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Abstract 

Polygamy is attractive phenomenon for many people. On one hand, people views polygamy in 
two sides, support or oppose. But, mostly people missed the historical socio-cultural 
background which mostly triggers polygamy. In the end, the assumption is that polygamy is 
religion monopoly, which relates to Islam. This is not true since marriage occurrs before 
religion. In other word plogamy is cultural issue not religious issue. Polygamy should be placed 
in socio-cultural field before people make various point of view about it. The socio-cultural 
field is now transform in many fields and one of them is literature. Literature is a social 
foundation which uses language as the medium. Language is social creation. Literature is 
created by litterateur to be enjoyed, understood, and used by the society. Literature in the end 
will be easily understood by the class who created it. Ayat-Ayat Cinta is one of literature piece 
which tells about polygamy in Islamic society. This literature piece is written by Habiburrahman 
El Shirazy, an author with Islamic background. Polygamy by the main character Fahri in this 
novel is the material object in the research. The practice of polygamy done by the character is a 
whole complex conflict. Other intrinsic and extrinsic elements also influences the story. Author 
religious background which shows polygamy in Islam view is analyzed with genetic 
structuralism. That’s why this research aim at analyzing type of polygamy done by the 
character, Fachri, with polygamy laws in Islam perspective. 
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I.  PENDAHULUAN 

Sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium. 
Bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial. Karya sastra diciptakan oleh sastrawan 
untuk dinikmati, dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Karya sastra pada 
gilirannya hanya dapat dipahami hanya dalam kaitannya dengan kelas yang 
menghasilkannya. Menurut visi strukturalisme genetik, kelas yang dimaksudkan identik 
dengan kelas sosial pengarang1. 

Sastra menampilkan seluruh isi kehidupan, mencakup hubungan seseorang 
dengan masyarakat, antarmanusia dan peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang. 
Tindak protes yang merupakan salah satu bagian dari keterarahan kesadaran manusia 
terhadap realitas sebagai salah satu persoalan hidup manusia menjadi suatu hal yang 

                                                 
1 Nyoman Kutha Ratna (2007:124) dalam Teori, Metode dan Teknik Penilaian Sastra 
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perlu diangkat dalam karya sastra. Salah satu realitas yang terjadi dalam masyarakat 
adalah poligami. 

Poligami tetap merupakan fenomena yang banyak menyedot perhatian publik. 
Pada titik tertentu, sikap publik terhadap fenomena tersebut tereduksi kedalam dua sikap 
yaitu mendukung dan menolak. Namun demikian, hampir luput dalam perhatian adalah 
poligami tidak selalu dilihat dari persoalan sosio kultural historis yang melatar-
belakanginya. Pada Akhirnya, ada usaha pereduksian bahwa poligami semata 
merupakan monopoli agama, dalam hal ini islam. Padahal intitusi pernikahan lebih 
dahulu ada daripada agama. Dengan kata lain poligami merupakan masalah kultural. 
Poligami harus ditempatkan kedalam ranah sosiokultural sebelum menyikapinya dari 
berbagai perspektif, terutama normatif agama 

Banyak orang salah paham tentang poligami. Poligami adalah sistem perkawin-
an yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam 
waktu yang bersamaan2. Orang mengira poligami baru dikenal setelah islam. Mereka 
menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara 
ekstrem berpendapat bahwa jika bukan karena islam, poligami tidak dikenal dalam 
sejarah manusia. Padahal berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat 
diberbagai belahan dunia telah mempraktekkan poligami. 

Masyarakat di jazirah Arab sebelum Islam datang telah mempraktekkan 
poligami, dengan jumlah istri yang tak terbatas. Rata-rata pemimpin suku pada waktu 
itu mempunyai puluhan istri bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai 
ratusan istri3. Di dalam Injil Perjanjian Lama diceritakan bahwa Nabi Dawud 
mempunyai isteri tiga ratus orang, dan Nabi Sulaiman mempunyai tujuh ratus orang 
isteri. Ketika Islam datang, maka dia meletakkan beberapa persyaratan untuk bolehnya 
berpoligami, antara lain dari segi jumlah adalah maksimal empat.  

Nabi Muhammad, nabi utama agama Islam melakukan praktik poligami pada 
delapan tahun sisa hidupnya, sebelumnya ia beristri hanya satu orang selama 28 tahun. 
Setelah istrinya saat itu meninggal (Khadijah) barulah ia menikah dengan beberapa 
wanita. Kebanyakan dari mereka yang diperistri Muhammad adalah janda mati, kecuali 
Aisyah (putri sahabatnya Abu Bakar), sikap beristeri lebih dari satu wanita yang 
dilakukannya adalah upaya transformasi sosial. Mekanisme beristeri lebih dari satu 
wanita yang diterapkan Nabi adalah strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan 
dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Saat itu, nilai sosial seorang 
perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri 
sebanyak mereka suka. 

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan 
masyarakat terhadap kaum perempuan. Ketika masyarakat mamandang kedudukan dan 
derajat perempuan hina, maka poligami menjadi subur, sebaliknya pada masyarakat 
yang memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun 
berkurang.  

Adapun syarat yang diletakkan oleh Islam untuk bolehnya berpoligami adalah 
kepercayaan seorang Muslim pada dirinya untuk bisa berlaku adil di antara para 
isterinya, dalam masalah makan, minum, berpakaian, tempat tinggal, menginap dan 

                                                 
2 dalam http://www.wikipedia.co.id/poligami.htm 
3 Musdah Mulia dalam Pandangan Islam Tentang Poligami 
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nafkah4. Maka barangsiapa yang tidak yakin terhadap dirinya atau kemampuannya 
untuk memenuhi hak-hak tersebut dengan adil, maka diharamkan baginya untuk 
menikah lebih dari satu56.  

Poligami juga dilakukan oleh tokoh Fahri dalam novel Ayat-Ayat Cinta yang 
merupakan objek material dalam penelitian ini. Pemilihan novel tersebut karena praktek 
poligami yang dilakukan oleh tokoh fahri merupakan serangkaian konflik yang secara 
keseluruhan sangat kompleks. Unsur-unsur cerita baik intrinsik maupun ekstrinsik 
mempengaruhi isi cerita. Latar belakang pengarang yang beragama islam dan religius 
menampilkan sebuah praktik poligami dalam kacamata islam yang kemudian dianalisis 
lebih lanjut melalui strukturalisme genetik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis hubungan bentuk poligami yang dilakukan oleh tokoh Fahri dengan 
hukum poligami dalam perspektif islam. 

II.  LANDASAN TEORI 

Keberadaan karya sastra di tengah-tengah masyarakat adalah hasil imajinasi 
pengarang serta refleksinya terhadap gejala-gejala sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, 
kehadiran karya sastra merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Pengarang 
sebagai subjek individual mencoba menghasilkan pandangan dunianya (world vision) 
kepada subjek kolektifnya. Signifikasi yang dielaborasikan subjek individual terhadap 
realitas sosial di sekitarnya menunjukkan bahwa sastra berakar pada kultur dan 
masyarakat tertentu. Keberadaan sastra yang demikian mengukuhkan sastra sebagai 
dokumentasi sosiobudaya.6 

Pernyataan di atas berimplikasi bahwa sastra sesungguhnya adalah lembaga 
sosial yang menyuarakan pandangan dunia pengarangnya. Pandangan ini bukan semata-
mata fakta empiris yang bersifat langsung, tetapi merupakan suatu gagasan aspirasi, dan 
perasaan yang dapat mempersatukan kelompok sosial masyarakat. Pendekatan ini 
dianggap sebagai satu-satunya pendekatan yang mampu merekonstruksikan pandangan 
dunia pengarang. Pendekatan ini mengoreksi pendekatan strukturalisme otonom dengan 
memasukkan faktor genetik dalam memahami karya sastra. Genetik diartikan sebagai 
asal-usul karya sastra yang meliputi pengarang dan realita sejarah yang turut 
mendukung penciptaan karya sastra tersebut. 

Menurut Goldman7 karya sastra merupakan sebuah struktur. Struktur tersebut 
bukanlah sesuatu yang statis, melainkan produk dari proses sejarah yang terus 
berlangsung, proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh 
masyarakat asal karya sastra yang bersangkutan. Goldman membangun kategori-
kategori yang saling berkaitan satu sama lain yang berupa fakta kemanusiaan, subjek 
kolektif, strukturasi, pandangan dunia serta pemahaman dan penjelasan. 

Fakta kemanusiaan adalah segala hasil aktivitas atau perilaku manusia yang baik 
yang verbal maupun yang fisik, yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Fakta 
itu dapat berwujud aktivitas sosial tertentu, aktivitas politik tertentu, maupun kreasi 
kultural seperti filsafat, seni rupa, seni musik, seni patung, dan seni sastra. Semua fakta 
kemanusiaan merupakan suatu struktur yang berarti. Yang dimaksudkan adalah bahwa 

                                                 
4 Al Qur’an dalam Qs.An Nisa ayat 3 
5 Al Qur’an dalam QS. An Nisa Ayat 3 
6 dalam http//www.bingkaisastra.blogspot.com/strukturalisme genetik.html 
7 Faruk dalam Pengantar Sosiologi Sastra (2003:12) 
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fakta-fakta itu sekaligus mempunyai struktur tertentu dan arti tertentu. Oleh karena itu, 
pemahaman mengenai fakta-fakta kemanusiaan harus mempertimbangkan struktur dan 
artinya. 

Subyek fakta kemanusiaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu subyek 
individual dan subjek kolektif. Perbedaan ini sesuai dengan perbedaan jenis fakta 
individual (libidinal), sedangkan subjek kolektif merupakan subjek fakta sosial 
(historis). Goldman menspesifikasikan subjek kolektif sebagai kelas sosial dalam 
pengertian marxis sebab baginya kelompok itulah yang terbukti dalam sejarah sebagai 
kelompok itulah yang terbukti dalam sejarah sebagai kelompok yang telah menciptakan 
pandangan yang lengkap dan menyeluruh mengenai kehidupan dan yang telah 
mempengaruhi perkembangan sejarah umat manusia.  

Adanya homologi antara struktur karya sastra dengan struktur masyarakat sebab 
keduanya merupakan produk dari aktivitas strukturasi yang sama. Akan tetapi, 
hubungan antar struktur masyarakat dengan struktur karya sastra itu tidak dipahami 
sebagai hubungan determinasi yang langsung, melainkan dimediasi oleh apa yang 
disebutnya sebagai pandangan dunia atau ideologi. 

Menurut Goldman8 pandangan dunia merupakan istilah yang cocok bagi 
kompleksitas yang menyeluruh dari suatu gagasan, apresiasi, dan perasaan –perasaan 
yang menghubungkan bersama-sama suatu kelompok sosial tertentu dan 
mempertentangkannya dengan kelompok-kelompok sosial yang lain. Hal ini dapat 
diketahui bahwa pandangan dunia bukanlah kesadaran individual melainkan kesadaran 
kolektif. Sebagai kesadaran kolektif, pandangan dunia tentu saja dipengaruhi oleh 
perkembangan situasi sosial dan ekonomi tertentu yang dihadapi oleh subyek kolektif 
atau bisa dikatakan hasil interaksi sebjek kolektif dengan situasi sekitar.  

Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai karya sastra Goldman kemudian 
mengembangkan sebuah metode yang disebut sebagai metode dialektik. Metode 
dialektik mengembangkan konsep yaitu keseluruhan –bagian dan pemehaman- 
penjelasan. Yang dimaksud dengan pemahaman adalah usaha pendeskripsian struktur 
obyek yang dipelajari. Sedangkan penjelasan adalah usaha untuk mengerti identitas 
bagian, sedangkan penjelasan adalah usaha untuk mengerti makna bagian itu dengan 
menempatkannya dalam keseluruhan yang lebih besar. 

Secara definitif strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan memberi-
kan perhatian terhadap asal-usul karya. Secara ringkas berarti bahwa strukturalisme 
genetik sekaligus memberikan perhatian terhadap analisis intrinsik dan ekstrinsik.9 
Konsep strukturalisme genetik mengacu pada struktur sosial, khususnya struktur sosial 
pengarang pada saat menghasilkan karya sastra. Karya sastra pada gilirannya dapat 
dipahami hanya dalam kaitannya dengan kelas yang menghasilkannya. Pada dasarnya, 
menurut visi strukturalisme genetik, kelas yang dimaksudkan identik dengan kelas 
sosial pengarang.10 

Strukturalisme genetik memiliki nilai yang lebih daripada strukturalisme 
otonom. Hal ini dilandasi oleh argumen bahwa selain menelaah struktur pembangun 
karya dari dalam, apresiator harus memasukkan faktor-faktor dari luar. Dengan ini 

                                                 
8 Faruk dalam Pengantar Sosiologi Sastra (2003:16) 
9 dalam http://www.bingkaisastra.blogspot.com/strukturalismegenetik.html 
10 Nyoman Kutha Ratna (2007:124) dalam Teori, Metode dan Teknik Penilaian Sastra 
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diharapkan akan timbul sebuah kesadaran bahwa karya sastra diciptakan oleh pengarang 
dengan memadukan antara kreativitas dan faktor imajinasi yang tentunya banyak 
dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam masyarakat.11 

Latar belakang sejarah, zaman, dan sosial masyarakat memiliki andil yang 
signifikan terhadap karya sastra baik dalam segi isi maupun bentuk. Keberadaan 
pengarang dalam lingkungan sosial masyarakat tertentu, ikut mempengaruhi karya yang 
dibuatnya. Dengan demikian suatu masyarakat tertentu yang ditempati pengarang akang 
dengan sendirinya mempengaruhi jenis sastra tertentu yang dihasilkan pengarang. 

Kecenderungan ini didasarkan pada pendapat bahwa tata kemasyarakatan 
bersifat normatif. Hal ini berarti terdapat paksaan bagi masyarakat mematuhi nilai-nilai 
yang berada di masyarakat. Hal ini merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dan 
menentukan terhadap jenis tulisan pengarang, objek karya sastra, pasar karya sastra, 
maksud penulisan, dan tujuan penulisan.  

Konflik poligami yang dimunculkan oleh pengarang dalam novel Ayat-Ayat 
Cinta merupakan hal yang dipengaruhi oleh pandangan pengarang tentang poligami. 
Pengarang yang mempunyai latar belakang sebagai seorang muslim yang mengenyam 
pendidikan di Al Azhar University12 begitu gamblang dalam memunculkan poligami 
menurut kacamata islam. Poligami tidak selalu dilihat dari persoalan sosio kultural 
historis yang melatarbelakanginya, poligami merupakan masalah kultural. Poligami 
harus ditempatkan kedalam ranah sosiokultural sebelum menyikapinya dari berbagai 
perspektif, terutama normatif agama. 

III.  PEMBAHASAN 

Seperti yang telah dijelaskan dalam strukturalisme genetik bahwa karya sastra 
pada gilirannya dapat dipahami hanya dalam kaitannya dengan kelas yang 
menghasilkannya, dalam hal ini kelas yang dimaksudkan identik dengan kelas sosial 
pengarang.  

Novel Ayat-Ayat Cinta adalah novel islam bertema cinta dan religius yang 
ditulis oleh Habiburrahman El Shirazy, seorang muslim yang pernah menjadi 
mahasiswa Al Azhar University di Mesir. Novel yang penuh dengan pesan moral dalam 
perspektif islam ini mengandung unsur intrinsik yang disajikan sedemikian rupa 
sehingga menambah khasanah karya sastra ini. Alur yang digunakan adalah alur maju, 
dimana dijelaskan perjalanan hidup tokoh Fahri sebagai tokoh utama semenjak sebelum 
menikah, mengalami konflik – konflik berupa pengetahuan tokoh Fahri tentang rasa 
cintanya yang tidak bertepuk sebelah tangan terhadap Nurul setelah dia memutuskan 
untuk menikah dengan Aisha,13 kemudian  pemfitnahan oleh Noura yang menyebutkan 
bahwa Fahri telah memperkosanya.14  

Konflik lain yang dialami adalah poligami yang dilakukannya dengan Maria atas 
suruhan Aisha.15 Poligami yang dilakukan oleh Fahri menurut hukum islam yang 
berkiblat pada mahdzab Imam Syafe’i yang dalam ajarannya sebuah poligami harus 
memenuhi syarat keadilan, yaitu adil dalam memberikan nafkah  yang kadar keadilan 
                                                 
11 Faruk dalam Pengantar Sosiologi Sastra (2003:19) 
12 dalam http://www.wikipedia.com/ayatayatcinta.html 
13 dalam Ayat-Ayat Cinta (2004: 206-207) 
14 dalam Ayat-Ayat Cinta (2004: 307) 
15 dalam Ayat-Ayat Cinta (2004: 376) 
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tersebut dapat dilihat melalui dua segi. Segi yang pertama yaitu memperhatikan keadaan 
suami tanpa melihat atau mempertimbangkan keadaan istri, serta segi yang kedua yaitu 
memperhatikan keadaan suami dan keadaan isitri kemudian dinilai menurut 
kesanggupan suami dan penerimaan istri.16 Berdasarkan kadar yang kedua, Fahri yang 
hanya bekerja sebagai penerjemah, berada dalam kondisi yang belum bisa menafkahi 
istri-istrinya (terutama Aisyah yang berasal dari keluarga kaya raya dengan gaya hidup 
sehari-hari yang mewah)17, namun penerimaan istrinya terhadap kondisi Fahri sangat 
baik. Aisyah istri pertama yang terbiasa hidup mewah tidak pernah menuntut Fahri 
untuk membelikannya apapun diluar kemampuan ekonomis Fahri, bahkan dalam hal 
kediaman atau rumah, Aisyah tidak menuntut Fahri untuk membelikannya rumah 
mewah. Dia memberikan beberapa tabungannya untuk Fahri dan mengizinkan Maria 
dan Fahri untuk tinggal di rumahnya.18 Sikap penerimaan Aisyah terhadap kondisi Fahri 
sebagai seorang suami yang berpoligami dapat membuktikan bahwa poligami yang 
dilakukan oleh Fahri sudah dapat memenuhi syarat-syarat poligami islam menurut 
mahdzab imam Syafe’i dan syariat islam yaitu mampu menafkahi istri-istrinya secara 
adil dalam kadar sang istri menerima hal tersebut serta melihat kondisi suami. 

Poligami tokoh Fahri yang beragama islam dengan Maria seorang gadis kristen 
koptik menjadi hal yang perlu disoroti dalam novel ini. Menikah dengan orang selain 
islam bagi laki-laki muslim adalah haram.19 Tetapi karena tujuannya adalah untuk 
menyelamatkan jiwa Maria maka diperbolehkan, sesuai dengan ayat Al Qur’an yang di 
ucapkan oleh Aisha.20 

Poligami yang dilakukan oleh Fahri berbeda dengan poligami yang dilakukan 
oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi melakukan poligami karena masyarakat Arab pada 
waktu itu bersifat patriakalistik. Poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW 
bertujuan untuk menyelamatkan nasib para janda pascakematian suaminya karena 
perang di jalan islam. Sedangkan Fahri tidak hidup dimasa jahiliah, dimana martabat 
perempuan sangat tidak dihormati dan poligami merupakan sesuatu yang wajar bahkan 
untuk beristri lebih empat diperbolehkan. Fahri hidup di abad ke 20 dimana martabat 
wanita dijunjung tinggi dan larangan untuk beristri lebih dari empat telah ada.21. 
Poligami yang dilakukan oleh Fahri adalah bertujuan untuk meyelamatkan jiwa Maria 
yang sedang dalam keadaan kritis, selain itu poligami dilakukan atas izin dan dukungan 
istri pertama yaitu Aisha. 

IV.  KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan terhadap Ayat- Ayat Cinta mengenai 
poligami yang dilakukan oleh tokoh Fahri dengan menggunakan stukturalisme genetik 
yang memperhatikan unsur-unsur instinsik dan ekstrinsik serta hubungannya dengan 
totalitasnya, dalam hal ini adalah kelas sosial pengarang yang merupakan seorang 
muslim yang pernah menjadi mahasiswa Al Azhar maka diperoleh keismpulan bahwa 
ditinjau dari syarat-syarat poligami yang diajukan oleh islam, dimana seseorang yang 
berpoligami harus mampu menafkahi istri-istrinya secara adil, Fahri sebagai seorang 

                                                 
16 dalam http://www.hdn.or.id.html 
17 dalam Ayat-Ayat Cinta (2004: 272-275) 
18 dalam Ayat-Ayat Cinta (2004: 389) 
19 Al Qur’an dalam QS. Al Baqarah ayat 221 
20 dalam Ayat-Ayat Cinta (2004: 378) 
21 Al Qur’an dalam An Nisa Ayat 3 
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mahasiswa yang hanya berprofesi sebagai penerjemah belum bisa menafkahi Aisyah. 
Semua kebutuhan hidup Fahri ditanggung oleh Aisyah, mulai dari buku-buku kuliah 
sampai tempat tinggalnya. Kemudian tokoh Fahri melakukan poligami dengan Maria 
gadis kristen koptik yang merupakan tetangga flatnya. 

Poligami yang dilakukan oleh Fahri menurut hukum islam yang berkiblat pada 
mahdzab Imam Syafe’i yang dalam ajarannya sebuah poligami harus memenuhi syarat 
keadilan, yaitu adil dalam memberikan nafkah yaitu memperhatikan keadaan suami dan 
keadaan isitri kemudian dinilai menurut kesanggupan suami dan penerimaan istri. 

Hal ini membuktikan bahwa dalam perspektif islam tokoh Fahri sudah bisa 
dikatakan untuk melakukan poligami secara islami karena menurut hukum islam syarat 
dari poligami islam yaitu suami dapat menafkahi istri-istri secara adil, dapat dipenuhi 
oleh tokoh Fahri. Walaupun Fahri tidak bisa memberikan materi yang berlimpah, tetapi 
istri-istrinya mampu menerima keadaan Fahri. Bahkan Aisyah membiayi kuliah dan 
memberikan rumah tempat tinggal untuk Fahri dan Aisyah.  
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