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ABSTRAK 

Penilitian ini berjudul Konsep Keadilan Sebagai Syarat Poligami Menurut 

Mazhab Syafi‟i. Fokus penilitian ini adalah Konsep Keadilan dalam berpoligami 

menurut Imam Syafi‟i. Tujuan Skripsi ini menganalisis dan menjelaskan tentang 

cara adil dalam berpoligami menurut mazhab Syafi‟i bagi wanita.  

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan 

(Library research), yaitu dengan jalan membaca dan menelaah buku-buku atau 

kitab-kitab yang telah ada dan berhubungan dengan pembahasan penelitian ini, 

sekaligus dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-

permasalahan yang telah dirumuskan. Data dianalisis secara desktitif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 

diketahui bahwa Menurut Imam Syafi‟i Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konsep keadilan yang ditekankan mazhab Syafi‟i dalam poligami sesuai dengan 

prinsip Islam yang sangat mengutamakan keadilan. Gagasannya tentang keadilan 

poligami yang menyangkut keadilan terhadap anak yatim ini merupakan 

pemikiran yang progresif karena selama ini kebanyakan para pelaku poligami 

hanya menitikberatkan keadilan mereka kepada istri-istri yang dipoligami. 

Penyempitan makna keadilan yang hanya dipahami sebagai keadilan dalam 

memperlakukan istri-istri menjadi persoalan yang dijawab dalam mazhab Syafi‟i 

yang menyatakan bahwa keadilan poligami juga menyangkut keadilan terhadap 

anak yatim. Pemikiran ini dihasilkan dari metode tafsir maudhu’iy dalam 

menafsirkan ayat-ayat Al-Qur‟an, yang diantara tahap-tahapnya adalah melakukan 

munasabah (pengkorelasian ayat-ayat sebelumnya dengan ayat yang sedang 

dikaji) serta melihat asbabunnuzul surat An-Nisâ‟ ayat 3 yaitu banyaknya janda-

janda dan anak yatim setelah terjadinya perang Uhud. Selain keadilan 

menyangkut anak yatim, keadilan poligami menurut M. Qurasish Shihab adalah 

adil dalam bidang bidang materi saja, bukan termasuk dalam bidang immaterial 

(kasih sayang). Pendapat ini menurut penulis adalah pendapat yang ”setengah-

setengah” karena perintah penegakan keadilan yang termasuk di dalam Al-Qur‟an 

adalah keadilan yang hakiki. Islam memerintahkan berbuat adil dan ihsan, yaitu 

adil yang berkemanusiaan, adil yang berkualitas paling baik. Adil disejajarkan 

dengan ihsan yang merupakan kualitas kebaikan paling sempurna. Penegakan 

keadilan ini tidak terkecuali pada poligami. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dam n Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf  

Latin 
Katerangan 

 Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ B Be ة

  ta‟ T Te ث

 sa‟ s‟ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ha‟ H Ha (dengan titik di bawah) ح

 kha‟ Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Zal Dh Zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es ش

 Syin Sh Es dan Ye ش

 Sad S Es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D De (dengan titik di bawah) ض

 ta‟ T Te (dengan titik di bawah) ط

 za‟ Z Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Koma terbalik di atas„ ع

 Gain Gh Ge غ

 fa‟ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wawu W We و

ِ ha‟ H Ha 

 hamzah „ Apostrof ء

  ya‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 Ditulis Muta‟aqqidin يتعقديٍ

 Ditulis „iddah عدة
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C. Ta’marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hibbah هبت

  Ditulis Jizyah جسيت

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 Ditulis Karamah al-auliya كرايت األونيبء

 

2. Bila ta‟marbutah hidup atau dengan harakat, fitnah, kasrah dan dammah 

ditulis t. 

 Ditulis Zakatu fitri زكبة انفطر

 

D. Vokal Pendek 

 Kasrah ditulis I ِـ

 Fathah ditulis A ِـ

 Dammah ditulis U ِـ

 

E. Vokal Panjang 

Fathah + alif Ditulis A 

 Ditulis Jahiliyyah جبههيت

Fathah + ya‟ mati Ditulis A 

 Ditulis yas‟a يسعى

Kasrah + ya‟ mati Ditulis I 

 Ditulis Karim كريى

Dammah + wawu mati Ditulis U 

 Ditulis Furud فروض
[ 

F. Vokal Rangkap 

Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بيُكى

Fathah + wawu mati Ditulis A 

 Ditulis Qaulun قول
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G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

 Ditulis a‟antun ااَتى

 Ditulis u‟iddat اعدث

 Ditulis la‟in syakartum نئٍ شكرتى

 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 Ditulis al-Qur‟an انقراٌ

 Ditulis al-Qiyas انقيبش

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya. 

 Ditulis As-Sama انسًبء

 Ditulis Asy-Syams انشًص

 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya. 

 Ditulis zawi al-furud ذوي انفروض

 Ditulis ahl as-sunnah اهم انسُت
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