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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tradisi poligami di kalangan kiai pengasuh pesantren sudah lazim 

terjadi dan dianggap sebagai simbol kematangan, ketokohan, dan 

kepemimpinan agama dan sosial. Di daerah yang menjadi “kekuasaan” kiai, 

seperti Madura dan daerah tapal kuda Jawa Timur, poligami kiai pesantren 

sangat menentukan wibawa, legitimasi, dan kekuasaan seorang kiai di mata 

masyarakat. Di Madura, poligami tidak hanya dilakukan oleh kalangan kiai 

pengasuh pesantren, tapi juga lazim dan biasa dilakukan oleh para klebun 

(kepala desa) dan para blater atau bajingan (preman). Berbeda dengan 

kalangan lainnya, yang lebih bernuansa status sosial, poligami kiai pesantren 

yang dilakukan atas dasar teologis, normatif, dan sosial, lebih menampakkan 

nuansa spiritual yang berdampak pada kelangsungan kehidupan rumah tangga 

yang harmonis (Rozaki, 2004).  

Diskursus dan penelitian tentang poligami selama ini lebih banyak 

didominasi oleh wacana tentang ketidakadilan, bias gender, budaya 

patriarkhi, pelanggaran HAM, dan feminisme. Sehingga memunculkan kesan 

poligami itu negatif, haram, dan tak layak dilakukan. Dalam realitas sosial, 

dan dalam praktik poligami yang terjadi, nilai-nilai spiritual yang melatari 

praktik poligami kalangan kiai pesantren tidak sedikit yang memberikan 

dampak positif bagi kehidupan sosial dan atmosfer spiritual yang 

mengantarkan pada kehidupan harmonis dan dinamis. Aslinya, poligami 
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dilegalkan dalam Islam bukan sebagai perintah atau larangan, tapi sebagai 

solusi sosial, selaras dengan konteks turunnya ayattentang poligami. 

Praktik perkawinan poligami banyak dilakukan sejak dulu kala oleh 

berbagai bangsa di dunia.Islam kemudian memberikan batasan yang realistis 

dan kontekstual dengan maksimal dengan empat istri.Turunnya ayat tentang 

poligami dilatarbelakangi oleh alasan sosial demi keadilan dan mencegah 

kesewengan seperti yang sering terjadi pada waktu itu. Islam membolehkan 

poligami dengan syarat yang ketat. Dalam artian, tidak menganjurkan dan 

tidak pula melarangnya. Karenanya, topik seputar poligami selalu menarik 

untuk dikaji, diperbincangkan,dan dipraktikkan sesuai dengan sudut pandang, 

setting sosio kultural, dan penafsiran masing-masing. Termasuk praktik 

poligami yang dilakukan oleh kalangan kiai di Madura, sebuah entitas yang 

juga memiliki keunikan tersendiri. Sehingga dalam penelitian ini peneliti 

hanya membidik satu sisi praktik poligami yang dilakukan oleh kiai-kiai di 

Madura dalam bingkai nilai-nilai spiritual. 

Poligami, selain dilakukan oleh kalangan kiai, yang di dalamnya 

tersimpan irisan yang menantang berupa nilai-nilaispiritual, juga dilakukan 

oleh kalangan lain dalam entitas Madura lainnya seperti para klebun (kepala 

desa), blater (bajingan) atau para juragan dan orang kaya. Dalam perspektif 

normatif, sebagaimana dikatakan Husain (1990), Poligami kiai tidak hanya 

masalah seks dan nafsu belaka, juga bukan untuk sekedar pamer kekuasaan 

dan kekayaan seperti yang kebanyakan dilakukan dan menjadi motif dari para 

pelaku lainnya, namun juga terdapat sejumlah nilai-nilai spiritual yang sangat 

berharga.Menjaga kesucian atau iffah, memperbanyak rejeki, keturunan, 
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umur, marwah atau muru’ah, dan nilai-nilai lainnya yang kesemuanya 

bermuara pada satu terminal yang bertajuk ibadah atau ta’abbud adalah salah 

satu konsekuensi dan tujuan praktik poligami yang dilakukan kiai Madura. 

Dalam pandangan al-Dahlawi (2001) perkawinan yang berorientasi pada nilai 

spiritual atau ibadah merupakan tujuan agung dan maslahat utama dalam 

agama.  

Salamah (2019) menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat poligami 

dalam masyarakat Islam bukan menunjukkan masyarakat itu berada dalam 

kemajuan peradaban. Namun sebaliknya, justru menunjukkan bahwa 

masyarakat itu mundur secara moral karena pengabaian terhadap nilai-nilai 

kemanusiaan. Hal ini terjadi karena tingkat spiritualitas masyarakat yang 

menjunjung tinggi nilai kebebasan dan kehidupan yang menurut mereka 

adalah nilai ideal dalam peradaban modern, sudah mengalami pendangkalan 

keyakinan. Sehingga bisa dikatakan, kevakuman praktik poligami dalam 

masyarakat muslim sangat berpengaruh terhadap kehidupan spiritual yang 

mengalami penurunan. 

Madura sebagai sebuah entitas dengan segala atribut yang melekat, 

dan kearifan nilai lokal yang dimiliki, bersifat unik.Sebagai salah satu suku 

terbesar di Indonesia setelah Jawa, Sunda, dan Bugis, Madura turut mewarnai 

perkembangan nasional. Ditambah lagi masyarakat Madura yang terkenal 

sangat agamis, taat dan patuh pada kiai sebagai tokoh sentral yang sangat 

berpengaruh dalam perubahan sosial (Dhofier, 1982). Sebagai figur sentral, 

tentunya kiai dituntut untuk mengetahui agama Islam dengan segala seluk-
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beluk ajarannya, baik yang bersifat ibadah ataupun yang bersifat  muamalah, 

yang bersifat ukhrawi atau yang duniawi (Bellah, 1991). 

Memandang Madura hanya dari tampilan luar, yang diwakili kapur, 

garam, carok, kerapan sapi, dan celurit, adalah cara pandang yang salah 

kaprah. Madura, sebagaimana dikatakan Bahrur Rozi (2017) adalah jiwa yang 

mengalir, yang menghidupi masyarakatnya yang tipikal, khas, dan 

unik.Madura juga terdiri dari “batin” dan harga diri yang dijunjung tinggi dan 

konsep kedirian yang dihormati.Cara memahami sesuatu yang dibatasi hanya 

pada pemaknaan simbol material, tak lebih dari sekedar mendahulukan materi 

dari manusia. Hanya sekadar menyederhanakan proses identifikasi objek 

material. Dalam pulau dan masyarakat Madura, terdapat nilai-nilai, selain 

simbol, berupa kearifan lokal yang diadaptasi dari agama sebagai pondasi 

kehidupan, yang senantiasa dipertahankan, dilestarikan, dan 

dikembangkan.Roh dan batin inilah yang yang kemudian membentuk 

manusia Madura berproses kearah yang lebih baik berdasarkan ajaran 

agama.Tanpa melihat dimensi batin, sulit menemukan nilai kemaduraan yang 

sesungguhnya, apalagi mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

Sosok kiai sebagai panutan, dalam masyarakat Madura merupakan 

bagian dari konsep pagurun atau sistem berguru yang dilestarikan sejak 

jaman Majapahit. Menurut Santoso (2018), islamisasi yang berjalan di 

Madura setelah Majapahit tetap melestarikan nilai-nilai lama yang baik. 

Seperti konsep buppa’ babbu’, guruh, ratoh, yang merupakan warisan dari 

konsep lama, yaitu Guru Rupaka (orang tua) yang dalam bahasa Madura 
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disebut buppa’ babbu’, Guru Aji atau pengajian yang disebut guruh atau kiai, 

dan Guru Wisesa (pemerintah). Dalam kultur Madura, tiga unsur ini telah 

membentuk sistem pagurun atau konsep berguru yang sampai sekarang tetap 

lestari karena diwariskan dari generasi ke generasi. 

Kehidupan masyarakat Madura, Islam adalah bagian yang tak 

terpisahkan dari denyut nadi kehidupan.Islam sebagai agama, budaya, dan 

tatanan hidup telah menjadi standar barometer perilaku keseharian 

masyarakat Madura. Agama adalah hal yang sangat sacral dalam kehidupan 

masyarakat sehingga mereka akan sangat marah jika agama di”ganggu” atau 

orang Madura akan mempertahankan agamanya mati-matian dengan 

pengorbanan nyawa sama dengan pembelaan terhadap harga dirinya (Usman, 

1979). Begitu juga halnya dengan pembelaan dan penghormatan terhadap kiai 

sebagai tokoh sentral dalam agama. 

Pada masyarakat tradisional, kiai memiliki kharisma yang sangat 

besar.Hal ini karena kedekatan emosional dengan masyarakatnya sebagai 

pemimpin agama, panutan, dan tokoh sentral yang menjadi rujukan dalam 

berbagai persoalan.Pendeknya, orang Madura tidak bisa dipisahkaan dari 

kiai.Fanatisme ini kemudian menjadikan kiai lebih terkenal dan dihormati 

daripada pemimpin formal seperti bupati dan camat. Apalagi kiai yang 

memiliki pesantren dengan jumlah santri ribuan (Mansurnoor, 1990). 

Perkembangan terkini, masyarakat Madura yang pada awalnya hanya 

memandang kiai dari faktor genealogis dan sosial, mengalami pergeseran. 

Figur kiai bisa dibentuk karena faktor keilmuan dan kemampuan, bukan 

keturunan dan kharisma. Mengutip Suhaidi (2018), status kiai yang diberikan 
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masyarakat karena faktor keilmuan, bukan faktor gen, merupakan paradigma 

baru dalam memaknai posisi kiai. Sekaligus sebagai kritik sosial terhadap 

figur kiai “genetis” yang tidak memiliki kualifikasi keilmuan, keteladanan, 

dan perilaku sebagaimana identitas kiai yang substansial.    

Poligami yang dilakukan kiai Madura, adalah hal wajar jika entitas 

tokoh agama melaksanakan ajaran agama dan memperkuat kedudukannya 

dalam masyarakat dengan basis agama. Menurut Jones dan Philips (2005) 

perkawinan poligami merupakan realita yang dipraktikkan dengan luas dan 

mendapatkan legalitas teologis yang baik. Hal ini merupakan 

pengejawantahan dari ajaran luhur agama yang menghormati tatanan 

kehidupan yang menghormati hak perempuan. Sesuai dengan kultur 

masyarakat Madura yang agamis dan tunduk pada kiai. Dalam masyarakat 

kontemporer atau masyarakat modern, yang tidak peduli dengan ajaran 

agama dan ketundukan terhadap tokoh agama, poligami banyak menuai 

kontra dan reaksi karena sudah terkonstruksi bahwa poligami mengabaikan 

keadilan. Hal ini terjadi karena ada faktor yang tidak linear dengan nilai-nilai 

spiritual yang ada dalam poligami.  

Konteks ajaran Islam, poligamiadalah bentuk pemuliaan terhadap 

kaum perempuan. Karena ayat poligami yang turun, dalam rangka 

menekankan pentingnya berlaku adil bagi perempuan. Jika seseorang tidak 

mampu, atau dikhawatirkan tidak akan mampu berbuat adil, maka sebaiknya 

tidak melakukan poligami.  

Konteks Indonesia, konstitusi membolehkan poligami dengan syarat 

adanya keadilan material dan immaterial.Namun dalam prakteknya, banyak 
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di antara syarat-syarat tersebut yang diabaikanoleh pihak istri sehingga 

mereka menerima dengan tulus walaupun ada ketidakadilan materi dan 

immateri.Sehingga praktik poligami berjalan dengan lancar terutama di 

kalangan masyarakat atau komunitas kiai sebagai figur dan tokoh sentral 

dalam kehidupan agama dan sosial (Agustina, 2014). 

Praktik poligami yang dilakukan sepanjang sejarah, yang terjadi di 

beberapa tempat di dunia, merupakan kenyataan historis yang sulit 

dibantah.Dengan berbagai variannya yang mengerucut pada dua jenis 

poligani, yaitu yang jahran atau legal, maupun yang secara sirri atau 

ilegal.Hal ini berkaitan erat dengan pemahaman keagamaan suatu masyarakat 

atau tingkat pendidikannya. 

Poligami adalah sesuatu yang biasa, bahkan menjadi lambang 

kesempurnaan hidup seorang pemimpin informal atau kiai.Poligami telah 

menjelma menjadi simbol kharismatika kiai, terutama di kalangan kiai-kiai 

pesantren di daerah tapal kuda Jawa Timur dan Madura.Bahkan di kabupaten 

Bangkalan Madura, kiai pasti identik dengan poligami.Dan tidak akan diakui 

sebagai kiai jika belum melakukan poligami. Berbeda dengan kabupaten yang 

lain, daerah yang menjadi terkenal karena kharisma Kiai Muhammad Kholil 

ini, sekarang terkenal dengan “bukan kiai kalau tidak berpoligami”. Jadi 

tokoh agama atau pimpinan pesantren di Bangkalan yang tidak atau belum 

berpoligami, maka tidak akan dipanggil kiai oleh masyarakat, tapi cukup 

dengan sebutan bhindarah atau ustad. Oleh karena itu kemudian banyak kiai 

yang melakukan poligami dengan motif sosial ini karena jika tidak 
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melakukannya, belum sempurna tingkat kekiaiannya dan belum diakui secara 

umum oleh masyarakat sekitar. 

Poligami dianggap sebagai simbol status pencapaian nilai spiritual dan 

ibadah sosial tersendiri bagi seorang kiai. Dalam konteks dunia modern 

sekarang ini, praktik poligami masih marak dibicarakan oleh banyak 

kalangan.Sekedar menyebut contoh, Nurul Huda (2002) yang menyoroti 

populasi perempuan lajang di berbagai negara sehingga mengakibatkan 

rentannya penyimpangan. Juga Dan Buettner dalam karyanya yang terkenal 

The Blue Zones (2010) yang meneliti rahasia hidup sehat orang-orang tertua 

di dunia, yang menemukan adanya kehidupan rumah tangga poligami sebagai 

salah satu rahasianya. Begitu juga Husain (1990) dengan bukunya Zaujatun 

Wahidah La Takfi, dan Imaduddin Hakim (2000) yang menulis tentang Asrar 

al-jima’ yang menulis pentingnya aktifitas seksual bagi kehidupan rumah 

tangga bahagia yang mengerucut pada poligami di dalamnya. 

Pengamatan Roibin (2012), poligami dilakukan oleh beberapa 

kalangan masyarakat, bukan hanya oleh kalangan kiai atau bangsawan.Dalam 

praktik poligami mereka, sedikit yang menggunakan dasar argumentasi atau 

alasan teologis atau agama (spiritual), akantetapi poligami lebih 

diproyeksikan sebagai tuntutan kebutuhan biologis, sebagai sebuah tuntutan 

yang sangat alamiah. Sementara,mayoritas perilaku poligami di kalangan kiai 

menggunakan alasan normatif teologis atau (spiritual) agama. Hal tersebut 

menambah legitimasi masyarakat terhadap budaya poligami di kalangan kiai 

pengasuh pesantren. 
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Berangkat dari fenomena tersebut, kemudian banyak ditemukan  

perilaku poligami yang kemudian memakai argument normatif agama hanya 

untuk mengesahkan poligaminya secara agama, walaupun sebenarnya 

berorientasi biologis.  Karena itu, batasan simbolik antara normatif dan 

biologis sulit untuk ditentukan karena sudah mencair.Bagi kalangan kiai 

pengasuh pesantren, tampaknya motivasi agama atau spiritual menjadi 

pemicu utama poligami yang mereka lakukan. Di samping memang bahwa 

kedudukan sosial kiai yang berpoligami lebih “berwibawa” dan “disegani” 

dalam lingkungan pesantren dan lingkungan sosial atau masyarakat. 

Banyak kasus, di luar kasus poligami kiai di Madura, poligami 

dilakukan tanpa mengacu pada konteks tersebut, namun lebih didasarkan 

pada wacana yang membolehkan laki-laki untuk memiliki lebih dari seorang 

istri tanpa mempertimbangkan nilai-nilai spiritual seperti kemampuan berlaku 

adil, ingin memperoleh keturunan yang banyak, rejeki yang berkah, panjang 

umur, bertambahnya ketaatan kepada Allah, dan yang lainnya.Sementara itu 

kalangan yang menolak poligami lebih mempersoalkan konsep keadilan bagi 

perempuan yang dianggap semu di dalamnya. Keadilan yang dimaksudkan 

selama ini lebih berkisar tentang pemenuhan kebutuhan istri dan anak seperti 

jatah gilir, nafkah, tempat tinggal, dan hal lain yang bersifat lahiriyah. 

Konsep keadilan tersebut melupakan sisi batiniah perempuan sehingga 

poligami diduga malah memberikan kontribusi bagi kasus-kasus kekerasan 

terhadap perempuan dalam rumah tangga. 

Poligami yang dilakukan oleh kiai Madura merupakan salah satu 

irisan yang menantang untuk didalami makna spirituanya. Dimana poligami 
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merupakan sebentuk ibadah vertikal dan horizontal, ibadah mahdhah sebagai 

penghambaan kepada tuhan melalui jalur yang diperintahkannya, atau 

normatif teologis yang bermuara pada kesalehan spiritual, sekaligus juga 

merupakan ibadah sosial (ghairu mahdhah) sebagai bentuk harmoni sosial 

yang membentuk tatanan kehidupan rumah tangga yang sakinah. Dalam 

artian, perempuan mengikuti aturan yang diterapkan oleh agama untuk 

memasuki perkawinannya termasuk dalam poligami. Juga dibentuk oleh 

masyarakat dan budaya yang sedikit banyak memberikan kontribusi pada 

konstruksi sosial atas poligami. 

Poligami kiai Madura, implementasi makna poligami dan nilai-nilai 

spiritual pada akhirnya (dimungkinkan) membentuk pola spiritual poligami 

yang berbeda dari praktik yang dilakukan kalangan lainnya. Poligami yang 

legalitasnya didasarkan pada nilai-nilaispiritual (agama) pada gilirannya oleh 

sebagian masyarakat diterima sebagai sesuatu yang wajar, yang mengalami 

proses kesejarahan yang panjang dan terkonstruksi secara sosial dan kultural 

melalui pengalaman dan pengamalan kiai. Poligami direproduksi terus-

menerus oleh individu dalam proses yang disebut “spiritual” sebagai bentuk 

pemahaman persoalan dalam kehidupan (Furman, 2010) sehingga 

keberadaannya berikut diskursus yang menyertainya diterima sebagai sesuatu 

yang taken for granted, dianggap wajar, untuk kemudian dianggap sebagai 

kebenaran, sebagaimana seseorang mengamalkan ibadah. Anggapan wajar 

atas poligami tidak terlepas dari konteks sosial kultural kehidupan 

individu.Terlebih lagi pengetahuan seseorang dalam hal ini juga sangat 

mempengaruhi respons mereka terhadap praktik poligami. 
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Urgensi meneropong makna poligami dari sisi spiritual yang 

dilakukan oleh kiai-kiai di Madura dalam bingkai penggalian nilai-nilai 

spiritual melalui alasan teologis, normatif, dan sosial, menemukan 

relevensinya karena ceruk ini sering terlupakan oleh hal-hal yang banyak 

menarik minat peneliti poligami pada sisi lain yang berhubungan dengan 

ketidakadilan, bias gender, kekerasan, dan sebagainya. Dalam artian, 

sebagaimana disebutkan di awal, di Madura khususnya kabupaten Bangkalan 

misalnya, seseorang disebut atau dipanggil kiai jika orang tersebut sudah 

melakukan poligami. Sebaliknya, sealim dan setinggi apapun ilmu agama 

seorang kiai, jika ia beristri satu, atau dalam bahasa Arab (candaan antar kiai) 

disebut “muwahhid”, maka tidak akan disebut kiai, tapi cukup dengan 

sebutan bindharah, lora atau ustad. Kiai sebagai cultural broker dan juga 

sekaligus power broker (Kuntowijoyo dalam Abidin, 2014) bisa memberikan 

contoh yang baik bagi masyarakat dalam hal meletakkan poligami pada rel 

yang sebenarnya dalam konteks ibadah mahdhah atau spiritual. 

Sebagai pemimpin agama dalam masyarakat tradisional, kiai Madura 

adalah entitas yang unik, menarik, dan memiliki distingsi yang berbeda 

dengan entitas lainnya.Sehingga menarik untuk dilakukan kajian dan 

penelitian yang mendalam utamanya yang terkait dengan poligami dilihat dari 

sisi spiritual. Pengabaian terhadap dimensi spiritual poligami acapkali 

melahirkan pandangan yang miring terhadap poligami yang dilakukan 

seseorang, termasuk kiai. Sehingga poligami tidak hanya dilihat semata hanya 

sebagai persoalan penuntasan kebutuhan biologis semata, tapi juga sarat 

dengan nilai dan makna.Penghayatan terhadap makna poligami dalam 
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pengalaman spiritual memberikan nilai yang mendasar bagi kiai Madura, 

dalam praktik perkawinan mereka.  

 

B. Rumusan Masalah 

Supaya lebih fokus dan terarah, rumusan masalah dalam penelitian ini 

ditegaskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apa motivasi kiai Madura melakukan poligami? 

2. Apa saja nilai-nilai spiritual yang dialami dalam kehidupan rumah 

tangga poligami kiai Madura? 

3. Mengapa kiai Madura memberi makna spiritual terhadap poligami yang 

mereka lakukan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengkaji motivasi poligami kiai Madura. 

2. Untuk mengkaji nilai-nilai spiritual dalam praktik poligami kiai 

Madura. 

3. Untuk mengkaji alasan pemaknaan spiritual kiai Madura terhadap 

poligami yang dilakukan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat 

baik secara teoritis maupun praktis bagi dunia akademis secara khusus, dan 
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bagi kehidupan masyarakat secara umum.Secara teoretis penelitian ini dapat 

menemukan konsepsi atau teori baru tentang  makna, hakikat, dan nilai-nilai 

spiritual poligami yang dilakukan oleh kiai Madura, sekaligus juga 

pemahaman mereka tentang makna spiritual poligami.Dan secara 

praktisdengan penelitian ini menemukan pola baru atau panduan dan nilai 

spiritual poligami bagi orang yang ingin melakukannya, dalam hubungannya 

dengan kehidupan sosial dan agama.Dari dua kegunaan ini diharapkan 

berguna bagi institusi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan poligami dalam hukum dan undang-undang 

perkawinan di Indonesia. Bagi masyarakat umum, bisa dijadikan acuan untuk 

melakukan pertimbangan, dan juga standar apakah sudah layak atau tidak 

untuk berpoligami.Sedangkan untuk kalangan kiai, bisa dijadikan parameter 

untuk mengukur kapasitas dalam strata individu, sosial dan agama. 

 

E. Penegasan Istilah dan Batasan Penelitian 

Ada tiga istilah sentral dalam penelitian ini, yaitu poligami, kiai, 

dannilai spiritual. 

Pertama, poligami. Secara umum poligami diartikan sebagai 

perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan lebih dari seorang wanita. 

Atau dengan kata lain, perkawinan laki-laki dengan istri lebih dari satu 

(Abdullah, 2004). Dalam Bahasa Arab poligami disebut dengan ta’addud al-

zaujah. 

Kedua, kiai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kiai diartikan 

sebagai sebutan lain dari alim ulama atau tokoh agama. Ulama adalah orang 
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yang ahli dalam pengetahuan agama Islam.Dalam konteks penelitian ini, yang 

dimaksud dengan kiai Madura adalah kiai pengasuh pesantren yang tinggal 

dan memiliki pesantren di Madura. 

Ketiga, nilai spiritual. Istilah nilai spiritual dimaksudkan sebagai nilai-

nilai ibadah atau ketuhanan sebagai media taqarrub kepada Tuhan. Merujuk 

Seligman (2005), nilai spiritual sebagai tujuan akan menjadikan hidup 

menjadi lebih bermakna karena ada pengaitan diri dengan intervensi 

ketuhanan dan agama. Kebutuhan trandensi yang menjadi penguat dan 

penyemangat ketika manusia dilanda kelemahan dan kegelisahan, sebagai 

sandaran diri. Nilai ini sangat penting karena kesalehan sosial merupakan 

tuntutan agama, dan kesalehan spiritual merupakan sumber kesalehan sosial.  

Batasan penelitian ini hanya merujuk pada kiai di Madura yang 

berpoligami, punya lembaga pendidikan atau pesantren, dan bersedia 

diwawancarai. Pemilihan Madura sebagai objek lokasi penelitian agar lebih 

spesifik dari entitas lainnya, dan juga karena daerah ini memang menarik 

perhatian banyak peneliti dari berbagai aspeknya, dengan beberapa distingsi 

dan keunikan yang dimiliki sebagaimana disebutkan dalam latar belakang 

masalah penelitian. 

 




