nuzûl dan sesuatu 

yang tidak ada ruang/peluang untuk berijtihad. Sedangkan 

sesuatu yang boleh diterima akal/boleh berijtihad ia adalah 

mauqûf kepada sahabat tersebut sebagaimana tidak disandarkan 

kepada Rasulullah SAW. 

Kedua, tafsiran yang dihukum sebagai marfû‟ menurut 

kesepakatan ulama, maka kita tidak boleh menolaknya, bahkan 

perlu dipegang sebagai tafsir dan tidak boleh membedakannya 

dengan yang lain bagaimanapun keadaannya. 

Ketiga, tafsiran yang dihukum sebagai mauqûf, terdapat 

perselisihan pendapat di kalangan ulama, ada yang berpandangan 

bahwa tafsir yang mauqûf pada sahabat tidak wajib untuk 

dipegang karena tidak marfû‟ bahkan merupakan hasil ijtihad. 
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Mujtahid berkemungkinan salah dan mungkin juga benar, 

para sahabat sama seperti para mujtahid lainnya. Ada juga yang 

berpandangan bahwa wajib berpegang dengan tafsiran sahabat 

dan merujuknya, karena kemungkinan mereka mendengarnya dari 

Rasulullah SAW. Sekiranya mereka menafsirkan dengan 

akal/ijtihad mereka, tentu pandangan mereka lebih tepat karena 

mereka merupakan orang yang lebih mengetahui Kitâbullâh (Al-

Qur‟an). 

Ibnu Katsir menjelaskan dalam muqaddimah tafsirnya, 

“Apabila kita tidak menemui suatu tafsiran (Al-Qur‟an) di dalam 

Al-Qur‟an dan juga as-Sunnah, hendaklah kita merujuk kepada 

kata-kata sahabat karena mereka lebih mengetahui perkara 

tersebut, disebabkan mereka menyaksikannya (penurunan Al-

Qur‟an) dari kaitan-kaitan dan juga keadaan-keadaan yang 

tertentu.” 

Pemuliaan ulama terhadap para sahabat Nabi SAW dapat 

juga dilihat berdasarkan kepada konsep penerimaan hadits yang 

datang dari mereka. Ulama telah mengenal pasti beberapa 

keadaan di mana sesuatu hadits mauqûf itu dikira marfû‟, dan 

mereka menamakannya marfû‟ hukmi atau marfû‟ dari segi 

hukum. 

Maknanya hadits itu mauqûf dari segi lafaz tetapi marfû‟ dari 

segi hukum, keadaan tersebut adalah seperti: 

a) Apabila seorang sahabat (yang tidak pernah meriwayatkan 

hadits dari ahli kitab) memperkatakan sesuatu yang tidak boleh 

diijtihadkan dan tidak ada kaitan dengan uraian terhadap 

makna kalimat sesuatu matan hadits, seperti; Pertama, 

menceritakan sesuatu yang bersifat purbakala seperti peristiwa 

permulaan kejadian makhluk. Kedua, menceritakan sesuatu 

yang bersifat futuristik seperti keadaan hari kiamat serta 

peperangan dan fitnah-fitnah yang terjadi sebelumnya. Ketiga, 

menceritakan tentang keutamaan sesuatu amalan yang 

dijanjikan dengan suatu ganjaran. 

b) Apabila seorang sahabat melakukan sesuatu yang tidak boleh 

diijtihadkan seperti cara-cara sholat gerhana yang ada dua kali 

rukû‟ pada setiap rokaatnya. 

c) Apabila seorang sahabat berkata, “Mereka pernah melakukan 

sesuatu atau memperkatakan sesuatu perkataan atau tidak 

mengambil kisah dengan sesuatu perkara.” Sekiranya mereka 

melakukan perkara-perkara tersebut di zaman Rasulullah 

SAW, hukumnya adalah marfû‟. 
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d) Apabila seorang sahabat berkata, “Kami diarahkan melakukan 

sekian atau dilarang dari melakukan sekian.” 

e) Apabila seorang perawi (sewaktu dia menyebut seseorang 

sahabat) menggunakan ungkapan seperti; riwâyah, yublughû 

bih, yanmihî, yarfa‟uhû. 

f) Apabila seorang sahabat menafsirkan sebab turunnya sesuatu 

ayat Al-Qur‟an. 

Berdasarkan pernyataan ulama di atas, ternyata tafsiran 

yang dibuat oleh pada sahabat begitu penting untuk diambil serta 

diamalkan.
33

 

4. Ulama dan Tokoh Pemikir Islam 

Beberapa referensi utama Tafsîr al-Mishbâh yang pernah 

disebut oleh penulisnya sendiri dalam lembaran sekapur sirih 

antara lain adalah: 

a) Nazm ad-Durar fî Tanâsub al-Âyat wa as-Suwar karya 

Ibrahim Ibn Umar al-Biqa‟iy (w. 885 H/ 1480 M). 

b) Jâmi‟ al-Bayân karya Muhammad Ibnu Jarir ath-Thabariy 

(224 – 310 H). 

c) Madârik at-Tanzîl wa Haqâ‟iq at-Ta‟wîl karya Imam an-

Nasâfîy (w. 710 H). 

d) al-Wâsit karya Sayyid Muhammad Thantawi. 

e) Tafsîr asy-Sya‟rawî karya Syaikh Mutawali Sya‟rawi (w. 

1998) 

f) Fi Zilâl Al-Qur‟ân karya Sayyid Quthb (1906-1966). 

g) at-Tahrîr wa at-Tanwîr karya Muhammad Thahir bin Asyur 

(1879-1973 M). 

h) al-Mîzân karya Sayyid Muhammad Husein Thaba‟thaba‟i. 

i) Tafsîr al-Kassyâf  karya Imam Zamakhsyari (467-538 H). 

j) at-Tafsîr at-Tawhîdi karya Sayyid Baqir as-Sadr. 

k) Mafâtih al-Ghâib karya Fakhruddin Muhammad bin Umar 

bin al-Husein bin al-Hasan bin Ali ar-Razi (w. 606 H). 

l) Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta‟wîl karya al-Baidhawi 

Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali asy-Syafi‟i (w. 

691 H). 

m) Irsyâd al-„Aql as-Sâlim ila Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm karya 

Abu as-Su‟ud, Muhammad bin Mustafa al-Hanafi (w. 982 H). 

n) Tafsîr al-Jalâlaîn karya al-Mahalli Muhammad bin Ahmad 

bin Muhammad bin Ibrahim asy-Syafi‟i (w. 864 H) dan as-

Suyuthi Abdurrahman bin Abu Bakar (w. 911 H). 
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o) al-Bahr al-Muhîth karya Abu Hayyan, Muhammad bin Yusuf 

bin Ali bin Yusuf bin Hayyan (w. 745 H). 

p) Tafsîr Ahkâm Al-Qur‟ân karya Abu Bakar, Muhammad bin 

Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Arabi 

(w. 543 H). 

q) Jâmi‟ al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur‟ân karya ath-Thabari 

Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib (w. 310 

H). 

r) Lubâb at-Ta‟wîl fî Ma‟an at-Tanzîl karya al-Khazin Ali bin 

Muhammad bin Ibrahim bin Umar Khalil (w. 741 H). 

s) al-Jâmi‟ li al-Ahkâm Al-Qur‟ân karya al-Qurthubi 

Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Maliki (w. 

671 H). 

t) Tafsîr Majma‟ al-Bayân li Ulûm Al-Qur‟ân karya at-Tabrisi 

(w. 538 H). 

u) Tafsîr al-Manâr karya Muhammad Abduh (1849-1905 M), 

Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 M). 

v) Tafsîr al-Marâghî karya al-Maraghi Muhammad Mustafa. 

w) at-Tafsîr al-Bayânî li Al-Qur‟ân al-Karîm karya Binti Syati‟ 

atau Aisyah binti Abdurrahman. 

x) Tafsîr Rûh al-Ma‟ânî fî Tafsîr Al-Qur‟ân al‟Azhîm karya al-

Alusi Mahmud Afandi al-Baghdadi (1270 H). 

y) Miftâh al-Bâb al-Muqaffal li Fahm Al-Qur‟an al-Munazzal 

karya al-Harrali Abu al-Hasan Ali bin Ahmad bin Hasan 

(w.637 H). 

z) Tafsîr Al-Qur‟ân al-Karîm Tafsir atas Surat-Surat Pendek 

Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu, karya Muhammad 

Quraish Shihab (dicetak 1997 di Bandung). 

aa) al-Muntakhab ditulis oleh Majlis Tinggi Urusan Agama 

(1985). 

bb) Tafsir Al-Qur‟an al-Azhim karya Ibnu Katsir Ismail bin Amr 

bin Katsir asy-Syafi‟i (w. 774 H). 

cc) Ma‟ani Al-Qur‟an karya az-Zajjaj Ibrahim bin as-Sirri bin 

Sahl (w. 311 H). 

dd)  al-Futûhât al-Ilâhiyah karya al-Jamal, Sulaiman bin Umar al-

Ujaili asy-Syafi‟i (w. 1204 M). 

ee) Rûhul Ma‟ânîy karya al-Alusi. 

ff) Tafsîr al-Wâsit karya al-Wahidiy an-Naisaburiy asy-Syafi‟i 

(398-468 H).
34

 

5. Referensi Hadits 
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Dalam bidang hadits, M. Quraish Shihab menempatkannya 

pada posisi kedua dalam referensi asas setelah Al-Qur‟an dan 

jumlahnya sangat banyak sekali, referensi tersebut adalah: 

a) Shahîh al-Bukhârî karya Muhammad bin Ismail bin 

Ibrahim, wafat di Samarkand pada tahun 256 H/ 870 M. 

b) Shahîh Muslim karya Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-

Qusyairi (w. 261 M/ 875 H). 

c) Sunan Abû Daud karya Sulaiman bin al-As‟at bin Ishaq bin 

Basir al-Adhiy as-Sijistani (w. 275 H). 

d) Sunan an-Nasâ‟î karya Ahmad bin Syu‟aib bin Ali bin Bahr 

bin Sinan bin Dinar an-Nisa‟i (w. 303 H). 

e) Musnad Ahmad karya Ahmad bin Hanbal bin Hilal (w. 241 

H). 

f) Sahîh at-Tirmidzî karya Muhammad bin Isa bin Sarah at-

Tirmidzi (w. 279 H/ 893 M). 

g) Sunan Ibnu Mâjah karya Muhammad bin Yazid al-Qazqini 

bin Majah (w. 273 H/ 887 M). 

h) Sunan al-Baihaqî karya Ahmad bin Husein bin Ali (w. 458 

H/ 1066 M).
35

 

i) al-Asmâul Husna karya Imam al-Ghazali (w. 1111 M). 

j) al-Mâd al-A‟lâ karya Imam al-Ghazali (w. 1111 M). 

k) Ihya Ulûm ad-Dîn karya Imam al-Ghazali (w. 1111 M). 

l) Jawâhir Al-Qur‟ân karya Imam al-Ghazali (w. 1111 M). 

m) Rakâ‟iz karya Imam Ja‟far ash-Shadiq Sirr Masyru‟iyyat al-

Ibadah karya Thahir Ibnu Asyur. 

n) al-Muwâfaqat karya Imam asy-Syatibi (w. 790 H). 

o) al-Mufradat fî Gharîb Al-Qur‟ân karya Raghib al-Asfahani. 

p) al-Fahrasat karya Ibnu Nadim. 

q) al-Mishbâh al-Munîr karya Ahmad bin Muhammad bin Ali 

al-Fayyumi (w. 1368 H). 

r) Alam al-Jin wa asy-Syayâtin min Al-Qur‟an wa Sunnah 

Khâtim an-Nabiyyîn karya Abu Usamah Muhyi ad-Din. 

s) al-Islam wa Hâjat al-Insâniyyah al-Ilâhiyyah karya Yusuf 

Musa. 

t) Tesis M. Quraish Shihab. 

u) Mu‟jizât Al-Qur‟ân karya Muhammad Quraish Shihab. 

v) Secercah Cahaya Ilahi karya Muhammad Quraish Shihab. 

w) Lentera Hati karya M. Quraish Shihab. 

x) Menyingkap Tabir Ilahi karya M. Quraish Shihab. 

y) Yang Tersembunyi karya M. Quraish Shihab. 
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z) Wawasan Al-Qur‟an karya M. Quraish Shihab. 

aa) Membumikan Al-Qur‟an karya M. Quraish Shihab. 

bb) Le Phenomie Qur‟anic karya Malik bin Nabi. 

cc) Dâ‟irah al-Ma‟ârif Al-Qur‟ân al-Isyrîn karya Muhammad 

Farid Wajdi. 

dd) al-Islâm wa al-Aql karya Abdul Halim Mahmud. 

ee) Child Between Heredity and Education karya Syaikh Taqi 

Falsafi. 

ff) Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. 

gg) Muqaddimah Ibnu Khaldûn. 

hh) Abdullah Daraz/pakar  bahasa. 

ii) al-Junaid. 

jj) al-Qusyairî. 

kk) Hayât al-Masîh karya Abbas al-Aqad. 

ll) Lukas VII – 36. 

mm) Mufassir al-Jamâl al-Futûhat al-Ilâhiyyah. 

nn) Sejarawan Driaton dan Vandel. 

oo) William James. 

pp) Ibnu al-Muqaffa‟. 

qq) Alexis Carrel yang menamakan hukum masyarakat dengan 

hukum alam/materi. 

rr) Fakar Ilmu Jiwa, Freud. 

ss) Al-Qâsimî. 

tt) Kumpulan Fatwa, Yusuf al-Qaradhawi. 

uu) The Biological Tragedy of Woman karya Anton Nemiliow. 

vv) Murtadha Muthahari dalam bukunya yang diterjemahkan 

oleh Abu az-Zahra an-Najafi ke dalam bahasa Arab Nizhâm 

Huqûq al-Mar‟ah. 

ww) Psikolog Amerika, Prof Reek. 

xx) Historie de Femmes karya Maurice Bardhece. 

yy) Ibn Hazm. 

zz) al-Mufradât karya Raghib al-Asfahani. 

aaa) al-Islâm wa Hâjat al-Insâniyyah Ilâhî karya DR. Yusu 

Musa. 

bbb) One Heroes, Worship and the Heros in History karya 

Thomas Carlyle. 

ccc) The Story of Civilization in the World karya Will Durant. 

ddd) Muhammad, Budha and Crist karya Marcus Dodds. 

eee) Seratus Tokoh Paling Berpengaruh karya Michael Hart. 

fff) The Life and Teachings of Muhammad karya Annie Besant. 

ggg) Tafsîr al-Muntakhab karya Tim Ulama Mesir. 

hhh) Syarh al-Asmâ al-Husnâ karya Ibnu Barjam al-Andalusi. 
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iii) al-Burhân fî Ulûm Al-Qur‟ân karya az-Zarkasyi. 

jjj) Qadhiyah al-Ulûhiyyah baina al-Falsafah wa ad-Dîn karya 

Abdul Karim al-Khatib. 

kkk) Ibnu Hajib pakar bahasa. 

lll) Karl Van Firtch. 

Berdasarkan data dan fakta yang didapati Tafsir al-Mishbah 

adalah jenis tafsir yang menyatukan unsur ma‟tsur dan ra‟yu, 

namun yang paling dominan tentunya adalah unsur ra‟yu (akal) 

sehingga menjadikan al-Mishbâh sebagai tafsir yang menjawab 

persoalan-persoalan kontemporer secara rasional, modern, dan 

elegan. 

Sebagaimana dikemukakan M. Quraish Shihab sendiri, salah 

satu latar belakang ia menulis Tafsîr al-Mishbâh adalah adanya 

pandangan baru yang dikemukakan oleh ulama-ulama yang 

belum tersebar di Indonesia. 

B. Poligami Menurut Pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir-nya 

Islam membolehkan poligami berdasarkan firman Allah SWT dalam 

Suratan-Nisâ/4: 3 yang menyatakan: 

                     

                       

          

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. 

Ayat di atas, yang berbicara tentang bolehnya berpoligami, turun 

berkaitan dengan sikap sementara pemelihara anak yatim perempuan yang 

bermaksud menikahi mereka karena harta mereka, tetapi enggan berlaku 

adil. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi pada ayat di atas: 

1) Ayat di atas ditujukan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang 

hendak menikahi mereka tanpa berlaku “adil”. Secara redaksional, 

orang boleh jadi berkata, jika demikian, izin berpoligami hanya 

diberikan kepada para pemelihara anak-anak yatim, bukan kepada 

setiap orang. Kendati konteksnya demikian, karena redaksinya bersifat 
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umum, dan karena kenyataan sejak masa Nabi Muhammad SAW dan 

sahabat beliau menunjukkan bahwa yang tidak memelihara anak yatim 

pun berpoligami, dan itu terjadi sepengetahuan Rasulullah SAW, 

tidaklah tepat menjadikan ayat di atas hanya terbatas kepada para 

pemelihara anak-anak yatim.
36

 

2) Kata “khiftum” yang biasa diartikan takut, yang juga dapat berarti 

mengetahui, menunjukkan bahwa siapa yang yakin atau menduga tidak 

akan berlaku adil terhadap istri-istrinya, yang yatim maupun yang 

bukan, maka mereka itu tidak diperkenankan oleh ayat di atas 

melakukan poligami. Yang diperkenankan hanyalah yang yakin atau 

menduga keras dapat berlaku adil. Yang ragu, apakah bisa berlaku adil 

atau tidak, seyogyanya tidak diizinkan berpoligami. 
37

 

3) Ayat di atas menggunakan kata “tuqsithû” dan “ta‟dilû” yang 

keduanya diterjemahkan berlaku adil. Ada ulama yang 

mempersamakan maknanya dan ada juga yang membedakannya 

dengan berkata bahwa tuqsithû adalah berlaku adil antara dua orang 

atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan, 

ta‟dilû adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, 

tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak. Jika 

makna kedua ini dipahami, itu berarti izin berpoligami hanya diberikan 

kepada mereka yang menduga bahwa langkahnya itu dia harapkan 

dapat menyenangkan semua istri yang dinikahinya. Ini dipahami dari 

kata tuqsithû, tetapi kalau itu tidak dapat tercapai, paling tidak ia harus 

berlaku adil, walaupun itu bisa tidak menyenangkan salah satu di 

antara mereka.
38

 

4) Firman-Nya: Maka nikahilah apa yang kamu senangi bukan siapa 

yang kamu senangi, bukan dimaksudkan-seperti tulis sementara ulama 

lama yang memiliki bias-untuk mengisyaratkan bahwa perempuan 

kurang berakal, dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan apa 

adalah bagi sesuatu yang tidak berakal dan siapa untuk yang berakal. 

Sekali lagi, bukan itu tujuannya. Akan tetapi agaknya pemilihan kata 

itu bertujuan untuk menekankan sifat perempuan itu, bukan orang 

tertentu, nama, atau keturunannya. Bukankah jika anda berkata: “Siapa 

yang dia nikahi?” Maka, anda menanti jawaban tentang perempuan 

tertentu, namanya dan anak siapa dia? Sedangkan, bila anda bertanya 

                                                             
36

M. Quraish Shihab, Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut‟ah 

sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru, Tangerang: Lentera Hati, 2010, 

hal. 181 
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sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru, …, hal. 181 
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Vol. 2, …, hal. 407. 



99 

 

 
 

dengan menggunakan apa, jawaban yang anda nantikan adalah sifat 

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

orang baik atau tidak, dan sebagainya.
39

 

5) Huruf wawu pada ayat di atas bukan berarti dan, melainkan berarti 

atau sehingga dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat, bukan izin 

menjumlah angka-angka tersebut sehingga dibolehkan berpoligami 

dengan sembilan atau bahkan delapan belas perempuan. Di samping 

secara redaksional ayat tersebut tidak bermakna demikian, Rasulullah 

SAW pun secara tegas memerintahkan Ghilan Ibnu Umayyah ats 

Tsaqafi yang ketika itu memiliki sepuluh istri agar mencukupkan 

dengan empat orang dan menceraikan selainnya.
40

 

Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang 

lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dia 

berkata: “Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan 

saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda.” Tentu saja perintah 

menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya 

mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.
41

 

Perlu digarisbawahi bahwa ayat poligami ini tidak membuat peraturan 

baru tentang poligami karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh 

penganut berbagai syariah agama serta adat istiadat masyarakat sebelum 

turunnya ayat ini. Ayat ini tidak juga menganjurkan apalagi mewajibkan 

poligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun 

merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat 

amat membutuhkan, dan dengan syarat yang tidak ringan.
42

 Adapun Surat 

an-Nisâ/4: 129 yang berbicara tentang penegasan ketidakmampuan 

berbuat adil terhadap para istri-istri (secara immaterial) dianggapnya tidak 

tepat dijadikan dalil untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya.
43

 

Islam mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan yang antara 

lain didukung oleh cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya 

menuntut agar seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya. Ada 

ungkapan literatur agama yang menyatakan: 

 لْيَس ِِف اْلَقْلِب ُحبَّاٍن َواَل ِِف اْلُوُجْوِد َربَّانِ 
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M. Quraish Shihab, Tafsîr al-Misbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, 

Vol. 2, …, hal. 407. 
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Vol. 2, …, hal. 410. 
42
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Vol. 2, …, hal. 410. 
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Tidak ada di dalam hati dua cinta, sebagaimana tidak ada dalam wujud 

ini dua Tuhan.
44

 

Demikian pandangan tentang cinta disejalankan dengan pandangan 

tentang keesaan Tuhan. Keduanya berdasarkan tauhid (kesatuan). Itulah 

yang ideal, itulah yang didambakan-kalau enggan berkata oleh pasangan 

suami istri- maka paling tidak itulah yang didambakan oleh istri dan bila 

seseorang benar-benar mencintai, bukan hanya mengorbankan apa yang 

boleh atau dapat dimilikinya (dalam hal ini berpoligami), melainkan juga 

hanya mengorbankan jiwa raganya demi cinta.
45

 

Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan 

Al-Qur‟an hendaknya ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, 

tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka 

kondisi yang mungkin terjadi serta melihat pula sisi pemilihan aneka 

alternatif yang terbaik. 

Adalah wajar bagi suatu perundangan, apalagi agama yang bersifat 

universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat, mempersiapkan 

ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika, walaupun 

kejadian itu baru merupakan kemungkinan. Bukankah kenyataan 

menunjukkan bahwa jumlah lelaki-bahkan binatang jantan- lebih sedikit 

dibandingkan jumlah perempuan atau betina? Perhatikanlah sekeliling 

anda! Bukankah rata-rata usia perempuan lebih panjang daripada usia 

lelaki, sedangkan potensi masa subur lelaki lebih lama daripada potensi 

masa subur perempuan? Hal ini bukan saja karena perempuan mengalami 

masa haid, melainkan juga karena mereka mengalami menopause, 

sedangkan lelaki tidak mengalami keduanya.
46

 

Bukankah peperangan yang hingga  kini tidak kunjung dapat dicegah 

lebih banyak merenggut nyawa lelaki daripada perempuan? Bukankah 

kenyataan ini yang mengundang, beberapa tahun yang lalu, sekian banyak 

perempuan di Jerman Barat mengimbau agar poligami dapat dibenarkan 

walau untuk beberapa tahun saja? Sayang, pemerintah dan gereja tidak 

merestuinya sehingga prostitusi dalam berbagai bentuknya semakin 

merajalela.
47

 

Selanjutnya, bukanlah kemandulan atau penyakit parah merupakan 

satu kemungkinan yang tidak aneh dan dapat terjadi di mana-mana? 
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Apakah jalan keluar yang dapat diusulkan kepada suami yang menghadapi 

kasus demikian? Bagaimanakah seharusnya ia menyalurkan kebutuhan 

biologisnya atau memperoleh dambaannya pada keturunan? Menahannya 

hingga menimbulkan stress atau berhubungan gelap dengan perempuan 

lain, atau nikah secara sah (berpoligami) tetapi dengan syarat adil dan 

baik-baik? Poligami ketika itu adalah jalan keluar yang paling tepat. 

Namun, sekali lagi, perlu diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi 

kewajiban. Seandainya ia anjuran, pastilah Allah SWT menciptakan 

perempuan lebih banyak empat kali lipat daripada jumlah lelaki karena 

tidak ada artinya anda-apalagi Allah SWT-menganjurkan sesuatu, kalau 

apa yang dianjurkan itu tidak tersedia. Ayat ini hanya memberi wadah 

bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kondisi atau kasus 

tertentu, seperti yang dikemukakan contohnya di atas. Tentu saja masih 

banyak kondisi atau kasus selain yang disebut itu yang juga merupakan 

alasan logis untuk tidak menutup rapat atau mengunci mati pintu poligami 

yang dibenarkan oleh ayat ini dengan syarat yang tidak ringan itu.
48

 

Kita tidak dapat membenarkan siapa yang berkata bahwa poligami 

adalah anjuran dengan alasan bahwa perintah di atas dimulai dengan 

bilangan dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat, baru kemudian perintah 

bermonogami kalau khawatir tidak berlaku adil. Kita tidak dapat 

menerima pandangan tersebut dengan alasan yang telah dikemukakan di 

atas, baik dari makna redaksi ayat maupun konteksnya, dan juga dari segi 

kenyataan sosiologis yang di dalamnya perbandingan perempuan dan 

lelaki tidak mencapai empat banding satu, bahkan dua banding satu.
49

 

Tidak dapat juga dikatakan bahwa Rasulullah SAW menikah lebih 

dari satu perempuan dan pernikahan semacam itu hendaknya diteladani 

karena tidak semua apa yang dilakukan Rasul perlu diteladani, 

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

terlarang pula bagi umatnya. Bukankah Rasulullah SAW antara lain wajib 

bangun sholat malam dan tidak boleh menerima zakat? Bukankah tidak 

batal wudhu beliau apabila tertidur? Bukankah ada hak-hak bagi seseorang 

pemimpin guna menyukseskan misinya?
50

 

Selanjutnya wajar dipertanyakan kepada mereka yang menyebut dalih 

itu. “Apakah mereka benar-benar ingin meneladani Rasul dalam 

pernikahannya?” Kalau benar demikian, perlu mereka sadari bahwa Rasul 

baru berpoligami setelah pernikahan pertamanya berlalu sekian lama 
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setelah meninggalnya istri beliau, Khadijah. Kita ketahui bahwa Nabi 

Muhammad SAW menikah dalam usia 25 tahun. Lima belas tahun setelah 

pernikahan beliau dengan Sayyidina Khadijah, beliau diangkat menjadi  

Nabi SAW. Istri beliau ini wafat pada tahun ke-9 kenabian. Ini berarti 

beliau bermonogami selama 25 tahun. Lalu, setelah tiga atau empat tahun 

sesudah wafatnya Khadijah, baru beliau menggauli Aisyah, yakni pada 

tahun kedua atau ke-3 H, sedangkan beliau wafat pada tahun ke-11 H 

dalam usia 63 tahun. Ini berarti beliau berpoligami hanya dalam waktu 

sekitar delapan tahun, jauh lebih pendek daripada hidup bermonogami 

beliau-baik dihitung berdasarkan pada masa kenabian- lebih-lebih jika 

dihitung seluruh masa pernikahan beliau. Jika demikian, mengapa bukan 

masa yang lebih banyak itu yang diteladani? Mengapa mereka bermaksud 

meneladani Rasul itu tidak meneladaninya dalam memilih calon-calon istri 

yang telah mencapai usia senja. Di samping itu, mengapa mereka tidak 

meneladani beliau dalam kesetiaannya yang demikian besar terhadap istri 

pertamanya, sampai-sampai beliau menyatakan kecintaan dan 

kesetiaannya walau di hadapan istri-istri beliau yang lain?
51

 

Perlu juga diingat bahwa semua yang beliau nikahi kecuali Aisyah, 

adalah janda-janda yang sebagian di antaranya dalam usia senja atau tidak 

memiliki daya tarik yang memikat. Dengan demikian, pernikahan beliau 

kesemuanya untuk tujuan menyukseskan dakwah atau membantu dan 

menyelamatkan para perempuan yang kehilangan suami itu. 
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BAB V 

MENGKAJI ULANG PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB 

TENTANG POLIGAMI BERBASIS TEORI BATAS MUHAMMAD 

SYAHRUR 

A.  Pandangan Intelektual Tentang Poligami 

Secara historis, ayat tentang poligami dalam Surat an-Nisâ/4: 3 ini 

diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Karena kecerobohan dan 

ketidaksetiaan dengan kesepakatan yang telah digariskan oleh Nabi 

Muhammad SAW. Saat itu orang Islam kalah telak. Dampak dari 

kekalahan itu adalah jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas 

muslim meningkat tajam. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak 

yatim ini tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. 

Memang tidak semua anak yatim dalam kondisi miskin, di antara mereka 

ada yang mewarisi harta kekayaan yang banyak dari mendiang orang 

tuanya yang telah gugur di medan perang.
1
 

Sebab turunnya ayat ketiga dari Surat an-Nisâ ini berkaitan dengan 

perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak (perempuan) yatim 

yang berada dalam perlindungan mereka tersebut. Diriwayatkan dari 

„Aisyah bahwa dia ditanya oleh Urwah mengenai firman Allah SWT: 

“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. 
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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.” 

Kemudian „Aisyah mengatakan kepada Urwah: “Wahai putra saudara 

perempuanku! Anak perempuan yatim yang dimaksud dalam ayat 

tersebut berada dalam asuhan walinya yang mengurus hartanya, 

kemudian wali tersebut terpikat oleh harta dan kecantikan anak yatim itu 

sehingga dia ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam memberikan 

maskawin, yakni hanya memberinya maskawin sebanding dengan apa 

yang diberikan kepadanya oleh laki-laki lain. Dengan adanya kasus 

tersebut maka wali yang mengasuh perempuan yatim dilarang 

mengawininya kecuali jika bisa berlaku adil dan memberinya maskawin 

lebih tinggi daripada apa yang diberikan oleh laki-laki lain pada 

umumnya. Para wali yatim tersebut diperintahkan untuk menikahi 

perempuan-perempuan lain yang baik bagi mereka (jika mereka khawatir 

tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim yang ada dalam 

perwalian mereka)”. „Aisyah melanjutkan: sesudah ayat ini, orang-orang 

meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, maka Allah SWT menurunkan 

ayat lagi (yang artinya): “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang 

para wanita. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang 

mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur‟an (juga 

memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan 

kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka...” (Surat an-Nisâ/4: 

127). Adapun lanjutan ayat (yang artinya): “… sedang kamu ingin 

mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. 

dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim 

secara adil dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka 

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya” adalah karena 

kebiasaan wali yang tidak suka mengawini perempuan yatim dalam 

perwaliannya yang hartanya hanya sedikit dan tidak seberapa sedikit dan 

tidak seberapa cantik. Dengan demikian, mereka para wali yang 

mengurus perempuan-perempuan yatim yang menyukai harta dan 

kecantikan mereka dilarang menikahi mereka kecuali dengan adil, karena 

seandainya yatim-yatim tersebut hanya berharta sedikit dan tidak cantik 

tentu wali-wali mereka tidak ingin menikahi mereka. (Hadist ini 

diriwayatkan oleh al-Bukhori).
2
 

Tema poligami muncul ketika para ulama memasuki pengertian teks 

yang berbunyi: matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ‟ fa-in khiftum anlâ ta‟dilû 

fawâhidatan. Terhadap pernyataan inilah kemudian muncul beragam 
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pandangan. al-Jashash (w.980) berkaitan dengan ayat ini mengatakan 

bahwa praktik poligami boleh dilakukan dengan syarat: laki-laki 

mempunyai kemampuan berlaku adil untuk para istri. Pengertian dan 

ukuran keadilan di sini menurut dia adalah keadilan material (tempat 

tinggal, nafkah, pekerjaan, dan sejenisnya) dan keadilan non material 

(seperti rasa kasih sayang, kecenderungan hati, dan seterusnya). Dan dia 

mengakui bahwa kemampuan berbuat adil di bidang non material ini 

sangat berat, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Allah SWT dalam 

Surat an-Nisâ/4: 129.
3
 

Wahbah az-Zuhaili memaknai ayat matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ‟, 

sebagai dasar dibolehkannya seseorang yang ingin berpoligami untuk 

menikahi wanita sejumlah bilangan tersebut yaitu dua , tiga, dan empat. 

Kemudian Allah SWT menguatkan keharusan bersikap adil di antara 

para istri apabila seseorang berpoligami. Hal ini dipahami dari redaksi 

ayat fa-in hiftum anlâ ta‟dilu fawâhidatan. Dari ayat itu bisa dipahami 

bahwa apabila kalian takut tidak bisa bersikap adil ketika berpoligami, 

maka kalian harus menikahi satu perempuan saja. Karena yang 

diperbolehkan berpoligami adalah orang yang yakin atas dirinya mampu 

merealisasikan kewajiban  bersikap adil.
4
 

Adil terhadap para istri yang diperintahkan atau yang harus dipenuhi 

adalah adil yang bersifat materi, yaitu adil di dalam menggilir dan sama 

di dalam memberikan nafkah hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, 

dan tempat tinggal. Adapun adil yang bersifat maknawi atau yang 

berkaitan dengan urusan hati, yaitu perasaan cinta dan kecenderungan 

hati, maka adil dalam hal ini tidak dituntut untuk dipenuhi, karena hal ini 

sudah berada di luar batas kemampuan manusia. Hal ini juga berlaku 

bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadits dijelaskan sebagai 

berikut: sebagaimana dijelaskan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud; 

 لُ وْ قُ ي َ ، وَ لُ دِ عْ ي َ ف َ  مُ سِ قْ ي َ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  اللِ  لُ وْ سُ رَ  انَ : كَ  تْ الَ قَ  ةَ شَ ائِ عَ  نْ عَ 
 5كَ لِ مْ اَ  الَ وَ  كُ لِ ا متَْ مَ يْ  فِ  ِى مْ لُ ت َ  الَ فَ  كُ لِ مْ ا اَ مَ يْ ى فِ مِ سْ ا قَ ذَ هَ   مَّ هُ للّ اَ : 

Dari „Aisyah (istri Rasulullah SAW) ia mengatakan: “Setelah Rasulullah 

SAW membagi giliran di antara istri-istri beliau dengan adil, maka 

beliau pun berdoa Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku 

miliki. Maka janganlah Engkau mencelaku pada apa yang Engkau 

miliki, sedangkan aku tidak memiliki. (HR. Abu Dawud) 
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Yang dimaksud dengan “apa yang Engkau miliki sedangkan aku 

tidak memiliki” adalah hati. Karena hanya Allah SWT lah yang berkuasa 

dalam membolak-balikkan hati. 

Jika seseorang khawatir dan tidak yakin akan bisa berlaku adil, maka 

haram hukumnya bagi dirinya berpoligami.
6
 

az-Zamakhsyari (w.538) juga membolehkan praktik poligami. 

Bahkan, ketika mengulas kata matsnâ wa tsulâtsa wa rubâ‟, dia 

berpandangan bahwa jumlah maksimal perempuan yang boleh dinikahi 

oleh laki-laki yang mampu berlaku adil, bukan empat orang, tetapi 

sembilan. Alasannya, karena kata sandang „athof wawu di dalam kalimat 

ini berfungsi sebagai penjumlah (li al-jâmi‟).
7
 Namun, terkait dengan 

jumlah maksimal ini, ditolak oleh Al-Qurthubi (w.1272). Alasannya 

karena ada kasus pada zaman Rasulullah SAW ketika Harits bin Qais 

masuk Islam dan ketika itu mempunyai istri delapan orang, Nabi SAW 

menyuruh dia untuk memilih empat di antaranya dan menceraikan 

sisanya.
8
 Meskipun demikian, al-Qurthubi sama-sama menganggap 

bahwa poligami boleh dilakukan dengan syarat laki-laki harus mampu 

bersikap adil di dalam perihal kasih sayang, hubungan biologis, 

pergaulan, dan pembagian nafkah.
9
 Begitu juga pendapat Sya‟rawi, 

menurutnya apabila mengambil suatu hukum, maka ambilah berikut 

syaratnya, jangan mengambil bolehnya poligami dan meninggalkan 

syaratnya yaitu berlaku adil, sebab hal tersebut akan menimbulkan 

kerusakan. Awal dari kerusakan itu ialah timbulnya keraguan terhadap 

hukum Allah SWT. Ketika seseorang berpoligami dan tidak berlaku adil, 

berarti dia telah merusak hukum itu.
10

 

asy-Syawkani (w.1832) di dalam Fath al-Qâdir juga memahami 

ayat ini terkait dengan kebolehan poligami, namun sama dengan al-

Qurthubi, dia berpendapat bahwa haram hukumnya menikahi lebih dari 

empat wanita dalam satu waktu. Alasannya karena bertentangan dengan 

sunnah Nabi SAW yang hanya memperbolehkan sahabatnya beristri 

maksimal empat orang perempuan.
11

 

                                                             
6
Wahbah az-Zuhaili, Tafsîr al-Munîr, J. 2,diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- 

Kattani, dkk dari judul buku at-Tafsîru al-Munîr fî al-Aqîdah wa asy-Syarî‟ah wa al-Manhaj, 

…, hal. 574. 
7
Zamakhsyari, al-Kasyâf an Haqâiq al-Tanzîl wa Uyûn al-Aqâwil fî Wujûh at- 

Ta‟wîl, J. I, Beirut: Dâr al-Kitâb al-Islâmiyyah, 2003, hal. 496 – 497. 
8
al-Qurthubi, al-Jâmi li Ahkâm al-Qur‟ân, J. V, Kairo: Dâr al-Kitâb al-Islâmiyyah, 

1967, hal. 17. 
9
al-Qurthubi, al-Jâmi li Ahkâm al-Qur‟ân, J. V …, hal. 20. 

10
Muhammad Mutawally Sya‟rawi, Tafsîr Sya‟râwî, diterjemahkan oleh Tim Safir 

al-Azhar dari buku Tafsîr asy-Sya‟râwî, Jakarta: PT Ikrar Mandiriabadi, 2005, hal. 742 
11

al-Syawkani, Fath al-Qadir al-Jâmi Baina Fanni al-Riwâyah wa al-Dîniyah min 

Ilm al-Tafsîr, Beirut: Dâr al-Fikr, 1973, I: hal. 420. 



107 

 

 
 

Sayyid Quthb berpendapat bahwa poligami merupakan rukhshah 

(keringanan). Oleh karena itu, ia bisa dilakukan hanya dalam keadaan 

darurat dan benar-benar mendesak. Dan kebolehan itu, menurutnya, 

masih disyaratkan si laki-laki mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. 

Keadilan yang dimaksud di sini dalam hal nafkah, muamalah, pergaulan, 

dan pembagian malam. Bagi laki-laki (suami) yang tidak mampu adil, 

menurut dia diharuskan cukup satu saja.
12

 Dan bagi yang mampu berbuat 

adil terhadap istri-istrinya diperbolehkan melakukan poligami dengan 

jumlah istri dalam satu waktu maksimal empat orang.
13

 

al-Maraghi dalam kasus ini mengatakan bahwa kebolehan 

berpoligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Orang 

melakukan poligami hanya dalam kondisi darurat dan benar-benar 

membutuhkannya. Beberapa alasan yang membolehkan poligami 

menurutnya adalah istri mandul, sementara itu keduanya atau salah 

satunya mengharapkan keturunan; si suami mempunyai kemampuan seks 

yang tinggi, sementara istri tidak mampu melayani sesuai dengan 

kebutuhannya; si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai 

segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan istri hingga 

kepentingan anak; jumlah perempuan melebihi dari jumlah pria, yang ini 

bisa terjadi karena adanya perang; banyaknya janda dan anak yatim yang 

perlu dilindungi; jumlah penduduk yang ternyata memang faktanya 

perempuan jauh lebih banyak ketimbang perempuan.
14

 

Menurut at-Tahir al-Haddad
15

, Surat an-Nisâ/4: 3 berhubungan 

dengan Surat an-Nisâ/4: 129. Dengan turunnya Surat an-Nisâ/4: 129, 
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poligami mestinya harus dicegah.
16

 Konon, dalam ringkasan bukunya 

yang ditulis dalam bahasa Perancis, at-Tahir al-Haddad juga menulis 

Surat ar-Rum/30: 21 sebagai dasar larangan poligami.
17

 Maksudnya 

barangkali bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga 

sakînah mawaddah wa rahmah. Sementara dalam kenyataannya, 

poligami mengakibatkan sulit sekali melahirkan kehidupan yang 

harmonis dan tenteram antara suami, istri-istri dan anak-anak, apalagi 

kalau harta peninggalan si suami ketika meninggal sangat terbatas, 

demikian al-Haddâd.
18

 

Sejalan dengan pandangan at-Tahir al-Haddad ini, seperti dicatat 

sebelumnya, Habib Bu Ruqaiba (ketika itu Presiden Tunisia) menulis 

dua alasan pokok untuk melarang poligami. Pertama, institusi budak dan 

poligami hanya boleh pada masa perkembangan, tetapi dilarang setelah 

menjadi masyarakat berbudaya. Kedua, Surat an-Nisâ/4: 3 menetapkan 

bahwa syarat mutlak seorang suami boleh poligami kalau dapat berlaku 

adil terhadap istri-istrinya. Sementara fakta sejarah membuktikan hanya 

Nabi SAW yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. 

Pada pidato tanggal 10 Agustus 1956 yang disiarkan ke seluruh 

penjuru Tunisia, Habib Bu Ruqaiba menjelaskan, larangan poligami 

adalah satu pembaruan yang sudah lama menjadi tuntutan. Poligami 

adalah hal yang tidak mungkin diizinkan pada abad ke 20 dan tidak 

mungkin dilakukan seorang yang mempunyai pikiran benar. Keluarga 

adalah tonggak (fondasi) masyarakat, dan keluarga dapat  berhasil 

dengan baik hanya dengan dasar saling menghormati dan menghargai 

antar pasangan. Salah satu upaya untuk saling menghormati dan 

menghargai ini adalah dengan nikah monogami. Karena itu, poligami 

bukan hanya ingin mengangkat harkat dan martabat wanita, tetapi, lebih 

dari itu, untuk menciptakan saling menghargai dan menghormati antara 

pasangan (suami dan istri) sebagai usaha maksimal untuk melahirkan 

anak-anak yang baik.
19

 Akan halnya dengan poligami Nabi Muhammad 

SAW, menurut at-Tahir al-Haddad, bukan tasyrî‟ bagi umatnya. 
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Poligami yang beliau lakukan adalah sebelum adanya tahdîd (upaya 

pembatasan jumlah istri yang boleh dinikahi hanya maksimal empat 

orang).
20

 

Sejalan dengan konsep at-Tahir al-Haddad tentang praktik poligami 

Nabi Muhammad SAW, dari sisi lain Muhammad Abdul Rauf
21

seperti 

dikutip Khoiruddin Nasution, dalam bukunya yang berjudul Status 

Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan 

Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, 

berpendapat, poligami Nabi Muhammad SAW harus dilihat dan 

dipertimbangkan kondisi kapan beliau melakukannya. Ternyata selama 

28 tahun dari umur perkawinannya, atau umur 53 tahun, beliau 

monogami dengan Khodijah. Beliau melakukan poligami sepeninggal 

Khodijah, dan adanya tuntutan politik dan sosial, yang diikuti dengan 

tuntutan untuk membantu sejumlah penduduk Madinah (ketika itu 

disebut Yatsrib) untuk mencapai ketentraman masyarakat (civil order).
22

 

Asghar Ali Engineer
23

 berpendapat untuk memahami Surat an-

Nisâ/4: 3 yang biasa dijadikan dasar poligami, perlu lebih dahulu 

dihubungkan dengan ayat yang mendahului dan konteksnya.
24

 Ayat yang 

mendahuluinya, Surat an-Nisâ/4: 1 berbicara tentang penciptaan laki-laki 

dan perempuan dari sumber yang sama, karena itu memberikan 

gambaran kesetaraan kedua jenis kelamin, Surat an-Nisâ/4: 2 mendesak 

muslim agar memberi harta anak yatim yang menjadi warisannya dan 
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tidak mengganggu untuk kepentingan wali. Sementara Surat an-Nisâ/4: 3 

berkaitan dengan poligami, yang dimulai dengan: “Dan jika kamu 

khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) 

yang yatim…” Penekanan ketiga ayat ini bukan mengawini lebih dari 

seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak-anak yatim. Konteks 

ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara 

kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yaitu kadang 

mengawininya tanpa maskawin. Al-Qur‟an memperbaiki perilaku yang 

salah tersebut.
25

 Sebagai tambahan, „Aisyah dalam Shahîh Muslim 

memahami ayat ini, bahwa jika para pemelihara anak (perempuan) yatim 

khawatir dengan mengawini mereka, tidak mampu berbuat adil, 

sebaiknya mengawini perempuan lain. Karena itu, ayat ini bukan 

merujuk pada satu hal yang umum, tetapi terhadap satu konteks, bahwa 

keadilan terhadap anak-anak yatim lebih sentral daripada masalah 

poligami.
26

 

Konteks lain, ayat ini turun setelah selesai Perang Uhud, ketika 

dalam perang ini 70 dari 700 laki-laki wafat. Akibatnya, banyak 

perempuan muslimah yang menjadi janda dan anak yatim yang harus 

dipelihara. Menurut konteks sosial ketika itu, jalan terbaik untuk 

memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah menikahi 

mereka, dengan syarat harus adil. Konteks pemeliharaan dan penjagaan 

janda ini didukung oleh Hadis Nabi bahwa betapa tinggi nilai menafkahi 

para janda yaitu seperti orang yang membiayai perang jihad atau orang-

orang yang secara terus menerus menunaikan sholat pada waktu malam 

dan melakukan puasa pada waktu siang. Karena itu, pemahaman 

terhadap Surat an-Nisâ/4: 3 adalah bahwa menikahi janda dan anak-anak 

yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk 

kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dalam 

konteks itu, bukan untuk selamanya.
27

 

Dengan mengutip Muhammad Ali, The Holy Qur‟an, Asghar 

mencatat, ayat ini membolehkan poligami dalam keadaan-keadaan 

tertentu, tidak membolehkan secara umum, apalagi  menganjurkan. 

Penekanan umum ayat ini adalah keharusan berbuat adil terhadap 
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perempuan secara umum, khususnya kepada janda dan anak yatim.
28

 

Hanya saja karena konteksnya ketika itu sebagai akibat Perang Uhud, 

ada 70 dari 700 laki-laki yang wafat, mengakibatkan banyaknya janda 

dan anak yatim, maka untuk memelihara dan menjaga para janda dan 

anak yatim ini, dibolehkan menikahi maksimal empat, dengan syarat 

mampu berbuat adil. Karena itu, turunnya ayat tentang bolehnya 

poligami sangat kontekstual sifatnya. Konsekuensinya, poligami adalah 

pengecualian, bukan hukum asal/umum.
29

 

Poligami menurut Riffat adalah satu pengecualian dengan syarat-

syarat tertentu. Untuk melihat status ini perlu pemahaman konteks ayat 

yang berbicara tentang poligami yakni Surat an-Nisâ/4: 3. Konteks 

dimaksud adalah bahwa ayat ini turun setelah terjadi Perang Uhud yang 

mengakibatkan banyaknya janda dan anak yatim yang butuh pertolongan 

akibat ditinggal wafat oleh para suami dan bapak. Tunjukan ini diperkuat 

oleh ayat sebelumnya, yang berbicara tentang harta anak yatim yang 

perlu dipelihara. Karena itu, tujuan bolehnya poligami adalah untuk 

tujuan kemanusiaan, yakni untuk menjaga dan memelihara anak yatim 

dan janda. Dengan demikian, orang yang akan melakukan poligami 

untuk sekarang pun harus sesuai dengan tujuan dasar ini.
30

 

Menurut Fazlur Rahman menyatakan bahwa Al-Qur‟an secara 

hukum mengakui adanya sistem poligami, namun Al-Qur‟an juga 

melakukan pembatasan maksimal empat dan menggariskan tuntunan 

penting untuk berlaku adil serta meningkatkan nasib kaum perempuan. 

Bagi Fazlur Rahman, ayat poligami berhubungan dan merupakan 

jawaban adhoc terhadap masalah sosial yang terjadi ketika itu. Oleh 

karenanya, ayat tersebut dapat dikategorikan sebagai ayat yang bersifat 

kontekstual, tergantung pada tuntutan problem sosial yang ada.
31

 

Sedangkan Rasyid Ridha menjelaskan seperti dikutip M. Zaenal Arifin 

dan Muh. Ansori dalam bukunya yang berjudul Fiqih Munâkahât, bahwa 

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau 

mudharat daripada manfaatnya. Karena manusia itu mempunyai watak 

cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah 

timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang 
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poligamis. Menurut Rasyid Ridha, maksud dari Surat an-Nisâ/4: 3 adalah 

untuk memberantas atau melarang tradisi jahiliyah yang tidak 

manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya 

tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk 

makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak 

yatimnya dengan kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa 

menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi zaman jahiliyah yang 

mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak 

manusiawi, di mana hal ini lantas dilarang oleh Islam.
32

 

Dalam Surat an-Nisâ/4: 3 juga dinyatakan bahwa jika para 

pengampu ini tidak dapat berbuat adil terhadap kekayaan gadis-gadis 

yatim (dan mereka bersikeras untuk mengawininya) maka mereka boleh 

mengawini gadis-gadis yatim tersebut hingga empat, asal mereka dapat 

berlaku adil di antara istri-istri. Akan tetapi jika khawatir tidak dapat 

berbuat adil terhadap para istri maka mereka disuruh menikahi seorang 

raja dari gadis-gadis yatim itu. Karena hal ini merupakan yang terdekat 

kepada titik di mana mereka tidak akan melakukan kesalahan dan 

penyimpangan. Di sisi lain, Al-Qur‟an memperingatkan bahwa orang 

yang berpoligami tidak akan mampu benar-benar berbuat adil, 

sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur‟an Surat an-Nisâ/4: 129. Menurut 

Fazlur Rahman, seperti dikutip Abdul Mustaqim, dalam bukunya yang 

berjudul Epistemologi Tafsir Kontemporer, bahwa ayat-ayat di atas 

terkesan ada kontradiksi, yakni antara ayat yang mengizinkan poligami 

sampai empat dengan tuntutan berbuat adil kepada para istri dan 

deklarasi yang tegas bahwa tuntutan itu tidaklah mungkin terwujud. Jika 

demikian halnya, lantas mengapa masalah tuntutan berbuat adil tidak 

dijadikan klausal pokok dalam menetapkan sistem perkawinan dalam 

Islam? Interpretasi tradisionalis memang menegaskan bahwa klausal izin 

berpoligami punya kekuatan legal, sementara tuntutan akan keadilan 

diserahkan pada kesadaran suami. Pendapat seperti ini dinilai tidak tepat 

oleh kaum modernis. Bagi kaum modernis, yang utama adalah tuntutan 

berbuat adil. Oleh karena itu, izin poligami bersifat sementara dan untuk 

suatu maksud yang terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu, Fazlur 

Rahman menegaskan tentang cita-cita moral Al-Qur‟an berkaitan dengan 

masalah poligami. Izin poligami menjadi legal dengan sanksi-sanksi 

yang dikenakan atasnya adalah dalam wujud suatu cita-cita moral ke 

arah mana masyarakat diharapkan bergerak karena memang tidak 

mungkin menghapuskan poligami secara legal dengan sekaligus. Dalam 

kaitan ini, Fazlur Rahman tampaknya ingin mengatakan bahwa poligami 
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secara berangsur-angsur namun pasti harus dihapuskan, kecuali dalam 

menghadapi kasus yang sangat darurat.
33

 

Kata kunci yang dipersyaratkan oleh Al-Qur‟an adalah adanya sikap 

adil di dalam diri laki-laki (suami) yang poligami. Sebagaimana telah 

dipaparkan di muka, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan 

soal sikap adil ini. Ada dua pengertian umum yang bisa disimpulkan dari 

keragaman pendapat yang muncul, yaitu keadilan dalam masalah 

material (jatah uang, perumahan) yang konkret dan immaterial (kasih 

sayang) yang abstrak. Pada pengertian yang pertama laki-laki (suami) 

masih mempunyai peluang untuk mewujudkan sikap adil di dalam 

praktik poligami yang dia lakukan. Namun, pada pengertian yang kedua 

sungguh sangatlah sulit. Al-Qur‟an sendiri menegaskan dalam Surat an-

Nisâ/4: 129. 

                       

                     

        

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

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

janganlah kamu terlalu cenderung (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. 

Menurut Abdullah Ibn Abbas, pengertian adil yang dimaksud di 

dalam ayat ini adalah adil dalam hal hub (cinta) dan jamâ‟ (hubungan 

intim suami istri). Berdasarkan ayat ini, sungguh sangat sulit bagi laki-

laki untuk berlaku adil kepada istri-istrinya, terutama dalam hal 

immaterial. Oleh sebab itu, mengacu pada ayat tersebut serta 

mengaitkannya dengan ayat ketiga dari Surat an-Nisâ/4, Mahmud Syaltut 

mengatakan bahwa praktik poligami mengisyaratkan adanya sikap adil 

dari laki-laki (suami) terhadap istrinya, namun keadilan tersebut 

sangatlah tidak mungkin, sebagaimana ditegaskan dalam ayat ke 129 

Surat an-Nisâ/4 tersebut. Maka dalam konteks dua ayat tersebut, 

pengertiannya menurut Mahmud Syaltut adalah poligami diperbolehkan 

dengan syarat adil, tetapi bersikap adil sesuatu hal yang tidak mungkin 

dilakukan, maka praktik poligami bukanlah hal yang diperbolehkan. Hal 
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ini juga sama dengan pendapat Nashr Hamid Abu Zayd, menurutnya 

bahwa praktik poligami pra Islam tidak terbatas. Islam datang kemudian 

membatasinya dengan maksimal empat istri dan satu syarat: suami 

mampu berlaku adil (kepada istri-istrinya). Sikap adil dalam poligami 

tidaklah mungkin, maka monogami lebih ditekankan. Tujuan akhir 

legislasi Islam adalah monogami. Seperti dikutip Islah Gusmian dalam 

bukunya yang berjudul Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?
34

 

Sejalan dengan pendapat Nashr Hamid Abu Zayd, Muhammad 

Abduh berpendapat bahwa sesungguhnya kebolehan melakukan 

poligami itu harus dibarengi dengan beberapa kualifikasi yang sangat 

sulit untuk dilakukan,
35

 seperti dikutip Ignaz Goldziher dalam bukunya 

yang berjudul Mazhab Tafsir dari Klasik Hingga Modern, yang karena 

sulitnya, seakan-akan poligami itu menjadi sebuah larangan (haram). 

Kualifikasi tersebut yaitu apabila sang suami memiliki akhlak yang baik, 

dan secara ekonomis dia mampu untuk memberi nafkah kepada dua istri 

atau lebih secara adil dalam setiap kondisi, serta mampu menghindarkan 

diri dari perilaku yang yang dapat menyulut perpecahan antara kedua 

istrinya.
36

 Lain hal lagi pendapat Yusuf al-Qaradhawi, seorang pakar ahli 

hukum Islam Timur Tengah yang berasal dari Qathar,
37

 menurutnya 

syarat mampu berlaku adil kepada istri-istrinya itu dalam hal makanan, 

minuman, pakaian, dan tempat tinggal serta nafkah jika itu semua tidak 

mampu maka seseorang  diharamkan untuk menikah lebih dari satu 

orang istri. Adapun keadilan dalam hal hati atau cinta termasuk kategori 

keadilan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia dan itu hal yang 

dimaafkan.
38

 Yusuf al-Qaradhawi mengatakan seperti dikutip oleh Amru 

Abdul Karim Sa‟dawi, dalam bukunya yang berjudul Wanita dalam Fikih al-

Qaradhawi: 

“Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, mengatasi berbagai 

kenyataan, mendidiknya, dan menjauhkannya dari sikap berlebihan dan lalai. 

Inilah yang kita saksikan dalam fenomena poligami. Poligami dianggap penting 
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dan dibutuhkan oleh sebagian manusia. Karena itu Islam membolehkan laki-laki 

untuk menikah dengan lebih dari satu wanita”
39

 

Sejalan dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi, Yazid bin Abdul Qadir 

Jawas berpendapat bahwa poligami itu suatu kebaikan juga termasuk 

penghargaan Islam kepada kaum wanita. Laki-laki boleh menikah 

dengan dua, tiga, atau empat istri dan tidak boleh lebih dari itu dengan 

syarat adil dalam memberi nafkah sandang, pangan, dan tempat tinggal. 

Adapun jika suami cukup menikah dengan satu istri, itu haknya.
40

 

Adapun Surat an-Nisâ/4: 129 yang menjadikan dalil bagi penentang 

poligami, menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas maksud ayat tersebut 

adalah seluruh manusia tidak akan sanggup bersikap adil di antara istri-

istri mereka dari berbagai segi, karena walaupun pembagian malam demi 

malam dapat terjadi namun tetap ada perbedaan dalam rasa cinta kasih, 

syahwat, dan jima‟ (persetubuhan). 

Manusia tidak akan mampu berbuat adil dalam hal cinta dan 

kecenderungan hati, bahkan Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah 

daripada istri-istri beliau lainnya. Hal ini sebagaimana dikatakan Amr 

bin al-Ash: “Rasulullah SAW mengutusku pada waktu perang Dzâtus 

Salâsil, maka aku pun mendatangi beliau dan bertanya “Siapakah orang 

yang paling engkau cintai?“ Beliau menjawab: “„Aisyah”. “Dari kaum 

laki-laki?” Tanyaku lagi. Beliau menjawab: “Ayahnya (Abu Bakar bin 

Shiddiq).” “Lalu siapa?” Beliau menjawab: “Umar bin Khattab”. Dengan 

demikian, syarat untuk berpoligami adalah keadilan dalam hak-hak para 

istri seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, giliran tidur dan 

sebagainya, bukan dalam perkara yang terdapat dalam hati seperti rasa 

cinta, syahwat, dan kecenderungan hati.
41

 

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ia tidak setuju bila ayat 129 

tersebut digunakan sebagai dalil  untuk menutup pintu poligami dengan 

serapat-rapatnya.
42

 Seperti yang dikutip Islah Gusmian, dalam bukunya 

yang berjudul Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga 

Ideologi. Alasan dia, karena keadilan yang menjadi prasyarat 

diperbolehkannya praktik poligami adalah keadilan di bidang material.
43

 

Menurut M. Quraish Shihab dalam keadaan darurat maka poligami 

diperbolehkan ketika jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, 
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ingin memperoleh keturunan namun sang istri mandul, penyaluran hasrat 

seksual yang tidak mampu ditahan lagi. Menurutnya, ketika dihadapkan 

dengan situasi-situasi tersebut maka poligami adalah jalan keluar yang 

paling tepat. Namun, perlu diingat itu bukan anjuran. Menurutnya, 

pembahasan poligami dalam Islam harus dilihat dalam perspektif 

perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, 

yang dalam bahasa Fikih disebut darurat.
44

 Karena dalam konteks 

darurat, maka poligami merupakan yang seharusnya tidak pernah 

terbayang di dalam benak setiap orang (laki-laki) untuk menjalaninya, 

apalagi direncanakan sebelumnya secara matang. Untuk itu, jika 

dianalisa lebih dalam, maka sesungguhnya M. Quraish Shihab tidak 

setuju dengan poligami. Lain halnya dengan pendapat Muhammad 

Syahrur ia memandang  bahwa poligami itu bukan hanya dibolehkan 

tetapi justru dianjurkan bagi mereka yang dapat memenuhi dua syarat. 

Pertama, syarat kammiyah (kuantitas) yakni menyangkut batasan 

perempuan yang boleh dipoligami. Menurut Muhammad Syahrur batas 

minimal poligami adalah dua, sementara batas maksimalnya adalah 

empat. Kedua, syarat naw‟iyyah (kualitas) yakni menyangkut kualitas 

orang yang hendak melakukan poligami harus berusaha untuk berlaku 

adil dan bahwa perempuan yang hendak dipoligami harus berstatus janda 

serta memiliki anak yatim. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi 

maka seseorang tidak perlu melakukan poligami dan cukup menikah 

dengan satu istri.
45

 Hal tersebut karena adanya misi yang sangat mulia 

dari tujuan poligami yakni membantu para janda dan anak-anak yatim.
46

 

Islam sangat menghargai perempuan. Syariat Islam tidak 

memandang diri perempuan sebagai manusia kelas dua. Namun, sejarah 

sering menampilkan fakta bahwa di dalam posisinya sebagai istri, 

seringkali hak-hak perempuan diabaikan. Padahal, dalam kenyataan 

sehari-hari dia selalu dituntut agar mampu melaksanakan kewajiban-

kewajibannya sebagai istri. Oleh karena itu, sungguh tidak mudah bagi 

laki-laki yang berniat berpoligami, sementara itu dalam praktik 

monogami saja tidak mampu menegakkan sikap adil. Dalam konteks 

inilah Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan dengan tegas 

sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah: 

َا َعْن َاِِب ُهَريْ َرَة َعِن الظنَّيبِّ َصلَّى اللُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َمْن َكاَنْت َلُه ِاْمَراَتَاِن َفَماَل ِاََل ِاحْ  ُُ َدا
 َجاَء يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوِشقُُّه َمائِلٌ 
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Apabila ada seorang suami yang mempunyai dua istri dan dia tidak 

berlaku adil di antara keduanya. Dia akan datang pada hari kiamat 

dengan bentuk badan yang miring. (HR. Ahmad dan Imam Empat) 

seperti dikutip Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bukunya yang berjudul Bulûghu 

al-Marâm min Adillatil Ahkâm.
47

 

Penentuan perihal keadilan seperti dikutip Islah Gusmian, dalam 

bukunya yang berjudul Mengapa Nabi Muhammad SAW Berpoligami?, 

Keadilan sebaiknya memang bukan hanya di tangan laki-laki tetapi juga 

di tangan perempuan. Sebab, perempuanlah yang kelak akan menerima 

konsekuensi-konsekuensi bila ketidakadilan terjadi dalam praktik 

poligami. Selama ini yang bicara dan didengar suaranya perihal ukuran 

keadilan adalah para suami. Ini tentu tidak adil. Jika demikian yang 

terjadi, anda bisa melempar pertanyaan dengan keras, “Benarkah 

kesuksesan praktik poligami ditentukan oleh keadilan sang suami? 

Apakah justru bukan karena kemampuan laki-laki membuat perempuan 

tunduk dan pasrah di tengah kuatnya otoritas kapital sosial, kapital 

kultural, dan kapital material yang digenggam di tangan laki-laki. 

Kalau pun sang istri telah mengakui keadilan dari sang suami yang 

melakukan poligami, lalu bagaimana dengan anak-anaknya bila dalam 

keluarga tersebut telah mempunyai keturunan? Anak-anak juga 

merupakan bagian dari keluarga dan mereka juga punya hak untuk 

berbicara. Sebab, dia juga akan menerima konsekuensi-konsekuensi dari 

praktik poligami yang dilakukan ayahnya.
48

 

Sesungguhnya individu-individu yang dapat melakukan keadilan 

penuh terhadap sejumlah istri, sangat sedikit jumlahnya. Dalam 

yurisprudensi atau fiqih Islam dikatakan: “Jika kamu takut akan 

mendapatkan madharat dari menggunakan air, maka janganlah 

berwudhu. Jika kamu takut puasa dapat memberikan madharat bagimu, 

maka janganlah berpuasa.” Semua orang tahu dua kaidah yurisprudensi 

ini. Anda mungkin sudah mendengar orang-orang mengatakan: “Aku 

takut air akan membawa madharat bagiku, haruskah aku mengambil 

wudhu? Aku takut puasa akan membawa madharat bagiku, haruskah aku 

berpuasa?” Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan ini sah-sah saja. Orang-

orang ini tidak usah mengambil wudhu dan tidak usah berpuasa. 

Kendatipun demikian, Al-Qur‟an mengatakan: “Jika kamu tahu tidak 
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bisa berlaku adil kepada istri-istrimu, maka jangan beristri lebih dari 

satu.”
49

 

Dari beberapa praktik poligami, khususnya di Indonesia, mereka 

melakukannya dengan berbagai alasan misalnya: Pertama, Puspo 

Wardoyo beralasan bahwa poligami merupakan kebutuhan primer dan 

membawa keberuntungan serta kebahagiaan. Kedua, Fauzan al-Anshari 

beralasan bahwa poligami bisa menolong perempuan, tidak dilarang 

dalam Islam, fitrah laki-laki, menghindarkan selingkuh, sebagai 

pembelajaran bagi kepemimpinan laki-laki (suami), istri lebih banyak 

beristirahat dari tugasnya sebagai istri, dan bisa dijadikan jihad 

demografi (memperbanyak anak). Ketiga, Aa Gym beralasan bahwa 

poligami merupakan pilihan terbaik ketimbang melakukan TTM (Teman 

Tapi Mesum) dan emergency exit (pintu darurat). Keempat, KH. Noer 

Iskandar, SQ beralasan bahwa poligami sebagai alternatif seks paling 

aman daripada berzina dan dapat membuka pintu anugerah. Kelima, 

Masdar F. Mas‟udi beralasan bahwa poligami itu natural dan 

penyeimbang supply and demand (permintaan dan penawaran).
50

 

Dari uraian di atas, bisa dipetakan mengenai alasan-alasan yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Alasan agama. 

Mereka berpandangan bahwa Islam tidak melarang praktik 

poligami. Alasan ini terkait dengan soal interpretasi terhadap teks 

kitab suci Al-Qur‟an Surat an-Nisâ/4: 3 dan sejarah Nabi Muhammad 

SAW yang melakukan praktik poligami. Agama menjadi penting 

ditampilkan di sini karena ia merupakan salah satu dasar yang paling 

kokoh dalam praktik poligami. Alasan semacam ini dengan tegas 

dikemukakan oleh Fauzan Al Anshari. 

2. Pembelajaran bagi laki-laki sebagai suami. 

Alasan ini mempertegas bahwa laki-laki menempati posisi 

superior dalam relasi sosial dan rumah tangga dan pada sisi yang lain 

perempuan diletakkan pada posisi subordinat. Di sini, praktik 

poligami dipandang sebagai arena pelatihan bagi laki-laki dalam 

rangka membangun keluarga baru. Alasan yang dikemukakan oleh 

Fauzan al-Anshari ini tentu memposisikan perempuan (istri) sebagai 

obyek latihan bagi laki-laki (suami) yang sebagai subyek untuk 

mengukur kehebatan keadilan dan kredibilitasnya sebagai laki-laki 

dan kepala rumah tangga yang bukan hanya mampu mengelola satu 

keluarga. 
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3. Jihad memperbanyak anak. 

Pernikahan dalam konteks alasan ini dipahami sebagai media 

memperbanyak anak. Bila sebuah lembaga pernikahan tidak bisa 

melahirkan anak (sebagai generasi penerus kedua orang tua). Suami 

mempunyai hak untuk membangun lembaga pernikahan baru dengan 

praktik poligami. Tidak hanya di situ, karena konsepnya adalah 

memperbanyak anak, jihad demografi ini, kata Fauzan al-Anshari 

yang memakainya sebagai tujuan poligami maka meskipun telah 

mempunyai keturunan, praktik poligami dengan tujuan semacam itu, 

tetap dibolehkan. 

4. Alasan libido. 

Poligami sebagai pintu darurat yang menyelamatkan orang dari 

lubang zina. Alasan ini dipakai oleh Aa Gym, KH. Noer Iskandar SQ, 

Fauzan al-Anshari dan juga Puspo Wardoyo. Dalam konteks alasan 

ini terlihat bahwa laki-laki (pelaku poligami) secara implisit mengakui 

bahwa dirinya tidak mampu mengelola dan mengendalikan hasrat 

libidonya dengan baik. Akhirnya, perempuan sebagai pihak yang 

menanggung akibatnya, sebagai sarana pelepasan hasrat libido 

tersebut. Daripada berzina atau selingkuh lebih baik berpoligami. 

Begitulah alasan yang dimunculkan, dan perempuan, lagi-lagi harus 

menerima akibatnya. Dan jelas di sini, perempuan tidak memperoleh 

ruang dan posisi tawar untuk menolaknya, apalagi alasan itu 

dibungkus dengan ayat-ayat kitab suci. 

5. Alasan natural 

Poligami dipandang sebagai hal natural dan genetik. Secara 

kultural maupun sosial, ketidaksiapan laki-laki menjadi suami dan 

kesiapan perempuan menjadi istri, menyebabkan permintaan menjadi 

istri jauh lebih tinggi ketimbang penawaran laki-laki menjadi suami. 

Karena masalah supply dan demand yang tidak seimbang inilah, maka 

praktik poligami menjadi solusi. Alasan yang dipakai Masdar ini 

tentang membuat ruang yang dibangunnya lembaga pernikahan 

sebatas sebagai kepentingan alamiah dan manusia seakan-akan tidak 

mempunyai kebutuhan spiritual. 

B. Analisis Pandangan M. QuraishShihab Tentang Poligami Berbasis 

Teori Batas Muhammad Syahrur 

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas mengenai pandangan M. 

Quraish Shihab tentang poligami dalam Surat an-Nisâ/4: 3. Dalam Tafsîr 

al-Misbâh, M.Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam konteks ayat 

tersebut pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil 

kepada anak yatim. Beliau membuat perumpamaan dalam menjelaskan 

redaksi ayat tersebut mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang 
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lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan tersebut 

lalu dikatakan, “Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, 

maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda.” Tentu 

saja perintah menghabiskan makanan yang lain itu hanya sekadar 

menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan 

makanan tersebut.
51

 

M.Quraish Shihab menggarisbawahi bahwa ayat tersebut tidak 

membuat peraturan baru tentang poligami karena poligami telah dikenal 

dan dilaksanakan oleh penganut berbagai umat dalam adat istiadat 

masyarakat Arab sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimama ayat ini tidak 

mewajibkan poligami atau menganjurkannya, tetapi ia hanya berbicara 

tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya 

dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan, dan dengan 

syarat yang tidak ringan.
52

 Adapun Surat an-Nisâ/4: 129 yang berbicara 

tentang penegasan ketidakmampuan berbuat adil terhadap para istri-istri 

(secara immaterial) dianggapnya tidak tepat dijadikan dalil untuk menutup 

pintu poligami serapat-rapatnya. Alasannya, karena yang menjadi syarat 

dibolehkannya praktik poligami adalah keadilan di bidang material.
53

 Di 

samping itu, ada suatu kemungkinan dalam sejarah, kasus-kasus yang 

memungkinkan dibolehkannya praktik poligami, seperti jumlah 

perempuan yang lebih banyak dari jumlah laki-laki, ingin memperoleh 

keturunan namun sang istri mandul, penyaluran hasrat seksual yang tidak 

mampu ditahan lagi. Oleh karena itu, dalam pandangan Al-Qur‟an 

pembahasan tentang poligami menurut M. Quraish Shihab, hendaknya 

tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat 

dari sudut pandang  penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin 

terjadi.
54

 

 Jika pandangan M. Quraish Shihab tentang poligami tersebut 

dianalisa berbasis teori batas Muhammad Syahrur, maka pandangan M. 

Quraish Shihab tentang poligami tersebut kurang tepat, di mana M. 

Quraish Shihab hanya membolehkan saja itupun dalam keadaan darurat 

yang  jika dianalisa lebih dalam maka pendapatnya adalah tidak setuju 

dengan adanya poligami, apalagi sampai menganjurkannya. Lain hal 
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dengan pendapat Muhammad Syahrur, dengan teori batasnya dan metode 

tartîl dalam penafsirannya. 

 Dengan pendekatan metode pendekatan tartîl dengan analisis 

paradigmatik-sintagmatis, Muhammad Syahrur sampai pada kesimpulan 

bahwa poligami dibolehkan dengan penjelasan sebagai berikut; pada ayat 

pertama Surat an-Nisâ/4, Allah SWT mengajak manusia untuk bertakwa 

kepada Tuhannya, menyambung tali silaturahim antara manusia secara 

umum tanpa dibatasi oleh sekat-sekat hubungan keluarga atau kesukuan 

secara sempit.
55

 Hal itu bisa dilihat pada firman Allah SWT berikut ini: 

                      

                              

              

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan 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.(Surat an-Nisâ/4: 1) 

Setelah itu, ayat kedua dari Surat an-Nisâ/4 berbicara tentang masalah 

penyantunan anak yatim dan larangan memakan harta mereka.
56

 

                          

                   

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) 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.(Surat an-

Nisâ/4: 2) 
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Setelah Allah SWT mengajak manusia untuk bertakwa kepada 

Tuhannya, menyambung tali silaturahim antara manusia secara umum 

tanpa dibatasi oleh sekat-sekat hubungan keluarga atau kesukuan secara 

sempit, dan mengenai pentingnya menyantuni anak-anak yatim dan para 

janda,
57

 Allah SWT melanjutkan pembicaraanNya mengenai masalah 

poligami: 

                     

                       

          

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. (Surat an-Nisâ/4: 3) 

Elaborasi Muhammad Syahrur mengenai ayat poligami 

memperlihatkan bahwa ia sangat mempertimbangkan aspek struktur 

kalimat, hubungan linier (sintagmatis) antar kata dalam suatu ayat dan 

hubungan paradigmatik. Pengaruh strukturalisme linguistik sangat tampak 

di sini. Ia juga konsisten dengan prinsip-prinsip hermeneutika takwilnya, 

di mana seorang mufassir dalam memahami ayat harus menggunakan 

pendekatan tartîl, yaitu mengumpulkan ayat-ayat setema untuk 

mendapatkan pandangan yang komprehensif sehingga tidak terjebak pada 

pemahaman yang parsial.
58

 Pendapat tersebut sama sebagaimana pendapat 

M. Quraish Shihab. Kemudian dengan teori batasnya, masalah poligami 

termasuk dalam kategori had al-‟alâ wa al-adnâ ma‟an (batas minimal 

dan maksimal bersamaan), Muhammad Syahrur merumuskan teori batas 

tersebut dengan analisis matematis (at-Tahlîlî ar-Riyâdî) dengan 

menggambarkan hubungan antara al-hanîfiyah dan al-istiqômah bagaikan 

kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks.
59

 Berikut 

gambar analisnya; 
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        Y       Batas Maksimal 

 

 

 

 

 

                  Batas Minimal 

       X 

 

 Sumbu X menggambarkan zaman atau konteks waktu sejarah. Sumbu 

Y sebagai undang-undang yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kurva al-

hanîfiyah menggambarkan dinamika ijtihad manusia, bergerak sejalan 

dengan sumbu X. Namun gerakan itu dibatasi dengan batasan hukum yang 

telah ditentukan oleh Allah SWT (sumbu Y). Dengan demikian hubungan 

antara kurva dan garis lurus secara keseluruhan bersifat dialektik yang 

tetap dan yang berubah senantiasa saling terkait.
60

 

Berdasarkan penjelasan kurva tersebut di atas, Muhammad Syahrur 

membuat dua persyaratan bagi orang-orang yang hendak melakukan 

poligami. Pertama, syarat kammiyyah (kuantitas), yakni menyangkut batas 

jumlah perempuan yang boleh dipoligami. Menurutnya, batas minimal 

poligami adalah dua sementara batas maksimalnya adalah empat.
61

 Jadi 

seseorang tidak boleh melakukan poligami lebih dari empat istri. Karena 

batas tersebut merupakan ketentuan Allah SWT. Kedua, syarat naw‟iyyah 

(kualitas), yakni menyangkut kualitas orang yang hendak melakukan 

poligami harus berusaha untuk dapat berbuat adil, dan bahwa perempuan 

yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim.
62

 

Ini merupakan hasil pendekatan metode tartîl dengan analisis 

paradigmatik-sintagmatis. Jadi jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi 

maka cukup menikah dengan satu istri saja. Seperti dinyatakan Allah SWT 

dalam Surat an-Nisa/4: 3. 

Adapun yang lain dengan pendapat M. Quraish Shihab yang 

menjadikan pendapatnya dinilai kurang tepat jika dianalisa berbasis teori 
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batas Muhammad Syahrur adalah M. Quraish Shihab tidak menentukan 

syarat wanita yang hendak dipoligami khususnya syarat naw‟iyyah 

(kualitas). Apalagi menurutnya poligami itu merupakan pintu kecil yang 

hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan dengan 

kata lain dalam keadaan darurat (seperti kondisi sangat mendambakan 

keturunan namun istri pertama mandul, khawatir terjadi perzinaan ketika 

syahwat/libido seks yang sangat tinggi sedang istri pertama sudah 

menapouse, dan ketika kondisi di mana jumlah perempuan sangat lebih 

banyak dibanding laki-laki). Jika hanya dalam keadaan darurat maka 

seolah-olah poligami itu dilarang. 

Adapun penulis, lebih mendukung pendapat Muhammad Syahrur 

tentang poligami. Pendapat Muhammad Syahrur tentang poligami lebih 

jelas dan tepat serta menjadi solusi bagi yang ingin melakukan poligami. 

Praktik poligami yang diutarakan Muhammad Syahrur, merupakan misi 

yang sangat mulia yang diusung Al-Qur‟an, yakni membantu para janda 

dan memelihara anak-anak yatim. Namun sangat keji ketika seorang 

suami menikahi janda yang punya anak, namun ia hanya menerima janda 

tersebut dan menelantarkan atau menolak mengasuh anak-anak dari janda 

tersebut. 

Muhammad Syahrur memandang poligami itu bukan hanya 

dibolehkan, tetapi justru sangat dianjurkan Allah SWT untuk mereka yang 

dapat memenuhi dua syarat tersebut (yakni syarat kuantitas dan syarat 

kualitas).
63

 Paling tidak dengan satu janda yang memiliki anak sebagai 

istri keduanya.
64

 Hal tersebut menurut Muhammad Syahrur, karena adanya 

misi yang sangat mulia dari tujuan poligami yang diusung Al-Qur‟an, 

yakni membantu para janda dan memelihara anak-anak yatim. Tetapi 

harus diingat bahwa selamanya tidak diperbolehkan seorang suami 

menikahi janda yang punya anak, namun ia hanya menerima janda 

tersebut dan menelantarkan atau menolak mengasuh anak-anak dari janda 

tersebut. 

Allah SWT memberikan keringanan bagi para pelaku poligami seperti 

ini dengan pembebasan mahar (as-Shadâq). Allah SWT berfirman:  
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Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: 

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan 

kepadamu dalam Al-Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita 

yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan 

untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-

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

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

yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahuinya. (Surat an-Nisâ/4: 127). 

Dalam ayat ini Allah SWT memberikan kelonggaran kepada pihak 
lelaki untuk tidak membayar mahar dengan syarat ia memelihara anak-

anaknya yang yatim. Dalam pernikahan poligami, Allah SWT tidak 

mewajibkan sikap adil di antara para istri karena pada dasarnya yang 

diwajibkan adalah sikap adil kepada para anak yatim. Oleh karenanya, 

Allah SWT berfirman dalam Surat an-Nisâ/4: 129 

                   

                    

        

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

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

janganlah kamu terlalu cenderung (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. 

Berkenaan dengan poligami Nabi SAW, Allah SWT telah 

menyebutkan bahwa jumlah istri menjadi beban yang sangat berat bagi 

manusia. Karenanya Allah SWT memperingatkan bahwa menikah 

sejumlah istri Nabi SAW bukan sunnah yang harus diikuti. Nabi SAW, 
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dalam hal jumlah istri beliau, selamanya tidak menjadi teladan bagi 

umatnya.
65

 

Poligami sebenarnya bukanlah tujuan (ghâyah) tetapi hanya sarana 

(wasîlah) untuk memberikan solusi terhadap salah satu problem sosial 

yang terjadi. Oleh karena itu, jika seseorang hendak berpoligami maka 

harus berorientasi pada solusi atas suatu masalah sosial, bukan sekedar 

wisata seksual. Sebab pesan dasar Al-Qur‟an tentang poligami adalah 

masalah keadilan dan penyantunan terhadap para janda dan anak-anak 

yatim. Secara historis, poligami yang dilakukan oleh Nabi SAW 

sebenarnya juga dalam kerangka itu, yakni menyantuni terhadap anak-

anak yatim dan perlindungan terhadap janda-janda. Oleh karena itu, jika 

sekiranya masalah-masalah sosial tersebut dapat diselesaikan tanpa 

melalui institusi perkawinan poligami, misalnya melalui badan-badan 

sosial yang secara serius menangani masalah ini, maka seseorang tidak 

perlu melakukan poligami. Terlebih lagi, jika poligami itu justru 

menimbulkan masalah sosial baru yang disebabkan ketidakadilan suami, 

baik terhadap para istri maupun anak-anaknya. 

Berikut penjelasan kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan para 

istrinya: 

Pertama, pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti 

Khuwailid. Nama lengkapnya Khadijah binti Khuwaylid bin Asad bin 

Abdul Uzza bin Qushay bin Kilab al-Qurasyiyyah al-Asadiyyah.
66

 

Khadijah ra berasal dari keluarga yang sangat terpandang, sangat 

terhormat dan dikenal sebagai wanita di kalangan Quraisy terkemuka dan 

kaya raya. Dia menjadi buah bibir masyarakat karena kekayaan dan 

kecantikannya, sehingga bukan hanya satu atau dua orang yang melamar 

kepadanya.
67

 Ayah Khadijah, Khuwaylid, terkenal sebagai seorang laki-

laki yang cerdas, kaya, terhormat, berakhlak mulia, jujur, dan terpercaya.
68

 

Di masa jahiliyah telah menikah dengan Abu Halah (Hind bin Nabbasy at-

Taimy), setelah suaminya yang pertama ini meninggal, ia menikah dengan 

Atiq bin Abid al-Makhzumi.
69

 

Setelah suami keduanya wafat, tokoh-tokoh Quraisy berlomba untuk 

melamarnya. Tetapi ia menolak lamaran mereka. Karena rata-rata mereka 
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hanya menginginkan kekayaannya. Ketika ia mendengar sifat amanah 

Nabi Muhammad SAW, maka ia memilihnya sebagai manager yang 

mengelola perdagangannya ke Syam.
70

 Ternyata beliau sukses besar dan 

memberikan keuntungan besar yang belum pernah dicapai oleh para 

pedagang lain. Siti Khodijah amat kagum terhadap pemuda Muhammad 

SAW.
71

 

Sepulang dari Syam, budak lelaki Khadijah, Maisaroh yang 

menemani Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke Syam, 

menceritakan berbagai keistimewaan Nabi Muhammad SAW dan berita 

dari salah satu pendeta mengenai kenabian Muhammad SAW yang tertulis 

dalam kitab-kitab suci terdahulu. Mendengar semua itu, Khadijah semakin 

kagum dengan Nabi Muhammad SAW dan ia mengutus temannya, 

Nafisah binti Umayyah untuk melamar Nabi Muhammad SAW yang saat 

itu usianya baru 25 tahun, sementara usia Khadijah sudah mencapai 40 

tahun.
72

 

Khadijah merupakan wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah 

SAW.
73

 Sebagai wanita kaya, Khadijah mampu menjadi penopang 

perjuangan Rasulullah SAW. Ia meninggal dunia tiga tahun sebelum 

hijrah dalam usia 70 tahun. Ketika itu, Rasulullah SAW telah mencapai 

usia lima puluh tiga tahun. Khadijah adalah satu-satunya istri yang tidak 

pernah dimadu oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT meridhainya.
74

 

Kalau beliau tidak menikah hingga usia 25 tahun dan dapat menjaga 

diri, hingga kesucian beliau diakui oleh orang musyrik yang paling dengki 

sekalipun, jika beliau menikah dengan wanita yang 15 tahun lebih dari 

beliau, dan beliau tetap monogami hingga usia beliau 50 tahun lebih, maka 

dari mana mereka menyimpulkan bahwa beliau orang yang haus seks. 

Padahal pada usia 25 hingga 40 tahun adalah masa keperkasaan kaum 

lelaki dan beliau belum mendapatkan tanggung jawab dakwah yang amat 

berat. Andai beliau haus seks, seperti tuduhan kaum orientalis, maka tentu 

beliau menikah dengan beberapa wanita, terlebih poligami saat itu 

merupakan hal lumrah, bahkan tanpa batas. 

Di samping itu, ketika Khadijah wafat dan beliau menikah dengan 

wanita-wanita yang lebih muda dari istri pertamanya namun beliau tetap 
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setia kepada Khadijah. Bahkan beliau sering mengungkap keistimewaan 

Khadijah dan selalu menghormati orang-orang dekat istri tercintanya itu, 

hingga membuat „Aisyah cemburu pada orang yang sudah wafat. Ketika 

„Aisyah ingin menampakkan kelebihannya atas Khadijah, ia berkata 

kepada Fathimah yang merupakan putri Nabi SAW dari  Khadijah: “Aku 

gadis ketika dikawini ayahmu sedang ibumu adalah janda ketika dikawini 

ayahmu.” Rasul yang mendengar ucapan ini dari putrinya yang mengeluh 

bersabda: “Sampaikan kepadanya, ibuku (maksudnya Khadijah) lebih 

hebat dari engkau, beliau menikahi ayahku yang jejaka, sedang engkau 

menikahinya saat  beliau duda.”
75

 Teman-teman Khadijah pun masih 

diingat oleh Rasul SAW dan berpesan kepada putri-putri beliau agar terus 

menjalin hubungan kasih dengan mengirimkan hadiah walau sederhana 

kepada mereka. Ketika Fath Makkah, yakni hari keberhasilan Rasul 

memasuki kota Mekkah bersama kaum muslim, beliau berkunjung ke 

lokasi rumah Khadijah, karena rumah itu sendiri telah tiada. Beliau juga 

pada hari itu menyendiri, di tengah kesibukan bersama pasukan kaum 

muslim, dengan seorang wanita tua sambil bercakap-cakap dengan wajah 

berseri-seri. „Aisyah yang melihat hal tersebut bertanya: “Siapa orang itu 

dan apa yang dibicarakan?” Ternyata wanita tua itu adalah teman karib 

Khadijah dan pembicaraan Nabi SAW dengannya berkisar pada kenangan 

manis masa lalu. 
76

 

Bukhori meriwayatkan bahwa Aisyah mengatakan, “Saya tidak 

pernah cemburu kepada seorang istri Nabi SAW seperti cemburuku pada 

Khadijah, padahal saya belum pernah melihatnya. Namun, Nabi 

Muhammad SAW sering menyebutnya dan terkadang menyembelih 

kambing, kemudian dipotong-potong untuk dihadiahkan kepada sahabat-

sahabat Khadijah. Hingga terkadang saya mengatakan, seolah-olah tidak 

ada wanita di dunia ini, selain Khadijah. Namun beliau menjawab, dia itu 

begini, dan aku mempunyai anak darinya.” 

Apakah pernikahan seperti ini menggambarkan pelakunya hanya 

melampiaskan syahwat? Sungguh tuduhan itu tidak memiliki landasan 

sedikitpun.
77

 

Kedua, pernikahan dengan Saudah binti Zam‟ah. Saudah nama 

lengkapnya Saudah binti Zam‟ah bin Qais bin Abd Syam bin Abdud dari 

suku Quraisy al-Amiriyah. Ibunya bernama asy-Syumusy binti Qais bin 

Zaid bin Amr dari Bani Najjar.
78

 Saudah telah menikah dengan Sakran bin 

Amr bin Abdi Syams. Keduanya masuk Islam di Mekkah, kemudian hijrah 
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ke Habasyah pada periode kedua. Sepulang dari Habasyah, suaminya 

wafat hingga ia menjadi janda. Setelah habis masa iddahnya, Rasulullah 

SAW melamar dan menikahinya. Kemudian ia hijrah bersama beliau ke 

Madinah.
79

 

Pernikahan beliau dengan Saudah adalah untuk mengganti suaminya 

yang wafat sepulang dari hijrah Habasyah kedua, untuk merawat putra-

putranya dan memuliakannya.
80

 Di samping itu, setelah suaminya 

meninggal, ia pun harus kembali kepada keluarga dan kaumnya. Padahal 

mereka memusuhi Islam. Andai ia kembali kepada keluarganya, maka 

kemungkinan besar mereka akan memaksanya untuk murtad dari Islam, 

atau akan menyiksanya. Padahal dia termasuk wanita yang pertama kali 

ikut hijrah ke Habasyah. 

Saudah adalah wanita yang sudah tua, bahkan mendekati menopause, 

suaminya adalah Sakran bin Amr yang gugur dalam medan perang, 

sehingga Saudah kehilangan seorang pelindung yang menjamin 

kehidupannya sehari-hari. Kondisi wanita ini mendorong Nabi 

Muhammad SAW untuk menikahinya karena rasa kemanusiaan dan 

penghargaan terhadap suaminya yang gugur membela agama Islam. 

Karena usianya sudah tua, Saudah menyerahkan gilirannya kepada 

„Aisyah.
81

 

Apakah pernikahan beliau dengan seorang janda tua yang sudah tidak 

mempunyai gairah lagi terhadap kaum laki-laki ini memberikan gambaran 

bahwa poligami beliau, hanya didasari seks, atau gemar gonta-ganti 

wanita? Atau sebagai bukti kasih sayang beliau kepada para janda 

muslimah dan anak-anak yatim? Jika seseorang obyektif membaca sejarah 

Rasul SAW, maka pasti akan mengatakan bahwa menikah dengan wanita 

tua seperti Saudah adalah bentuk tanggung jawab untuk memikul beban 

kaumnya yang ditinggal mati kepala rumah tangganya. Sungguh ia akan 

mengatakan kepada Rasulullah SAW seperti yang difirmankan Allah 

SWT: 

            

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. (Surat 

al-Qalam/68: 4). 
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Dengan demikian, pernikahan beliau dengan Saudah tidak terlepas 

dari strategi ri‟âyah tarbawiyyah dan da‟wiyyah, pemeliharaan hasil-hasil 

tarbiyah dan dakwah yang telah dibangun dengan berbagai pengorbanan.
82

 

Saudah meninggal pada bulan Syawal tahun 54 Hijriyah di Madinah 

pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan.
83

 

Ketiga, pernikahan dengan „Aisyah. „Aisyah adalah istri beliau yang 

ketiga. Ia adalah putri sahabat tercinta, Abu Bakar as-Shiddiq, orang yang 

sangat berjasa dalam membangun dakwah dan yang selalu setia menemani 

beliau dalam suka dan duka. Bahkan telah mengorbankan apa saja yang 

dimiliki demi mendapat ridha Allah SWT dan Rasul-Nya. Pertimbangan 

Nabi SAW dalam pernikahannya kali ini adalah untuk membangun 

hubungan kekerabatan dengan keluarga Abu Bakar.
84

 

Pernikahan beliau dengan „Aisyah adalah untuk mengokohkan ikatan 

persahabatan dengan sahabat terdekatnya, Abu Bakar as-Shiddiq. Maka 

pernikahan ini tidak terlepas dari strategi untuk mengokohkan pilar-pilar 

dakwah di tengah masyarakat.
85

 

Apakah ada orang bijak yang mengatakan bahwa beliau menikah 

karena syahwat semata? Sementara beliau menikahi „Aisyah pada saat 

berusia enam tahun dan beliau menggaulinya pada saat berusia sembilan 

tahun. Apakah orang terlena oleh syahwat mampu menahan diri selama 

tiga tahun untuk menggauli wanita yang telah sah menjadi istrinya ?
86

 

„Aisyah wafat pada hari Selasa bulan Ramadhan tahun 57 Hijriyah 

pada usia 66 tahun.
87

 

Keempat, pernikahan dengan Hafshah. Hafshah adalah putri sahabat 

dekat beliau, Umar bin Khattab. Beliau menikahinya karena untuk 

mempererat hubungan dengan sahabatnya, sebagaimana beliau 

menikahkan Usman dengan putri beliau.
88

 

Di samping itu, Hafshah adalah janda dari Khunais bin Hudzafah as-

Sahmi yang wafat di Madinah akibat luka parah yang menimpanya dalam 

Perang Uhud. Hafshah merupakan penjaga mushaf pertama (Al-Qur‟an) 

yang dikumpulkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq.
89

 

Secara fisik, Hafshah bukanlah wanita yang berparas cantik, namun ia 

seorang wanita yang rajin berpuasa, terbiasa shalat malam, serta sangat 
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mencintai Allah SWT dan Rasul-Nya. Andai Rasulullah SAW hanya 

memperturutkan syahwat, maka Hafshah bukanlah wanita yang memiliki 

daya tarik untuk dinikahi oleh laki-laki yang haus seks.
90

 

Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW 

menjauhi istri-istrinya, karena tuntutan mereka untuk mendapatkan 

kenikmatan dunia, lebih dari yang mampu diberikan Rasulullah SAW, 

Umar bin Khattab menemui puterinya Hafshah kemudian berkata dengan 

nada marah: Apakah tekadmu benar-benar bulat untuk menyakiti 

Rasulullah? Demi Allah, engkau mengetahui bahwa Rasulullah tidak 

mencintaimu, andai bukan karena aku, maka tentu Rasulullah 

menceraikanmu. Maka Hafshah pun menangis sejadi-jadinya. (HR. 

Muslim)
91

 sebagaimana juga dikutip Khozin Abu Faqih dalam bukunya 

yang berjudul Poligami Solusi atau Masalah. Dengan demikian, nyatalah 

bahwa pernikahan beliau dengan Hafshah adalah karena komitmennya 

pada agama, demi untuk mengokohkan ikatan persahabatan dengan 

ayahnya, dan karena ingin melipur lara atas wafatnya suaminya.
92

 

Hafshah binti Umar bin Khattab wafat pada masa khalifah Muawiyah 

bin Abi Sufyan, pada bulan Sya‟ban tahun 45 Hijiriyah dengan usia 60 

tahun. Marwan bin Hakam, Gubernur Madinah saat itu ikut menshalatkan 

jenazahnya.
93

 

Kelima, pernikahan dengan Zainab binti Khuzaimah. Di masa 

jahiliyah, ia dikenal dengan julukan Ummul Masâkîn (ibunya orang-orang 

miskin). Sebab ia adalah wanita yang menyayangi dan mengasihi orang-

orang yang tidak mampu. Ia adalah mantan istri paman beliau, Ubaidah 

bin Harits bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf yang syahid dalam Perang 

Badar.
94

 

Zainab mempercayakan urusan dirinya kepada Nabi Muhammad 

SAW dalam kondisi miskin dan menanggung anak yatim. Nabi 

Muhammad SAW lalu menikahinya dengan maskawin 12,5 uqiyah. 

Pernikahan itu terjadi pada awal bulan Romadhon tahun 31 Hijriyah. 

Usianya sudah tua ketika menikah dengan Nabi SAW dan paras wajahnya 

tidak cantik. Dia tinggal bersama Nabi Muhammad SAW selama enam 

bulan, kemudian pada akhir Rabi‟ats Tsânî tahun 625 M dia meninggal 

dunia. Setelah Khodijah dialah satu-satunya istri Nabi SAW yang wafat 

mendahului Nabi Muhammad SAW.
95
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Keenam, pernikahan dengan Ummu Salamah. Nama aslinya Hindun 

binti Suhail bin Mughîrah al-Makhzumiyah berasal dari suku Quraisy. 

Ayahnya seorang dermawan yang terkenal dengan sebutan zâd ar-Rakbi 

(pemberi bekal kafilah) karena ia terkenal dengan kedermawanannya dan 

selalu mencukupi bekal setiap orang yang menyertainya dalam perjalanan, 

berapa pun jumlah mereka dan sejauh apa pun tujuannya. Sedangkan 

ibunya bernama Atikah binti Amir bin Rabi‟ah al-Kinaniyyah dari Bani 

Faras.
96

 

Suaminya adalah Abu Salamah yang terluka pada Perang Uhud, 

setelah sebulan ia sembuh dan langsung mengikuti ekspedisi selama satu 

bulan, saat itu ia mendapat luka sangat parah, hingga beliau syahid dan 

meninggalkan banyak anak. Maka setelah habis masa iddahnya, beliau 

melamarnya, namun ia meminta maaf karena usianya telah tua, 

mempunyai banyak anak, dan pencemburu. Rasulullah SAW menjawab: 

“Adapun cemburumu, maka Allah SWT akan menghilangkannya. Tentang 

usiamu, maka aku lebih tua darimu. Sedang mengenai anak-anak yatim 

yang ada padamu, maka ia menjadi tanggungan Allah SWT dan Rasul-

Nya.”
97

 

Sungguh pernikahan beliau dengan Ummu Salamah adalah sebagai 

hadiah dan penghormatan atas ketabahannya menghadapi berbagai ujian, 

baik ketika masuk Islam atau ketika hijrah ke Habasyah serta ke Madinah. 

Juga sebagai penghibur atas wafatnya suaminya, Abu Salamah dan bentuk 

pemeliharaan terhadap anak-anaknya. Dengan demikian, pernikahan ini 

sangat terkait dengan pemeliharaan hasil-hasil tarbiyah yang telah 

menghabiskan  banyak pengorbanan.
98

 

Ummu Salamah wafat pada bulan Dzulqo‟dah tahun ke 59 Hijriyah 

pada usia lebih dari 84 tahun.
99

 

Ketujuh, pernikahan dengan Ummu Habibah. Nama aslinya adalah 

Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb. Ayahnya, Abu Sufyan, adalah pemuka 

kafir Quraisy sebelum penaklukan kota Mekkah. Namun, Ummu Habibah 

beriman terlebih dahulu, saat Abu Sufyan masih dalam kekufuran. Oleh 

karena itu, intimidasi dari ayahnya agar Ummu Habibah meninggalkan 

Islam datang bertubi-tubi. Namun, tekanan itu tidak mampu meruntuhkan 

tekadnya untuk tetap teguh di dalam Islam.
100

 

Ummu Habibah adalah istri Ubaidillah bin Jahsy bin Huzaimah. 

Mereka berdua ikut melakukan perjalanan hijrah ke Habasyah pada kali 
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yang kedua. Namun, sesampai di Habasyah, suaminya terfitnah hingga 

murtad dari Islam dan masuk ke agama Nasrani. Meski demikian, Ummu 

Habibah tetap tegar dalam keimanan, meski sebatang kara di negara 

asing.
101

 Ia tidak mungkin pulang ke Mekkah, karena ayahnya adalah 

tokoh Quraisy yang saat itu sangat memusuhi Islam dan menindas orang-

orang beriman. Andai ia pulang ke Mekah, maka tidak ada lagi pilihan, 

kecuali tinggal bersama ayahnya dan akan mendapat fitnah yang dapat 

mengancam komitmen pada agamanya. 

Sungguh, wanita setegar ini patut mendapatkan penghormatan, 

penyelamatan, dan perlindungan. Maka Rasulullah SAW mengutus Jabir 

al-Maksurain dan Muknis al-Mutawahisyain untuk menghadap kepada 

Raja Najasyi yang telah masuk Islam, agar ia berkenan menikahkan 

Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah ra.
102

 

Bertepatan dengan kemenangan kaum muslim dalam perang Khaibar, 

datanglah rombongan kaum Muhajirin dari Habsyi. Ummu Habibah 

diboyong Nabi SAW menuju Madinah, ke dalam rumah tangga beliau. 

Peristiwa ini terjadi pada tahun ke 6 Hijriyah. Setelah Rasulullah SAW 

wafat, Ummu Habibah hampir tidak pernah keluar rumah selain untuk 

sholat. Dia juga tidak pernah keluar Madinah, kecuali untuk menunaikan 

ibadah haji. Dia wafat pada tahun 46 Hijriyah, di masa Khalifah 

Muawiyah bin Abi Sufyan, dalam usia 70 tahun, setelah dengan cemerlang 

dirinya memerankan sebagai sosok teladan yang agung.
103

 

Kedelapan, pernikahan dengan Zainab binti Jahsy al-Asadi. Ia adalah 

putri bibi Rasulullah  SAW, Umaimah binti Abdul Muthalib bin Hasyim 

bin Abdi Manaf. Artinya ia adalah putri dari keluarga yang sangat mulia, 

terhormat, dan tertinggi nasabnya di antara penduduk Quraisy. Bahkan 

menurut sebagian ahli sejarah, ia adalah wanita yang sangat cantik.
104

 Ia 

lahir dengan nama Barrah. Setelah dinikahi Nabi SAW, namanya diganti 

Rasul dengan nama Zainab. Kisah ini direkam oleh Imam Muslim dalam 

Shahih Muslim, Kitab Adab, bab dianjurkan mengganti nama yang buruk 

dengan nama yang baik.
105

 

Ketika beliau datang ke rumah keluarganya untuk melamarnya, 

keluarganya mengira beliau melamar untuk dirinya. Tetapi mereka sangat 

terkejut ternyata beliau melamar untuk anak angkatnya, Zaid bin Haritsah. 

Padahal di masa jahiliyah, Zaid adalah seorang budak yang dimiliki oleh 

beberapa tuan, dan berakhir di bawah kepemilikan Rasulullah SAW. 

Kemudian beliau memerdekakannya dan mengangkatnya sebagai anak. 
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Meski pada awalnya, keluarga Zainab menolak, namun setelah turun 

Surat al-Ahzâb/33: 36 

                             

                           

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 

perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan 

suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan 

mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka 

sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. 

Maka keluarga Zainab langsung menerima dan menikahkan Zainab 

bin Jahsy dengan Zaid bin Haritsah. Sungguh pernikahan ini mempunyai 

hikmah sangat besar antara lain yaitu menghancurkan kebanggaan dengan 
nasab dan keturunan yang melebihi kebanggaan dengan Islam dan iman 

dan menegaskan kaidah “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara 

kamu  di sisi Allah SWT ialah orang yang paling takwa di antara kamu.” 

Bukan yang paling kaya, paling cerdas, paling berkuasa, dan lainnya. 

Meski Zaid berasal dari budak yang telah dimerdekakan, namun keimanan 

mengantarkannya menjadi manusia di tengah kaum muslimin. Ternyata 

pernikahan ini tidak harmonis, sebab Zainab masih belum bisa menerima 

Zaid sebagai suaminya secara utuh. Karena itu, Zaid melaporkan hal itu 

kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk menceraikannya. 

Kemudian beliau memberi nasihat kepada Zaid agar bertakwa kepada 

Allah SWT dan tetap mempertahankan istrinya.
106

 

Allah SWT berkehendak lain, akhirnya Zaid menceraikan istrinya dan 

Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya untuk menikahi janda anak 

angkatnya itu, agar tradisi adopsi yang telah mengakar di jazirah Arab 

dapat terhapus. Sehingga anak angkat tetap dipanggil dan dinasabkan 

kepada orang tua aslinya, bukan orang tua angkat.
107

 

Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah SWT menurunkan ayat dalam 

Surat al-Ahzâb/33: 37 
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Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 

melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat 

kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", 

sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan 

menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang 

lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri 

keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu 

dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk 

(mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak 

angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan 
adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. 

Ali bin Husain meriwayatkan bahwa Allah SWT telah mewahyukan 

kepada Nabi SAW bahwa Zaid akan menceraikan istrinya dan Allah SWT 

memerintahkan beliau untuk menikahinya. Namun ketika Zaid mengadu 

kepada Rasulullah SAW mengenai keluarganya dan rencananya untuk 

menceraikan istrinya, beliau berwasiat agar Zaid bertakwa dan 

mempertahankan istrinya. Padahal beliau mengetahui bahwa Zaid akan 

menceraikannya dan dia diperintahkan oleh Allah SWT untuk menikahi 

Zainab. Namun beliau menyembunyikan perintah Allah SWT ini karena 

khawatir terjadi fitnah di kalangan manusia, maka Allah SWT 

menurunkan ayat di atas sebagai teguran kepada Rasulullah SAW.
108

 

Ringkasnya, pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsy setelah 

diceraikan oleh suaminya, Zaid bin Haritsah untuk merevisi aturan adopsi 

yang telah berjalan secara turun temurun di kalangan manusia. Dengan 

begitu seorang ayah angkat tidak dilarang menikah dengan janda dari anak 

angkatnya. Sebab anak angkat bukanlah anak kandung yang menjadi 

mahrâm.
109

 

Andaikan beliau berminat menikahi Zainab, tentu beliau menikahinya 

dari awal, sebab ia adalah anak bibinya dan dapat dipastikan keluarganya 

tidak akan menolak.
110
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Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di 

antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan 

adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(al-Ahzâb/33: 40) 

Zainab adalah sosok perempuan yang jujur, gemar menyambung 

silaturahim dan bersedekah. Dia sangat terampil dalam menyamak kulit 

dan menyulam, lalu hasilnya ia sedekahkan kepada fakir miskin. Zainab 

meninggal dunia pada tahun ke 20 Hijriyah dalam usia 53 tahun. Zainab 

tidak meninggalkan warisan sepeser pun, dinar maupun dirham. Kaum 

muslim menshalatkan jenazahnya dengan diimami oleh Umar bin 

Khattab.
111

 Dialah termasuk di antara istri Nabi SAW yang awal menyusul 
beliau wafat.

112
 

Kesembilan, pernikahan dengan Shafiyah binti Huyay Shafiyah 

adalah putri salah seorang pemimpin Yahudi.
113

 Ia menjadi tawanan 

Perang Badar. Sementara ayah, saudara, dan suaminya terbunuh dalam 

peperangan tersebut. Sebagai bentuk kasih sayang terhadap umatnya, 

Rasulullah SAW memberikan dua pilihan kepadanya, ia bebas dan 

kembali kepada kaumnya, jika tetap mempertahankan keyahudiannya, atau 

menikah dengan beliau, jika bersedia masuk Islam. Maka Shafiyyah 

berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah tertarik dengan 

Islam dan membenarkan dakwahmu, sebelum engkau memanggilku dan 

memberikan pilihan antara kekufuran dan keislaman. Sungguh Allah SWT 

dan Rasul-Nya, lebih aku cintai dari pembebasan dan kembali ke 

kaumku.”
114

 Maka Rasulullah SAW menikahinya dan menjadikan diri 

Shafiyah sendiri (pembebasan dari tawanan) sebagai maharnya.
115

 

Di samping itu, pernikahan ini merupakan penghargaan kepada putri 

bangsawan yang menjadi tawanan kaum muslimin. Hal ini diperkuat oleh 

riwayat Dihyah al-Kalbi yang meminta jatah tawanan Yahudi. Ketika 

Rasulullah SAW mengizinkannya untuk mengambil tawanan, ia 

mengambil Shafiyyah. Namun ketika para sahabat mengetahui hal itu, 

mereka datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, “Wahai 
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Rasulullah SAW, Shafiyyah adalah pemimpin Bani Quraizhah dan Bani 

Nadlir. Ia tidak layak dimiliki oleh siapapun, kecuali oleh engkau.” Maka 

Rasulullah SAW pun menikahinya karena usulan para sahabat tersebut. 

Pernikahan ini juga dalam rangka menyatukan hati dua kabilah Yahudi 

yang selama ini memusuhi Islam.
116

 

Shafiyyah wafat pada bulan Ramadhan tahun 52 Hijriyah pada masa 

pemerintahan Muawiyah dan dimakamkan di Baqi.
117

 

Kesepuluh, pernikahan dengan Juwairiyah. Alasan pernikahan beliau 

dengan Juwairiyah hampir sama dengan Shafiyyah. Di mana ia adalah 

putri pemimpin Bani Musthaliq. Ayahnya, Harits bin Dlirar memusuhi 

kaum muslimin. Namun ia dan kaumnya terkalahkan, hingga kabilahnya 

hampir punah dan ratusan dari mereka menjadi tawanan, termasuk 

Juwairiyah. Kebetulan ia menjadi bagian Tsabit bin Qais dan ia akan 

dibebaskan dengan syarat membayar sembilan uqiyah (sekitar 171 gram 

emas). Ia meminta bantuan kepada Rasulullah SAW, agar beliau 

membantu pembayaran yang telah disepakati dengan Tsabit untuk 

pembebasannya dari tawanan. Maka beliau berkata kepadanya, “Maukah 

kamu mendapat yang lebih baik dari hal itu?” Ia bertanya, “Apa itu?” 

Beliau menjawab, “Aku bayarkan pembebasanmu dan aku menikahimu.” 

Ia menjawab, “Baik, wahai Rasulullah.”
118

 

Ketika para sahabat mendengar rencana pernikahan Rasulullah SAW 

dengan Juwairiyah, mereka membebaskan tawanan dari Bani Musthaliq 

yang menjadi hak mereka.
119

 

„Aisyah berkata, “Pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah menjadi 

penyebab dibebaskannya status keluarga dari tawanan. Maka aku tidak 

pernah mengetahui wanita yang paling besar berkahnya bagi kaumnya, 

melebihi Juwairiyah.” 

Andai pernikahan beliau hanya sekedar untuk mengumpulkan wanita, 

memenuhi kebutuhan syahwat, maka tentu tidak akan menikahi wanita 

yang menjadi tawanan. Sebab beliau tentu memiliki kemampuan untuk 

menikahi wanita merdeka, siapa saja yang beliau inginkan dan mampu 

menceraikan siapa saja dari istrinya yang dirasa telah menjemukan.
120

 

Juwairiyah dinikahi Nabi SAW pada usia 20 tahun dan wafat pada 

tahun 50 Hijriyah dalam usia 65 tahun.
121
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Kesebelas, pernikahan dengan Maimunah. Dia adalah putri Harts bin 

Hazan bin Bujair, kerabat dekat Zainab binti Huzaimah. Ia adalah mantan 

istri Abu Ruhm bin Abdil Uzza. Ia adalah seorang janda yang terkenal 

dengan ketaatan, rajin shalat, takwa, dan sangat memelihara tali 

silaturahmi.
122

 

Beliau menikahinya pada saat umrah ke Mekkah, untuk memperkuat 

ikatan kekeluargaan. Sebab saudarinya, Ummu Fadl menjadi istri paman 

beliau, Abbas dan saudarinya seibu, Asma binti Umais menjadi istri Ja‟far 

bin Abi Thalib, serta saudaranya seibu, Salma binti Umais menjadi istri 

paman beliau, Hamzah. Beliau menikahinya, setelah ditinggal mati oleh 

suaminya yang belum masuk Islam, untuk mengokohkan keislamannya 

dan mempererat jalinan kekeluargaan.
123

 

Dalam satu riwayat, sebagaimana dilansir dalam Sîrah Ibn Hisyâm 

disebutkan bahwa Maimunah sendiri yang langsung menyerahkan dirinya 

kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga turunlah Surat al-Ahzâb/33: 

50
124 

                      

                        

                       

                     

                   

            

Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu 

yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu 

miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang 

dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan 

dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara 

perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu 
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dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut 

hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya 

kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan 

bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah 

mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri 

mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi 

kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

Maimunah binti Harits ini merupakan perempuan yang terakhir 

dinikahi Nabi Muhammad SAW. Dia meninggal pada tahun 61 Hijriyah 

pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah dalam usia 80 tahun.
125

 

Demikianlah, istri Rasulullah SAW sebanyak sebelas dan yang 

menemani beliau hingga berpulang ke Rahmatullah sebanyak sembilan 

istri. Pernikahannya bertujuan dakwah, menolong perempuan dari 

gangguan orang-orang kafir, setelah beliau menjalani dan memilih 

monogami dengan Khodijah selama 25 tahun. Sisanya 8 tahun dari umur 

Nabi SAW, yaitu pada usia 55 hingga 63 tahun beliau menikahi 

perempuan-perempuan tersebut, di mana yang selain Â‟isyah adalah 

seorang janda.
126

 Jadi, setelah membaca ringkasan biografi istri-istri Nabi 

SAW yang tertulis di atas, ada beberapa poin penting yang perlu diketahui 

dari hikmah beliau SAW berpoligami. 

Semua istri-istri Nabi SAW adalah janda kecuali Sayyidah „Aisyah. 

Pernikahan beliau SAW dengan wanita-wanita janda perang dan janda 

yang telah memasuki usia tua merupakan bukti yang sangat jelas bahwa 

Nabi SAW adalah manusia yang sangat jauh dari keinginan untuk 

bersenang-senang dengan memahami kebutuhan biologis semata. 

Yang sangat perlu diketahui bahwa Nabi SAW berpoligami 10 tahun 

sebelum beliau wafat atau di hari-hari akhir hayat beliau. Di saat Sayyidah 

Khadijah istri beliau masih hidup, beliau tidak melakukan berpoligami. 

Pernikahan Nabi SAW semata-mata didasari faktor agama dan 

merupakan suatu hikmah, bukan untuk kepentingan dunia atau menuruti 

hawa nafsu. 

Pernikahan Nabi SAW pula untuk memperkuat dan menyebarkan 

dakwah demi kebaikan Islam, bukan untuk bersenang-senang. Pernikahan 

Nabi SAW sengaja dilakukan oleh Nabi SAW demi untuk menambah 

keakraban dengan orang-orang yang sangat dekat di hati Nabi SAW, 

seperti perkawinan beliau dengan Sayyidah „Aisyah putri Abu Bakar dan 

perkawinan beliau dengan Hafshah putri Umar bin Khattab. Hal ini 
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dilakukannya demi untuk menambah kecintaan mereka yang sangat 

dicintai Nabi SAW.  

Pernikahan Nabi SAW bertujuan untuk melunakkan hati orang-orang 

menerima agama Islam dari tawanan perang seperti perkawinan beliau 

dengan Shafiyyah binti Hayy dan Juhairiyah binti al-Harits. Sehingga para 

tawanan tersebut membuka peluang untuk masuk Islam dan selanjutnya 

berdiri dalam barisan pengibar serta pembela panji-panji Islam.
127

 

Pernikahan Nabi SAW juga sebagai wujud perombakan budaya warisan 

jahiliyah. Makna ini terlihat jelas pada perkawinan Nabi SAW dengan 

Zainab binti Jahsyin setelah firaq dengan suaminya, Zaid bin Haritsah. 

Perkawinan di atas merupakan suatu perombakan terhadap sistem 

pengangkatan anak (anak angkat) yang merupakan warisan budaya 

jahiliyah. Pernikahan Nabi SAW juga sebagai wujud kasih sayang 

terhadap anak yatim. Makna ini terlihat pada perkawinan Nabi SAW 

dengan Ummu Salamah (Hindun binti Abi Umayah). Ia bukanlah wanita 

yang cantik, muda, dan kaya. Ia dan suaminya, Abu Salamah tergolong 

sahabat Nabi SAW yang memeluk Islam pada permulaan, as-Sâbiqûna al-

Awwalûna. Dan mereka termasuk orang yang ikut hijrah ke Ethiopia. 

Ummu Salamah sangat mencintai suaminya dan sangat hormat kepadanya. 

Suaminya meninggal, alias gugur pada perang Uhud. Ia meninggalkan istri 

dan sejumlah anak yang masih kecil-kecil. Lalu Rasulullah SAW 

mengawininya demi menentramkan jiwanya dan menyelamatkan anak-

anaknya. Kecuali itu, Rasulullah SAW  ingin membalas jasa para 

pahlawan Islam yang gugur karena membela agama Allah SWT. Ini tentu 

merupakan bukti kemuliaan Dan kasih sayang Nabi SAW kepada 

umatnya. 

Kita semua tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dalam sepuluh 

terakhir masa hayatnya yaitu selama periode beliau berada di Madinah, 

yang merupakan periode perang-perang Islam ketika banyak perempuan 

Muslim tidak menikah-menikahi beberapa perempuan. Kebanyakan istri 

Nabi Muhammad SAW adalah janda dan sudah berusia lanjut, dan 

kebanyakan bukan janda yang membawa anak-anak dari almarhum suami-

suami mereka. Satu-satunya perawan yang dinikahi Nabi Muhammad 

SAW adalah Aisyah. Aisyah suka membanggakan diri terhadap istri-istri 

lain dengan mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya perempuan 

yang tak pernah disentuh oleh suami mana pun kecuali Nabi Muhammad 

SAW. 

Nabi Muhammad SAW bersikap sepenuhnya adil terhadap masing-

masing istrinya dan tak pernah pilih kasih dalam hal apa pun. Urwah bin 
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Zubair, putra saudara perempuan „Aisyah  bertanya kepada bibinya 

seputar perilaku Nabi Muhammad SAW terhadap istri-istrinya. „Aisyah 

mengatakan: “Nabi Muhammad SAW tak pernah pilih kasih terhadap 

salah satu dari kami. Beliau memperlakukan semua istrinya dengan adil 

dan sama. Sangat jarang sekali setiap harinya beliau tidak mengunjungi 

masing-masing istrinya untuk menanyakan perihal kesejahteraan mereka. 

Ada sebuah sistem daftar giliran untuk setiap istrinya, tetapi  beliau tidak 

pernah gagal menanyakan perihal kesejahteraan istri-istri lainnya, dan 

kemudian beliau melewatkan malam itu di kediaman istri yang 

mendapatkan jadwal giliran. Jika istri mengizinkan beliau, beliau pun 

pergi, jika tidak, beliau pun tidak pergi. Sikap pribadiku adalah bahwa 

kapan pun Nabi SAW meminta izin, aku selalu menolak permintaan 

beliau.” 

Bahkan ketika sakit yang berujung pada kewafatan, ketika beliau 

sama sekali tak memiliki kekuatan untuk bergerak, beliau tetap berlaku 

dengan keadaan yang sempurna. Untuk  melaksanakan keadilan dan untuk 

memenuhi aturan giliran, tempat tidur beliau tiap hari dipindahkan dari 

bilik ke bilik, sampai suatu hari beliau mengumpulkan semua istrinya dan 

meminta izin kepada mereka untuk tinggal di satu ruangan, dan setiap istri 

mengizinkan beliau untuk berada di ruangan „Aisyah.
128

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor I/1974 tentang perkawinan 

maka hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik 

untuk pria maupun wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang 

bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan 

mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun 

demikian perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri dapat 

dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan 

oleh pengadilan. Kepada pencatat perkawinan dilarang untuk melakukan 

pencatatan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum 

adanya izin pengadilan (pasal 44 PP No. 9/1975).
129

 

C. Hikmah Poligami 

Secara normal, laki-laki itu cukup menikah dengan satu orang 

wanita, dan ini akan lebih menjamin terciptanya kedamaian dalam rumah 

tangga. Sebab kecemburuan itu ada pada laki-laki dan juga pada 

perempuan. Jika suami cemburu terhadap istrinya, maka istri pun 

cemburu pada suaminya. 

                                                             
128

Murtadha Muthahhari, Perempuan dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam, 

diterjemahkan oleh Ilyas Hasan dari judulWomen and Her Rights in Islam, …, hal. 371 – 

372. 
129

Ahmad Abd Madjid, Masa‟il Fiqhiyyah, Pasuruan: GBI, 1991, hal. 17. 



142 

 

 
 

Namun, karena kemaslahatan penting, baik terkait dengan kehidupan 

rumah tangga, atau kebutuhan umat secara umum, bahkan mungkin 

karena kebutuhan dakwah, maka seorang laki-laki dibolehkan menikah 

lebih dari satu. Walaupun harus memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya 

kemampuan untuk memberikan nafkah, keyakinan bahwa dirinya akan 

mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan dapat mempergauli 

mereka semua secara adil. Sebagaimana yang telah dijelaskan di muka. 

Syariat Islam adalah syariat yang membawa rahmat. Tidak ada 

satupun syariat Islam yang menyengsarakan manusia, baik laki-laki 

maupun wanita. Termasuk syariat poligami. Ia memiliki beberapa 

hikmah. Seandainya manusia memahami hikmahnya, tentu mereka tidak 

akan menentangnya, baik secara terang-terangan atau secara sembunyi-

sembunyi.
130

 

Sesungguhnya poligami disyariatkan Islam adalah ajaran yang 

memelihara berbagai kemaslahatan: 

1. Hikmah bagi kaum laki-laki 

a. Ada laki-laki yang dikaruniai libido seks berlebih, hingga tidak 

cukup hanya dengan satu orang istri. Sementara istrinya pasti 

menjalani masa menstruasi, nifas, atau sakit yang otomatis 

menghalangi terpenuhinya kebutuhan seksual dirinya. Jika seorang 

wanita mempunyai suami demikian, maka sungguh bijak kalau ia 

membantu suaminya untuk menikah lagi, agar suaminya tidak 

terjerumus pada hal-hal yang diharamkan.
131

 

b. Seorang laki-laki menikah dengan seorang istri yang mandul, 

padahal ia sangat merindukan anak. Karena itu demi 

kemaslahatannya dan kemaslahatan istri secara bersamaan, maka ia 

tetap memegang istri pertama dan menikah lagi dengan wanita lain, 

terutama jika laki-laki itu orang yang mempunyai kedudukan, 

keilmuan, dan kekayaan. Wanita yang bijak adalah yang berupaya 

membantu suaminya untuk menikah lagi. Semoga dengan 

pernikahan yang kedua terlahir generasi yang akan melanjutkan 

perjuangan.
132

 

c. Seorang istri telah berusia lanjut dan syahwatnya sudah padam, 

sementara suaminya masih memiliki syahwat terhadap wanita dan 

mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah lebih dari satu 

keluarga. Maka alangkah mulianya wanita yang membantu 

suaminya untuk menikah lagi.
133
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d. Terkadang seorang laki-laki tertarik/kagum terhadap seorang 

wanita atau sebaliknya, karena kebaikan agama atau akhlaknya, 

maka dengan pernikahanlah jalan terbaik untuk menyatukan 

mereka berdua.
134

 

e. Terkadang terjadi masalah besar antara suami istri, yang 

menyebabkan terjadinya perceraian, kemudian sang suami 

menikah lagi dan setelah itu dirinya ingin kembali kepada istrinya 

yang pertama, maka dalam kondisi seperti inilah poligami 

merupakan solusi terbaik.
135

 

f. Semakin kuatnya ikatan cinta dan kasih sayang antara suami 

dengan istri-istrinya karena setiap kali tiba waktu giliran salah satu 

dari istri-istrinya, maka sang suami dalam keadaan sangat rindu 

pada istrinya tersebut, demikian pula sang istri sangat merindukan 

suaminya.
136

 

2. Hikmah bagi kaum wanita 

a. Islam memperbolehkan laki-laki menceraikan istrinya yang mandul 

atau menderita sakit yang menghalanginya memberi pelayanan 

kepada suami. Dalam kondisi seperti ini, seorang wanita akan lebih 

aman, nyaman, dan berbahagia dalam perlindungan suami yang 

menikah lagi. Karena ia tetap mendapatkan hak-haknya sebagai 

istri sebagaimana istri yang lain.
137

 

b. Terkadang seorang wanita sudah tidak mempunyai gairah untuk 

melakukan hubungan seksual, tetapi suaminya masih segar bugar. 

Maka banyak wanita seperti itu yang lebih memilih tetap menjadi 

istri suaminya, terutama jika suaminya adalah orang yang 

terhormat, dan merelakan suaminya menikah lagi dengan wanita 

lain, bahkan ia rela melepaskan haknya mendapatkan giliran 

bermalam, untuk diberikan kepada madunya yang lebih muda.
138

 

c. Ada beberapa wanita yang ditinggal wafat suaminya. Mereka 

adalah wanita sholihah yang banyak berkorban untuk Islam dan 

suaminya juga wafat sebagai syuhada dakwah. Poligami 

membutuhkan pengorbanan dari sebagian wanita, yaitu istri 

pertama, namun sangat bermanfaat bagi para janda beserta anak-

anak yang membutuhkan pengayoman. 

d. Fenomena terlambat nikah hampir merata di berbagai dunia Islam, 

karena populasi wanita jauh lebih besar dari kaum laki-laki. 
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Bukankah akan sangat maslahat bagi wanita, kalau mereka menjadi 

istri kedua, ketiga, atau keempat.
139

 

e. Poligami merupakan sebab dari terjaganya (kehormatan) sejumlah 

besar kaum wanita, serta terpenuhinya kebutuhan (hidup) mereka, 

yang berupa nafkah (biaya hidup), tempat tinggal, memiliki 

keturunan dan anak banyak, dan ini merupakan tuntutan syariat.
140

 

f. Seorang istri memiliki kesempatan lebih besar untuk menuntut 

ilmu, membaca Al-Qur‟an dan mengurus rumahnya dengan lebih 

baik, ketika suaminya sedang berada di rumah istrinya yang lain, 

dan kesempatan seperti ini umumnya tidak didapatkan oleh istri 

yang suaminya tidak berpoligami.
141

 

g. Semakin kuatnya ikatan cinta dan kasih sayang antara suami 

dengan istri-istrinya karena setiap kali tiba waktu giliran salah satu 

dari istri-istrinya, maka sang suami dalam keadaan sangat rindu 

pada istrinya tersebut, demikian pula sang istri sangat merindukan 

suaminya.
142

 

h. Menyelamatkan harkat dan martabat wanita dari krisis akhlak 

(melacur), terutama bagi mereka yang tinggal di negara yang 

jumlah wanitanya lebih banyak dibanding laki-laki.
143

 

3. Hikmah bagi masyarakat 

a. Dapat mengatasi sebagian problem janda dan anak-anak yatim, 

terutama jika suami atau ayah mereka wafat dalam perjuangan 

Islam. Inilah yang menjadi perhatian Islam dalam menyelesaikan 

masalah poligami.
144

 

b. Ikut menyelesaikan masalah terlambat nikah yang mulai merebak 

di tengah masyarakat, karena jumlah wanita yang siap menikah 

jauh lebih banyak dari jumlah laki-laki yang siap menikah.
145

 

c. Ikut mengurangi penyimpangan moral di tengah masyarakat yang 

timbul karena pergaulan bebas, wanita yang memamerkan auratnya 

dan kaum laki-laki lemah iman yang belum menemukan kepuasan 

dengan istri pertama, karena kemampuan seksnya lebih besar dari 

pelayanan yang diberikan istrinya.
146

 

d. Pernikahan merupakan sebab dari terjalinnya hubungan 

(kekeluargaan) dan keterikatan di antara sesama manusia, setelah 
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hubungan nasab. Maka, poligami (adalah sebab) terjalinnya 

hubungan dan kedekatan (antara) banyak keluarga, dan ini salah 

satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.
147

 

e. Umat Islam sangat membutuhkan lahirnya banyak generasi muda 

untuk mengokohkan barisan dan persiapan berjihad melawan 

orang-orang kafir, ini hanya akan terwujud dengan poligami dan 

tidak membatasi jumlah keturunan.
148
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Poligami merupakan tema yang paling mendapat perhatian khusus 

dari Allah SWT sehingga tidak mengherankan kalau Dia meletakkan pada 

awal Surat an-Nisâ/4 dalam kitab-Nya yang mulia, yakni pada ayat 3. 

M. Quraish Shihab dengan metode penafsirannya terhadap Surat an-

Nisâ/4: 3, bahwa poligami sebagaimana ayat ini tidak mewajibkannya 

atau menganjurkannya, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya 

poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui 

oleh siapa yang sangat amat membutuhkan dan dalam keadaan darurat 

(seperti kondisi sangat mendamkakan keturunan namun istri pertama 

mandul, khawatir terjadi perzinaan ketika syahwat/libido seks yang 

sangat tinggi sedang istri pertama sudah menapouse, dan ketika kondisi di 

mana jumlah perempuan sangat lebih banyak dibanding laki-laki) dengan 

jumlah maksimal empat. 

konsep teori batas Muhammad Syahrur terbagi menjadi enam macam: 

Pertama, posisi batas minimal, seperti pihak perempuan yang dilarang 

dinikahi, jenis makanan yang dilarang dikonsumsi, hutang piutang, dan 

pakaian perempuan. Kedua, posisi batas maksimum seperti hukuman bagi 

pencuri, pembagian warisan, poligami, hukuman bagi pelaku zina, 

hubungan fisik antar lawan jenis, distribusi harta kekayaan, zakat, dan 

riba. Ketiga, posisi batas minimum dan maksimum bersamaan. Kempat, 

posisi batas minimum dan maksimum bersamaan pada satu titik. Kelima, 

posisi batas maksimum dengan satu titik mendekati garis lurus tanpa 
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bersentuhan. Keenam, batas maksimum positif tidak boleh dilewati dan 

batas negatif boleh dilewati. Adapun pembahasan tentang poligami 

termasuk dalam teori batas yang ketiga yaitu posisi batas minimum dan 

maksimum bersamaan. 

Muhammad Syahrur dengan teori batasnya membuat dua persyaratan 

bagi orang-orang yang hendak melakukan poligami. Pertama, syarat 

kammiyyah (kuantitas), yakni menyangkut batas jumlah perempuan yang 

boleh dipoligami. Menurutnya, batas minimal poligami adalah dua 

sementara batas maksimalnya adalah empat. Kedua, syarat naw‟iyyah 

(kualitas), yakni menyangkut kualitas orang yang hendak melakukan 

poligami harus berusaha untuk dapat berbuat adil, dan bahwa perempuan 

yang hendak dipoligami harus berstatus janda serta memiliki anak yatim. 

Jika dua syarat itu terpenuhi maka poligami bukan lagi dibolehkan, tetapi 

dianjurkan. 

Jika dilakukan reinterpretasi terhadap pandangan M. Quraish Shihab 

tentang poligami dengan perspektif teori batas Muhammad Syahrur maka 

pendapat M. Quraish Shihab kurang tepat. M. Quraish Shihab tidak 

menentukan syarat wanita yang hendak dipoligami khususnya syarat 

naw‟iyyah (kualitas). Apalagi menurutnya poligami itu merupakan pintu 

kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan 

dengan kata lain dalam keadaan darurat. Jika hanya dalam keadaan 

darurat maka seolah-olah poligami itu dilarang. 

Adapun penulis, lebih mendukung pendapat Muhammad Syahrur 

tentang poligami. Pendapat Muhammad Syahrur tentang poligami lebih 

jelas dan tepat serta menjadi solusi bagi yang ingin melakukan poligami. 

Praktik poligami yang diutarakan Muhammad Syahrur, merupakan misi 

yang sangat mulia yang diusung Al-Qur‟an, yakni membantu para janda 

dan memelihara anak-anak yatim. Namun sangat keji ketika seorang 

suami menikahi janda yang punya anak, namun ia hanya menerima janda 

tersebut dan menelantarkan atau menolak mengasuh anak-anak dari janda 

tersebut. 

B. Saran 

Setelah melewati beberapa pembahasan dan penelaahan tentang 

aplikasi teori batas Muhammad Syahrur terhadap pandangan M. Quraish 

Shihab tentang poligami dalam tafsirnya, penulis mendapatkan hasil 

analisis sebagaimana tertera dalam kesimpulan di atas. Namun ada 

beberapa hal yang ingin penulis sampaikan, di antaranya adalah: dalam 

upaya pengembangan kajian dan penelitian khususnya di bidang Ilmu 

Tafsir, penulis perlu sampaikan bahwa penelitian ini hanya terfokus pada 

reinterpretasi terhadap pandangan M. Quraish Shihab tentang poligami 
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dengan perspektif teori batas Muhammad Syahrur. Padahal masih banyak 

masalah selain poligami, serta terdapat pula para penafsir lainnya. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa 

dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan maupun 

kesalahan. Oleh karena itu masukan, saran serta kritik yang bersifat 

konstruktif sangat diharapkan. 
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