
    
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa kajian atau penelitian yang berhubungan dengan 

tema penelitian dalam disertasi ini. Baik yang berkaitan dengan tema 

kekiaian, kemaduraan, dan poligami. Untuk menyederhanakan pemaparan, 

maka berikut ini penulis paparkan beberapa penelitian dalam jurnal ilmiah 

yang ada kaitan atau hubungan dengan penelitian yang ditulis, yang relevan 

secara tema, persoalan, dan konteks : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anis Nur Arifah, Reniyadus 

Sholehah, dan Triwahju Hardianto (2016) bertajuk Poligami Kiai : Praktik 

Poligami Kiai di kota Jember dalam pandangan KHI dan gender. Penelitian 

ini memotret fenomena praktik poligami yang terjadi di kota Jember Jawa 

Timur, dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan perspektif gender. 

Penelitian yang menggunakan pendekatan historis, geografis, dan konten 

analisis ini menghasilkan temuan bahwa poligami adalah sesuatu yang boleh 

dilakukan namun kebolehannya seringkali diperdebatkan.Islam sendiri tidak 

melarangnya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dalam KHI, poligami 

diatur pada pasal 55-59 dengan syarat utama adil terhadap istri dan anak-

anak. Sedangkan dari segi kesetaraan gender, tidak lepas dari realita sosial 

tentang kedudukan laki-laki dan wanita, dimana dalam poligami, gender 

adalah suatu konstruksi budaya tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab 

sosial antara suami istri. Maka poligami diperbolehkan dengan tujuan 
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melindungi perempuan dan anak. Sebaliknya jika hanya untuk kepentingan 

biologis, maka mesti dilarang karena akan menimbulkan masalah seperti 

generasi yang tidak terurus dengan baik. 

Kedua, Hayani (2016) meneliti tentang Harga Diri, Relijiusitas dan 

Kesediaan Dipoligami.Penelitian ini menghasilkan temuan antara lain bahwa 

terdapat hubungan antara harga diri, relijiusitas dan kesediaan dipoligami. 

Perempuan yang bersedia dipoligami adalah perempuan yang mempunyai 

harga diri tinggi. Atau dengan kata lain, kesediaan dipoligami sangat 

dipengaruhi oleh harga diri perempuan. Sedangkan hubungannya dengan 

relijiusitas, kesediaan dipoligami sangat dipengaruhi oleh tingkat 

relijiusitas.Makin tinggi tingkatannya, makin tinggi kesediaannya untuk 

dipoligami.Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan temuan bahwa tidak 

ada hubungan antara tingkat pendidikan perempuan dengan kesediaan 

dipoligami. Sebagaimana juga penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa 

alasan perempuan bersedia dipoligami diantaranya adalah membantu orang 

lain, berbagi kasih sayang, menerima takdir, masuk sorga, taat kepada suami, 

mencari ridha Allah, tidak menentang aturan Allah, agar suami tidak 

selingkuh, dan agar banyak keturunan dan rejeki.  

Ketiga, Nurus Sa‟adah, Vita Fitria, dan Kurnia Widiastuti (2015) 

melakukan penelitian tentang Poligami dalam lintas Budaya dan Agama : 

Meta interpretation Approach. Yang menjadi poros dalam penelitian ini 

adalah diskursus seputar kontroversi poligami dan kontradiksinya antara 

ekspresi keagamaan dan marginalisasi patriarchal, dengan pemetaan riset 

selama tiga dekade terakhir tentang poligami.Dengan pendekatan meta-
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interpretasi, dipetakan tulisan atau hasil riset tentang poligami dari sisi agama 

dan budaya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan seputar poligami 

masih belum menemukan titik kesepahaman karena masing-masing peneliti 

berangkat dari situasi dan kondisi masing-masing.Kebanyakan peneliti 

menggunakan kualitatif karena lebih bisa mengungkap fakta.Dan pembahsan 

tentang poligami masih sangat terbuka selama masih ada orientasi, rasa, 

perilaku, dan kecenderungan yang berbeda. Pemerhati masalah poligami akan 

terus meneliti dengan sudut pandangnya masing-masing sesuai dengan 

bidangnya, baik pendidikan, kesehatan, psikologi, hukum, budaya, dan 

agama. 

Keempat, Masthuriyah Sa‟dan (2015) melakukan penelitian dengan 

tema Poligami Atas nama Agama : Studi Kasus Kiai Madura. Penelitian yang 

menggunakan pendekatan sosial humanitis kontemporer ini, yang dianalisis 

dengan menggunakan analisa Islam perspektif feminis, menghasilkan temuan 

bahwa poligami merupakan hasil interpretasi teks keagamaan yang bias 

gender, sehingga poligami merupakan bentuk kejahatan dalam perkawinan. 

Poligami hanyalah modus libido dan penuntasan seksual laki-laki yang 

melanggar hak asasi perempuan dan anak.Justifikasi teks dan hukum fikih 

yang digunakan sebagai landasan poligami beberapa kiai di Madura, 

mengindikasikan adanya ketertutupan penafsiran.Sehingga bersifat kaku, 

rigid, dan patriarkis.Perlu pemahaman keagamaan yang humanis, adil, dan 

egaliter dalam memandang perempuan. 

Kelima, Penelitian Justito Adiprasetio (2014) tentang Arkeologi 

Poligami di Jawa: Analisis Wacana Foucauldian atas Poligami di Jawa. 
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Penelitian ini mengkaji bagaimana poligami mulai dibicarakan sebagai efek 

persentuhan masyarakat Jawa dengan kolonialisme. Penelitian ini fokus pada 

dua hal, kelahiran dan pergeseran wacana poligami di Jawa secara arkeologis. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat diskontinuitas dalam sejarah 

poligami.Terdapat perbedaan subjek Jawa dalam membicarakan perkawinan, 

pra-kolonialisme dan pasca-kolonialisme. Poligami pada momenpra-

kolonialisme dipraktikkan sebagai suatu bentuk strategi sosial, dimana pilihan 

individu tidak terlalu dibicarakan  saat itu. Poligami adalah bentuk  transaksi 

kuasa yang bermakna politis. Sedangkan pada momen kolonialisme, kuasa 

atau pengetahuan kolonial membentuk subjek Jawa dengan pengetahuan baru 

melalui pendidikan dan regulasi via institusi modern yang dibentuk oleh 

pemerintahan kolonial. Masyarakat Jawa diperkenalkan dengan modernisme, 

yang kemudian  menjadi suluh perlawanan terhadap poligami. Hal yang terus 

bertahan hingga saat ini. 

Keenam, Vita Agustina (2014) meneliti masalah Hegemoni Kiai 

terhadap Praktek Poligami. Dalam penelitian ini disorot praktek poligami kiai 

yang memanfaatkan ketokohan dan kekuasaannya dalam melakukan 

poligami.Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa pada prinsipnya poligami 

adalah bukan sesuatu yang prinsip dalam beragama.Yang prinsip adalah 

keharusan untuk merujuk pada nilai-nilai dan ajaran syariat Islam seperti 

keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Praktek poligami kiai yang 

membonceng otoritas dan status sosial yang dimiliki, perlu untuk direvisi 

ulang. Hal ini terjadi akibat kegagalan menafsirkan fikih  dengan cara 

sepotong-sepotong.  
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Ketujuh, Itta Musarrofa (2013) melakukan kajian tentang Menerima 

dan Bertahan Hidup dalam Keluarga Poligami Kiai di Pesantren (Analisis 

Kritis atas Pengalaman Hidup Perempuan dalam Keluarga Poligami Kiai 

Pesantren di Probolinggo Jawa Timur). Penelitian ini menelaah bagaimana 

tatanan sosial tercipta melalui pengalaman individu. Dengan menggunakan 

teori kekuasaan Foucault, peneliti menajamkan analisisnya mengenai relasi 

antara kekuasaan dengan pengetahuan perempuan sehingga membentuk 

kedisiplinan tubuh dalam menerima poligami.Penelitian yang menggunakan 

metode life history ini mengungkap faktor-faktor yang membuat perempuan 

mau dan bertahan dalam lingkungan poligamis, dengan pemahaman 

kompleksitas interaksi kehidupan individu dengan konteks sosial dan 

institusional.Temuan penelitian menunjukkan bahwa para istri kiai yang 

dipoligami menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga poligami 

mereka.Dan penerimaan ini selain karena akibat dari kepantasan poligami 

sebagai simbol ketaatan, juga karena istri pertama terangkat secara status 

sebagai pengayom yang berbesar hati membahagiakan istri kiai yang 

lainnya.Dan istri muda lainnya juga terangkat statusnya karena sudah menjadi 

bagian dari keluarga besar kiai. 

Kedelapan, penelitian Abd Aziz Faiz (2013) tentang Pola dan Logika 

Nikah Sirri dalam Kultur Masyarakat Madura. Kesimpulannya, pertama, 

kawin sirri di Madura (termasuk di dalamnya poligami) menemukan logika 

konstruksinya dalam kultur masyarakat. Kedua, kultur Madura memandang 

bahwa perempuan mesti dilindungi, diarahkan, dan sebagai kehormatan diri. 

Ketiga, logika agama sangat dominan dalam kultur masyarakat Madura, 
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dimana perempuan mesti tunduk dan patuh pada suami dan orang tua. Di 

akhir kesimpulannya Aziz menyarankan agar temuan ini bisa menjadi 

landasan pengembangan kesadaran administratif bagi perkawinan dan 

kehidupan rumah tangga ke depan.  

         Kesembilan, Roibin (2012) melakukan penelitian tentang Praktik 

Poligami di Kalangan Kiai (Studi Konstruksi Poligami Kiai Pesantren di Jawa 

Timur). Dalam amatannya, poligami dianggap simbol status sosial bagi 

seorang kiai. Belum sempurna tingkat kekiaian seseorang sebelum ia 

melakukan poligami. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga tipologi 

pemahaman kiai tentang poligami berdasarkan sosio-religiusitasnya. Pertama, 

di kalangan elit kiai di Jawa timur ada dua pemahaman tentang poligami, yaitu 

normatif dan sosiologis. Kedua, pada tataran selanjutnya ada penggolongan 

derivatif yaitu normatif-teologis, dan normatif-humanis. Ketiga, dampak 

pemahaman poligami kiai yang sifatnya normatif-teologis, berakibat statis bagi 

institusi yang dipimpinnya. Sebaliknya kiai yang pemahamannya bersifat 

normatif-humanis, berdampak dinamis bagi institusi yang dipimpinnya. 

        Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Syukron Mahbub (2011) 

tentang Menakar Kafa’ah Praktik Perkawinan Kiai di Madura. Penelitian ini 

menghasilkan temuan bahwa kiai melakukan perkawinan antar keluarga dekat 

dari kalangan kiai juga. Ada dua tipe kiai dalam masalah ini. Pertama, kiai 

fanatik keturunan, yaitu kiai yang menjadikan faktor keturunan sebagai alasan 

utama dalam memilih jodoh, berdasar wasiat nenek moyang dan penjagaan 

kemurnian garis keturunan. Kedua, kiai fleksibel, yang tidak fanatik dalam 

menjadikan faktor keturunan sebagai alasan utama. Ada beberapa faktor lain, 
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seperti pemahaman ilmu agama, pengalaman, kekayaan, kecakapan, dan 

popularitas, yang menjadi pertimbangan dalam perkawinan, walaupun bukan 

berasal dari keturunan kiai.     

Kesebelas, Ema Khotimah (2010) melakukan penelitian tentang Praktik 

Pernikahan Poligami pada Istri Ulama : Tinjauan Fenomenologis. 

Kesimpulan penelitian ini bahwa kerelaan istri untuk dipoligami di kalangan 

istri ulama adalah atas dasar kesadaran penuh bukan berdasarkan emosi dan 

perasaan. Dengan kata lain menikah (secara poligami) adalah tindakan 

rasional yang didasarkan pada kesadaran dan pertimbangan ideologis dan 

logis. Dalam konteks pernikahan poligami ini, terdapat siklus keputusan 

menikah dan tahapan peneriman internal untuk dipoligami. Dalam penelitian 

ini motif poligami didasarkan pada subjektifitas dan pola motivasional yang 

berhubungan. Sedangkan tipologi dan pemaknaan kategori rasionalitasnya 

didasarkan pada orientasi rasional instrumental, seperti tujuan normatif nikah 

sebagai legalitas untuk melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang 

sebelum nikah, sah, halal, menghindari fitnah, dan mendapat pahala.  

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Siany Indria Liestyasari 

(2006) tentang Konstruksi Sosial Kultural Poligini Dalam Pesantren. Dalam 

penelitian ini dihasilkan temuan bahwa dalam kultur masyarakat Indonesia 

secara umum yang masih patriarkal, poligami adalah suatu kewajaran yang 

diterima. Ada serangkaian proses pembiasaan yang dilakukan oleh 

mekanisme kultural untuk membentuk persepsi tentang poligami. Dalam 

pesantren, yang dijadikan lokus dalam penelitian ini, persepsi tentang 

poligami dikonstruksi secara sosiol kultural melalui serangkaian pembiasaan 



22 
 

yang menggunakan perantara lembaga pendidikan atau pesantren. Semua hal 

yang bersifat aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, turut 

melestarikan peran gender yang berujung pada penganggapan wajar poligami. 

Begitu juga halnya dengan kitab-kitab yag diajarkan di dalamnya sebagai 

kurikulum wajib dan kajian dan wiridan sehari-hari. Semua itu dilihat dalam 

konteks relasi santri-kiai sebagai hubungan khusus guru-murid yang 

mengharuskan adanya kepatuhan dan ketundukan yang mutlak. Dengan 

demikian, sebagaimana simpulan penelitian ini, persepsi dan kenyataan yang 

ada mengenai poligami bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan sebuah hal 

yang terkonstruksi secara sosial kultural dan mengalami proses kesejarahan 

yang panjang. 

Beberapa penelitian dan kajian sebelumnya sebagaimana disebutkan di 

atas, secara umum ada tiga hal yang membedakan penelitian tersebut dengan 

penelitian dalam disertasi ini. Pertama, yang menjadi subjek atau informan 

dalam penelitian ini adalah para pelaku poligami dari kalangan kiai pesantren 

di Madura. Kedua, dari segi objek atau materi penelitian, yang menjadi fokus 

dalam kajian ini adalah nilai-nilai sosial spiritual yang didapat atau dirasakan 

dalam praktik poligami kiai di Madura. Sedangkan yang ketiga, dari segi 

lokus atau tempat penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Madura dengan 

empat kabupaten di dalamnya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan 

Sumenep. Penentuan Madura, untuk lebih memberikan gambaran yang utuh 

tentang tema penelitian. Jadi dari penelitian ini muncul temuan tentang nilai 

sosial spiritual poligami kiai Madura. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu secara khusus 

terangkum sebagai berikut. Penelitian Anis Nur Arifah dkk, walaupun 

menyentuh poligami kiai, namun didalami dari perspektif gender dan 

Kompilasi Hukum Islam. Dan diantara kesimpulannya melarang poligami 

jika hanya didasarkan pada kebutuhan biologis. Sedangkan penelitian penulis, 

dalam perspektif nilai-nilai spiritual. Dan juga berbeda dari sisi geografis 

lokasi penelitian tersebut (Jember) dengan lokasi penelitian penulis (Madura). 

Penelitian Hayani, berusaha menyingkap kehidupan kiai poligami dari 

sisi kesediaan istri dipoligami (psikologis), berbeda dengan penelitian penulis 

yang menyingkapnya dari perspektif sosio-spiritual. Sedangkan penelitian 

Nurus Sa‟adah dkk, menitik-beratkan pada pemetaan tulisan dan penelitian 

poligami dalam berbagai konteks, budaya, agama, dalam berbagai sudut 

pandang, dari perspektif kesehatan, hukum, dan sebagainya. Demikian halnya 

dengan penelitian Masturiah Sa‟dan, berbeda dengan penelitian penulis dari 

sisi perspektif, di mana titik tekannya pada perspektif gender dengan 

justifikasi yang berlebihan. Ia berangkat dari posisinya sebagai orang yang 

anti poligami. Menganggap bahwa poligami adalah kejahatan. Sebuah 

pandangan yang bertentangan dengan agama dan sosial budaya. Sedangkan 

dalam penelitian ini, penulis memosisikan diri dengan pandangan yang netral, 

mendudukkan persoalan pada tempatnya, tidak anti dan tidak mendukung 

poligami. 

Perbedaan lainnya, Justito Adiprasetio meneropong poligami dalam 

konteks masa kolonial dan pascakolonial, dengan mengambil setting Jawa. 

Sedangkan penelitian penulis, mengamati praktik poligami kiai Madura 
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dalam konteks nilai-nilai atau makna sosio-spiritual, dengan setting waktu 

zaman sekarang. Begitu juga halnya dengan penelitian Vita Agustina, yang 

memokuskan penelitiannya pada praktik poligami kiai dengan menggunakan 

kharisma dan kekuasaan. Perbedaan dengan penelitian Itta Musarrofa, selain 

lokasi geografis (Probolinggo)  juga teori yang digunakannya adalah teori 

kekuasaan Foucault. Sedangkan penelitian Abdul Aziz Faiz, walaupun lokasi 

penelitiannya sama, namun ia memokuskan pada aspek perkawinan sirri dan 

mal-administrasi dalam perkawinan sirri.  

Perbedaan selanjutnya dengan penelitian Roibin, walaupun ada 

penekanan pada konstruksi sosial, namun aspek perbedaannya adalah bahwa 

penelitian Roibin lebih luas dari segi lokus karena menjangkau Jawa Timur 

secara keseluruhan, dan memokuskan pada aspek hubungan poligami kiai 

dengan perkembangan institusi pesantren yang dipimpinnya. Sedangkan 

penelitian Syukron Mahbub, lebih banyak menekankan pada sisi kafa’ah atau 

keseimbangan dalam perkawinan kiai dari segi nasab, dan tipologi kiai yang 

fanatik keturunan dan yang tidak fanatik. Perbedaan dengan penelitian Ema 

Khotimah, selain penelitiannya difokuskan pada kerelaan dan kesediaan para 

istri untuk dipoligami, juga lokasinya di Jawa Barat. Sedangkan dengan 

penelitian Siany Indria Liestyasari, lebih menekankan pada pembahasan 

tentang pembiasaan poligami di internal pesantren, atau kondisi internal di 

pesantren dimana para istri yang dipoligami mengalami mekanisme 

pembiasaan yang kemudian membentuk kultur poligami.    
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B. Kajian Pustaka 

1.   Makna dan Sejarah Poligami 

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, poli atau polus yang berarti 

banyak, dan gamien atau gamos yang berarti perkawinan. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang mana satu 

pihak memiliki beberapa pasangan dalam waktu yang bersamaan. Dalam 

pengertian umum, poligami adalah perkawinan suami dengan lebih dari 

seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Berlawanan dengan kata 

monogami yang berarti perkawinan suami dengan satu istri (Nailiyya, 2016).  

Secara normatif teologis, poligami yang dalam bahasa Arab disebut 

sebagai taaddud zaujat menemukan pembenarannya dalam teks suci al-

Qur‟an (QS: 4: 3). Terminologi ini seringkali diidentikkan dengan poligami, 

yang berasal dari bahasa Yunani Poly atau polus yang berarti banyak dan 

Gamein berarti kawin atau perkawinan. Jadi poligami berarti “suatu 

perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang baik 

pria maupun wanita”. Dengan demikian poligami memiliki dua arti sekaligus, 

yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan 

dengan lebih dari seorang laki-laki, sedangkan poligini adalah perkawinan 

seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan (Dahlan, 1994).  Oleh 

karena itu secara terminologis, ta’adudu al-zaujat lebih tepat diidentikan 

dengan istilah poligini, hanya saja secara umum istilah poligami ini terlanjur 

salah diidentikan dengan beristri lebih dari satu.Poligami dipahami 

masyarakat secara umum dan lebih populer daripada poligini. Pengertian ini 

berkembang dan mengalami pergeseran sehingga makna poligami dipakai 
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untuk laki-laki beristeri banyak, sedangkan poligini tidak lazim dipakai 

(Khuzeiri, 1995).  

Dilihat dari latar belakang sejarah, poligami sudah lama dilakukan 

oleh bangsa-bangsa di dunia. Bahkan termasuk juga pada bangsa Eropa 

(bangsa-bangsa Barat) dimasa purbakala, poligami dianggap sebagai suatu 

kebiasaan yang dibolehkan. Karena dilakukan oleh raja-raja yang secara 

kedudukan mewakili dan melambangkan ketuhanan, banyak orang 

menganggap bahwa praktik poligami itu sebagai perbuatan suci. Bagi orang 

Hindu, poligami dilakukan dengan meluas sejak zaman bahari. Seperti juga 

halnya pada bangsa Babilonia, Assiria dan bangsa Persia tidak membatasi 

jumlah wanita yang boleh dikawini oleh seorang laki-laki. Di beberapa bagian 

Eropa dan Asia Barat, kebiasaan kawin banyak tersebar amat luas sekali, jauh 

lebih luas dari tempat lain dimana pun juga. Begitu halnya di Yunani, sebagai 

bangsa yang paling beradab dan paling tinggi kebudayaannya diantara semua 

zaman purbakala, harga wanita sangat murah dan bisa dijual dipasar dan 

diperjual belikan kepada orang lain, serta bisa diwariskan (Jaelani, 1995). 

Sejarah mencatat bahwa praktik poligami yang banyak dilakukan 

orang-orang terdahuluadalah hal yang wajar yang tidak menyalahi aturan 

apapun. Hal itu juga tidak berarti immoral. Dalam ajaran Kristen, sejarah 

mencatat bahwa Nabi Isa AS atau Jesus dalam pandangan umat kristiani, 

secara mutlak atau tegas tidak melarang kebiasaan poligami. Karenanya 

mereka mengatakan bahwa kebiasaan monogami sekarang ini, yang boleh 

dikatakan sudah menjadi hal yang umum diseluruh Eropa, disebabkan oleh 

pengaruh gagasan Jerman atau Yunani-Romawi atas agama Kristen. Menurut 
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Jones (1996) agama Kristen protentan memang melarang poligami, namun 

tidak ada satupun ayat dalam Injil yang melarangnya. Poligami dilarang 

setelah agama Kristen direvisi agar sejalan dengan ajaran Paulus yang 

menginginkan konsep monogami sebagai penyesuaian dengan budaya Yunani 

dan Romawi yang diterapkan dalam masyarakat kelas bawah.  

Syariat Islam tidak melarang poligami, tetapi membatasi jumlah istri, 

dan pada waktu yang sama, menetapkan persyaratan yang tegas baginya. 

Pada sebagian besar bangsa dan masyarakat yang menerima Islam, praktik ini 

adalah lumrah dan atas perintah Islam mereka harus menyesuaikan diri 

dengan batas-batas dan persyaratan yang ditetapkan oleh Islam (Muthahhari, 

2001). Dengan demikian poligami bukanlah model perkawinan yang hanya 

ada pada Islam, melainkan poligami menjadi trend dan isu perkawinan global 

(Wibisono, 1980).  

Di Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Tiongkok setiap laki-laki 

hanya mempunyai seorang isteri yang sah, tetapi di balik itu mereka memiliki 

wanita idaman lain (wil) atau harem. Anak-anak yang lahir dari wanita 

idaman lain pun bagi mereka sama-sama sahnya dengan anak-anak yang lahir 

dari isterinya sendiri (Wibisono, 1980). Begitu juga halnya di Amerika latin 

seperti Peru dan Meksiko. Keadaan ini telah menggambarkan bahwa pada 

prinsipnya laki-laki itu adalah poligam. Praktik poligami itu juga telah terjadi 

di antara bangsa Yahudi sampai abad pertengahan. Raja Sulaiman misalnya, 

ketika itu mempunyai 700 isteri dan 300 selir. Tradisi poligami itu terjadi 

secara regeneratif, dari masa ke masa hingga dewasa ini, utamanya di 

kalangan orang-orang Yahudi di negeri-negeri Islam. 
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Agama Hindu dan Budha, juga tidak jauh berbeda. Demikian juga 

orang-orang Romawi, mereka secara lahir menganut monogami secara tegas, 

namun banyak yang mempunyai simpanan-simpanan gelap di balik yang 

legal sebagai isterinya. Forde (1984) mengatakan bahwa praktik poligami 

dalam masyarakat Afrika lebih dititik beratkan karena pertimbangan 

ekonomi. Salah satu daya tarik terkuat terhadap poligami bagi pria Afrika 

justru pada aspek ekonominya, karena pria yang beristri banyak menguasai 

tanah lebih luas, dapat menghasilkan bahan makanan lebih banyak untuk 

rumah tangganya, dan dapat mencapai status yang tinggi karena kekayaan 

yang dapat dikuasainya. Poligami dalam masyarakat ini juga berkaitan 

dengan sistem upah untuk tenaga kerja karena dengan banyak istri akan 

menurunkan banyak keturunan, maka jika seorang laki-laki memiliki 

beberapa orang istri dia akan mendapatkan banyak anak. Mata pencaharian 

mereka yang didasarkan pada pertanian rupanya menghendaki tersedianya 

banyak tenaga kerja sehingga anak-anak yang terlahir dalam institusi 

poligami merupakan tenaga kerja pertanian yang upahnya rendah 

dibandingkan dengan menyewa tenaga kerja lain. 

Demikian pula dengan kajian Hart dan Pilling (dalam Kessler, 1976) 

pada masyarakat Tiwi di Australia utara di mana makanan dasar dikumpulkan 

oleh perempuan. Seorang penduduk Tiwi yang melakukan poligami 

mengatakan bahwa “jika saya hanya memiliki satu atau dua istri maka saya 

akan menderita kelaparan.Tetapi dengan sepuluh atau dua belas istri seperti 

sekarang maka saya dapat menyuruh mereka pergi ke segala penjuru setiap 

pagi dan sedikitnya dua atau tiga di antara mereka membawa sesuatu pada 
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pengujung hari dan kami semua bisa makan”. Tujuan poligami yang tertuang 

dalam berbagai penelitian tersebut lebih dititikberatkan pada kontribusi 

ekonomi yang dilakukan oleh perempuan untuk keluarga.Selain itu untuk 

mendapatkan kekayaan, dalam pengertian surplus makanan maka seorang 

laki-laki harus memiliki banyak istri atau berpoligami. 

Engineer (1999) berpandangan, masalah poligami lebih pada masalah 

kedudukan perempuan dalam masyarakatnya dengan mengkritisi tafsir-tafsir 

teks agama Islam. Ia melihat keterkaitan antara agama dan prinsip 

pembebasan dalam Islam.Menurutnya apabila agama memiliki misi 

pembebas yang termanifestasi dalam teks kitab suci maka dalam kenyataan 

masih terjadi kesenjangan yang luar biasa antara teks kitab suci dengan 

penafsirannya.Manusia seringkali menafsirkan teks kitab suci sebagai sesuatu 

yang mutlak karena itu terjadi hegemoni dan stagnasi termasuk di antaranya 

adalah persoalan keadilan gender. 

Sementara itu Mernisi (2003) menggambarkan bagaimana kehidupan 

perempuan dalam sebuah harem terkungkung oleh berbagai aturan-aturan dan 

tradisi yang harus dipegang oleh perempuan dalam menjalani hidupnya.Ada 

ruangan khusus untuk laki-laki yang tidak boleh dimasuki oleh perempuan, 

sementara itu pembagian publik domestik sangat jelas terlihat.Perempuan 

tidak diperbolehkan keluar harem tanpa alasan yang penting dan tanpa 

pengawalan ketat dari laki-laki.Tragisnya tradisi harem sendiri juga dijunjung 

tinggi oleh perempuan.Melalui institusi harem inilah praktik poligami dengan 

mengumpulkan beberapa orang istri dalam sebuah rumah kerapkali terjadi. 

Kata Harem didefiniskan oleh Mernissi sebagai sebuah tempat yang di 
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dalamnya seorang laki-laki melindungi keluarganya, seorang atau beberapa 

orang istrinya, anak-anaknya dan saudara perempuannya. Harem ini bisa 

berbentuk rumah atau tenda, dan menunjukkan tempat dan orang yang tinggal 

di dalamnya. Harem digambarkan berupa rumah yang dikelilingi oleh 

tembok-tembok besar yang juga ditujukan untuk menggambarkan kehidupan 

masyarakat yang melakukan praktik poligami pada zaman dahulu di mana di 

dalam sebuah harem berkumpul beberapa orang istri termasuk anak-anak 

mereka dari seorang laki-laki yang sama. 

 

2. Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam 

Secara etimologis, fikih yang identik dengan hukum Islam, berarti 

pemahaman. Dan secara terminologis bermakna hasil pemahaman dan 

pengembangan interpretasi nalar manusia dari teks syariah (al-Quran dan al-

Sunnah) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Syariah bersifat 

tetap sedangkan fikih bersifat dinamis. Dalam keterpaduan dua dimensi ini 

hukum Islam bisa bertahan, berkembang, dalam berbagai situasi dan kondisi 

(Efendi, 1991). 

Perkawinan dalam Islam, termasuk di dalamnya poligami, memiliki 

dimensi yang luas, yaitu ibadah, hukum, dan sosial. Dimensi ibadah karena 

perkawinan merupakan anjuran agama sesuai dengan fitrah, dari sisi hukum 

karena perkawinan adalah ikatan dan perjanjian yang kuat (mitsaqon 

ghalidzo) yang mesti melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai 

dengan syarat, rukun, prosedur, dan kewajiban masing-masing. Sedangkan 

dari sisi sosial, perkawinan adalah sarana untuk menciptakan keluarga yang 
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penuh kasih sayang sehingga lahir kehidupan yang sakinah, penuh mawaddah 

dan rahmah, untuk menghasilkan keturunan yang akan mengisi generasi 

mendatang. 

Walaupun asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, namun 

tidak melarang poligami. Turunnya ayat poligami dalam al-Quran, lebih 

didasarkan pada konteks sosial demi memastikan keadilan dalam perkawinan, 

dan untuk melestarikan tujuan perkawinan. Turunnya ayat poligami hanya 

membatasi jumlah maksimal bolehnya seorang suami melakukan poligami. 

Ayat ini tidak membawa aturan yang baru, karena sebelumnya poligami 

sudah dikenal dan dipraktikkan secara luas dalam agama dan budaya. Dan 

karena ayat ini (QS an-Nisaa‟ : 4) tidak mewajibkan dan juga tidak melarang, 

maka sebagaimana dikatakan oleh Shihab (2006), ayat ini merupakan pintu 

darurat kecil yang hanya dilalui jika diperlukan, dengan syarat yang tidak 

ringan. Misalnya jika istri mandul, terkena penyakit parah, atau sebab lain 

yang mengharuskan poligami. Dalam hal seperti, suami lebih tahu jalan 

keluar ideal yang tentunya dengan pertimbangan yang sesuai dengan kondisi 

dan maslahat bersama. 

Beberapa mufassir berbeda pendapat dalam hal hukum, batas maksimal, 

dan keadilan di dalamnya. Muhammad ibn Idris atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan imam al-Syafii (Musthafa Farran, 2006) mengatakan bahwa 

kebolehan poligami hanya bagi laki-laki merdeka, bukan budak, sebagaimana 

penegasan ayat jika khawatir tidak bisa adil, maka kawinilah satu wanita saja 

atau budak-budak yang dimiliki. Menurutnya, hanya laki-laki merdeka yang 

memiliki budak (tentunya dalam konteks ketika masih ada perbudakan seperti 
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zaman itu). Batas maksimal jumlah istri adalah empat, dan selebihnya haram, 

kecuali budak yang dijadikan selir maka tidak terbatas jumlahnya (Nailiyya, 

2016). 

Dalam pandangan al-Thabari (1990), kebolehan poligami mesti 

didasarkan pada kesanggupan suami untuk berbuat adil. Jika tidak, maka 

haram baginya berpoligami. Dalam batasan maksimal jumlah istri, al-

Zamakhsyari (1966) berbeda pandangan dengan mufassir lainnya. 

Menurutnya, batas maksimalnya adalah sembilan, bukan empat, sebagaimana 

pendapat mayoritas ulama. Hal tersebut karena penggunaan huruf “wa” dalam 

ayat wa tsulasta wa rubaa’ yang berarti dijumlahkan sehingga mencapai 

sembilan. 

Menurut al-Maraghi (Nailiyya, 2016), kebolehan poligami hanya dalam 

hal darurat dan kebutuhan mendesak. Pertimbangan untuk berpoligami mesti 

didasarkan pada kesiapan istri, anak-anak, dan kondisi keuangan. Dalam 

pandangannya, faktor yang membolehkan antara lain, kemandulan, nafsu 

seksual dan libido yang sangat tinggi, dan kemampuan finansial yang cukup.  

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Abduh (Nasution, 1996) 

yang berpandangan bahwa poligami hanya boleh dilakukan jika istri tidak 

bisa memberikan keturunan. Tanpa alasan itu, poligami haram dilakukan. 

Walaupun demikian, kemandulan semestinya tidak dijadikan alasan untuk 

berpoligami, karena diperlukan pemeriksaan yang cermat dan akurat dari 

ahlinya untuk menentukan siapa sebenarnya yang mandul. Karena dalam 

realitasnya banyak suami yang secara klinis terbukti mandul. Menurutnya, 
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salah satu sebab diharamkannya poligami adalah karena sulitnya suami untuk 

berbuat adil. Karena pada dasarnya pernikahan bersifat monogamis. 

Dalam pandangan Abu Syuqqah (1997), poligami boleh dilakukan 

dalam koridor satu diantara empat hal yang membolehkan, yaitu : 1. 

mengatasi masalah kemandulan atau cacat fisik atau penyakit yang 

menyebabkan tidak berfungsinya alat reproduksi dan kewanitaan, 2. Suami 

sering melakukan perjalanan dalam waktu yang lama, 3. Dengan tujuan 

berbuat baik kepada wanita baik-baik yang punya banyak tanggungan yatim 

dan kesulitan finansial, 4. Kekuatan ekonomi dan kesehatan yang prima dan 

perlu penyaluran yang halal, karena dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam 

dosa jika tidak kawin lagi. Keempat syarat ini masih ditambah satu lagi, yaitu 

keadilan yang merupakan syarat mutlak dan utama.     

Menurut Shihab (1998) ayat yang menjadi landasan bolehnya poligami 

sering disalahpahami oleh masyarakat. Ayat itu hanya menegaskan bolehnya 

poligami, bukan mewajibkan atau melarang dan tidak menganjurkan. Ia 

merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui dengan jika sangat 

diperlukan dengan syarat yang berat. Ayat ini turun berkaitan dengan adanya 

orang yang ingin mengawini anak-anak yatim yang kaya, cantik, dan berada 

dalam tanggung-jawabnya, tapi tidak ingin memberinya mahar yang sesuai 

dan tidak memperlakukannya dengan adil. 

Pembahasan poligami tidak hanya dikaji dari sudut pandang boleh 

tidaknya atau ideal dan baik buruknya. Dalam pandangan Shihab (1998) 

poligami juga harus ditinjau dari sisi hukum dan konteks sosial. Sehingga, 

Islam sebagai agama yang kontekstual, menyiapkan perangkat hukumnya 
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yang bisa diterapkan pada kejadian tertentu, walaupun hal tersebut bersifat 

kemungkinan. Istri mungkin saja mengalami hal-hal seperti yang disebutkan 

oleh al-Maraghi di atas, sehingga poligami bisa menjadi solusi yang baik. 

Sedangkan masalah aplikasinya diserahkan kepada masing-masing suami 

berdasarkan pertimbangan dan konteks sosial dan keluarga. Islam hanya 

memberikan wadah di antara wadah-wadah lain yang lebih ringan dari 

poligami. 

Selain itu, kebolehan poligami pada hakikatnya adalah untuk 

kemaslahatan dunia akhirat. Hal ini dapat dilihat dari tujuan poligami yang 

bermuara pada pemeliharaan kemuliaan dan hak wanita. Di dalam 

kebolehannya, terdapan pesan-pesan tentang kebahagiaan kehidupan rumah 

tangga. Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah memelihara kehidupan 

rumah tangga untuk menempuh dan menghadapi segala kemungkinan yang 

terjadi. Bisa dikatakan, kebijakan hukum perkawinan didasarkan pada realitas 

objektif yang mengakui poligami sebagai sebuah solusi yang dibolehkan, 

tidak dilarang dan tidak diwajibkan (Zuhdi, 1994). 

Adil merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam poligami. 

Kewajiban adil dalam al-Quran disebutkan dalam berbagai konteks, di 

antaranya adil terhadap istri yang dipoligami, selain adil yang dituntut dalam 

sektor yang lain misalnya dalam hal menjadi saksi, memutus perkara, dan 

menjaga harta anak yatim. Terminologi adil disebut dalam berbagai varian 

ayat. Menurut Shihab (2007), al-Quran menyebut kata “wasath” yang berarti 

posisi tengah, sebagai salah satu prinsip hidup muslim, juga kata „adl, qisth, 

mizan yang bermuara pada keadilan. 
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Cakupan makna adil dalam poligami meliputi keadilan kualitatif dan 

kuantitatif, yaitu keadilan materi dan non materi. Namun sebagaimana disebut 

dalam al-Quran, keadilan immaterial sulit untuk dilakukan. Oleh karenanya 

yang menjadi tolok ukur dalam keadilan poligami, sebagaimana dikemukakan 

Syarif (2008), adalah keadilan kuantitas yang meliputi materi nafkah lahir, 

giliran, dan sebagainya. Selain itu, adil juga diterapkan kepada anak-anak dari 

masing-masing istri, tidak hanya kepada istri saja. Karena poligami adalah 

tantangan bagi orang yang mampu berbuat adil. Jika tidak mampu, al-Quran 

sudah menyinggung supaya tidak berpoligami alias satu istri cukup 

(monogami). Bahkan menurut mereka yang menganggap poligami sebagai 

sesuatu yang terlarang, keadilan terhadap anak-anak juga menyangkut  

masalah jaminan pendidikan mereka. Hal ini adalah sesuatu yang sangat sulit 

dipenuhi, karena keluarga ideal dengan jaminan pendidikan sesuai dengan 

karakter masing-masing tidak mungkin terwujud kecuali dalam konteks 

pernikahan satu istri (Goldziher, 2003). 

Pembolehan poligami dalam al-Quran tentu mengacu kepada maslahat 

yang ingin dicapai yaitu terciptanya keluarga yang sakinah. Dan karena 

poligami bukan hanya untuk kemaslahatan suami, maka tujuan untuk 

melahirkan generasi yang baik mesti menjadi prioritas suami. Islam 

memberikan aturan yang dijadikan dasar pembolehan poligami yaitu 

keadilan. Jika hal ini tidak bisa dipenuhi, maka poligami tidak perlu 

dilakukan. Namun, walaupun sulit dilakukan bukan berarti dijadikan argumen 

bagi penutupan pintu poligami. Karena keadilan yang dimaksud, berdasarkan 

narasi al-Quran dan hadist, bersifat material, bukan keadilan dalam masalah 
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cinta dan kasih sayang. Karena hanya Allah yang bisa membolak-balikkan 

hati manusia (Shihab, 2010) 

Yang perlu digarisbawahi dan dicermati dalam masalah keadilan 

poligami adalah kenyataan bahwa jika merujuk pada QS 4 : 3, peluang untuk 

melakukan poligami sepertinya sangat longgar dan terbuka, karena 

redaksinya menggunakan kalimat “nikahilah perempuan yang kamu suka, 

dua, tiga, empat”. Namun jika merujuk pada QS 4 : 129, maka peluang untuk 

poligami sangat kecil, ketat, dan sepertinya sulit dilakukan karena redaksinya 

“kamu tidak mungkin berbuat adil walaupun kamu berusaha sekuat tenaga”. 

Jika dicermati dengan benar, sebagaimana dikatakan imam Jakfar al-Shadiq 

(dalam Abdullah, 2003) bahwa adil dalam ayat yang pertama  adalah adil 

dalam hal materi atau nafkah, sedangkan adil dalam ayat yang kedua adalah 

adil dalam hal immateri, cinta dan kasih sayang. 

 

3. Kiai dan Poligami  

Walaupun penelitian ini membahas tentang poligami kiai, namun 

poligami tidak identik dengan kiai dan tidak hanya dilakukan oleh para kiai. 

Dalam sejarah banyak ditemukan berbagai komunitas, termasuk di dalamnya 

kaum pemuka agama, yang melakukan poligami. Bahkan sebagaimana 

disebut Nigel Cawthorne dalam bukunya Sex Lives of the Popes (2007), yang 

menyingkap rahasia kehidupan seks para paus, banyak sekali di antara 

pemuka agama itu yang melakukan poligami. Begitu juga halnya dengan 

komunitas Jawa misalnya, seperti diungkap Herusatoto (2004) dalam 

bukunya Seks Para Leluhur, ajaran tatakrama dalam perkawinan yang di 
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dalamnya juga menyangkut poligami, diajarkan secara turun temurun dalam 

budaya leluhur untuk merancang keturunan yang berkualitas. Sejarah pemuka 

agama Islam mulai dari para nabi, sahabat, ulama, dan tabi‟in, banyak yang 

melakukan poligami. Bukan karena poligami itu wajib, namun lebih kepada 

pilihan hidup yang memandang bahwa poligami dibutuhkan dalam konteks 

kepentingan dakwah, sosial, dan kesehatan. Sebagaimana dikatakan Ibnul 

Qayyim (1990) bahwa poligami juga memberikan dampak yang baik bagi 

kesehatan jasmani dan rohani. 

 Kiai, sebagai pemuka agama atau ulama, tidak ada bedanya dengan 

komunitas lain dalam hal kehidupan berkeluarga. Dalam pandangan Ziemek, 

sebagaimana dikutip Umam (2003), terminologi kiaibukan berasal dari 

bahasa Arab, melainkan dari bahasa Jawa. Kiai berarti makna yang agung, 

keramat dan dituahkan. Simbol itu melekat pada orang laki-laki yang lanjut 

usia, arif dan dihormati. Dan jika merujuk pada istilah yang dicarikan 

padanannya dalam bahasa arab, maka konotasi kiai merujuk pada kata 

“imam” atau “syekh” dalam terminologi fikih (Nawawi, 1987). 

Ditinjau dari keragaman budaya di Indonesia, alam kiai adalah  dunia 

yang unik dan rumit. Kerumitan ini didasarkan pada suatu alasan bahwa 

dunia kiai tidak sesederhana untuk kemudian digeneralisasikan ke dalam 

beberapa kelompok seperti ulama (kiai) tradisional, ulama (kiai) modern, 

ulama (kiai)  gaul, dan sebagainya, mengingat begitu banyaknya gelar dan 

simbol kiai yang melekat pada elemen-elemen tertentu. Walaupun pada 

perkembangan berikutnya gelar kiai lebih akrab ke dalam simbol ulama 
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tradisional, namun kini kiai juga telah melekat pada ulama modernis, baik di 

pulau Jawa maupun di luar Jawa (Pradjarta, 1999). 

Gelar kiai, secara spesifik, dialamatkan kepada orang yang ahli dalam 

bidang agama Islam yang memiliki, mengasuh, atau menjadi pimpinan 

pesantren, yang bertugas untuk mendalami dan mengajarkan kitab-kitab 

klasik kepada santrinya (Dhofier, 1985).  Selain sebutan kiai, mereka yang 

berpredikat sebagai tokoh agama juga disebut dengan alim atau ulama, 

sebagaimana disebutkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam (1999). Pandangan 

yang berbeda dikemukakan oleh Rahardjo (1993), yang memberikan sedikit 

perluasan terhadap makna kiai. Menurutnya, kiai selain adalah seorang guru 

dalam pondok pesantren, juga bisa diberikan kepada setiap sarjana agama 

Islam maupun sarjana secara umum.  

Sebagaimana tema kajian dalam penelitian ini,yang dimaksud dengan 

istilah kiai adalah sebagaimana pandangan Dhofier, yaitu seorang guru agama 

yang alim yang menjadi pimpinan pesantren. Dan sebagaimana menjadi 

rahasia umum, sebagaimana layaknya kita ketahui bersama bahwa kiai yang 

dimaksudkan, banyak di antara mereka melakukan praktik poligami, lebih-

lebih kiai pesantren yang ada di Madura. Praktik poligami ini, justru 

mengangkat citra dan status sosial bagi seorang kiai pesantren. Terangkatnya 

citra dan status sosial itu juga dirasakan oleh keluarga perempuan yang 

putrinya dinikahi oleh seorang kiai, sekalipun menjadi istri yang kedua, 

ketiga maupun yang keempat. 

Di sisi lain, tradisi poligami di kalangan kiai pesantren, utamanya di 

Madura memperoleh respon positif masyarakat setempat. Indikasi ini terlihat 
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misalnya, pada beberapa kasus ketika ada masyarakat yang memasrahkan 

anaknya kepada seorang kiai untuk dijadikan sebagai isteri. Nampaknya ada 

kepuasan tersendiri bagi masyarakat ketika anaknya yang dipasrahkan kepada 

kiai tersebut diterima oleh kiainya untuk menjadi isteri kiai. Mengapa 

fenomena ini bisa terjadi? Apakah karena faktor pesantren, budaya ataukah 

kharismatika dan otoritas seorang kiai.  Sementara itu persoalan poligami ini 

akan menjadi isu yang sangat mencolok sekali ketika persoalan poligami ini 

muncul di tengah-tengah kalangan masyaraka umum. Dalam kultur 

masyarakat Madura, kelas kiai memang berbeda dengan kelas masyarakat 

umum. Karena dalam masyarakat Madura, guru sangat dihormati 

sebagaimana orang tua. 

Sementara di sisi lain, banyak ilmuwan yang tidak setuju dan 

mengkritik poligami. Saadawi (2003) terang-terangan mengkritik ideologi 

patriarki dalam masyarakat Arab yang dianggapnya sangat merugikan kaum 

perempuan.Salah satu contohnya adalah maraknya praktik poligami di 

kalangan masyarakat Arab. Menurut Saadawi, poligami bertujuan untuk 

memuaskan hasrat seksual laki-laki dan mereka berusaha untuk 

mempertahankan hak tersebut dengan menggunakan dalih-dalih agama yang 

menetapkan sakralnya keserakahan laki-laki dalam ekonomi dan seks 

sekaligus. Di samping itu, wacana patriarki membuat garis keturunan jatuh 

pada laki-laki serta mewajibkan satu suami untuk perempuan, sementara ia 

mempertahankan haknya dengan dalih agama yang turut menguatkan 

sakralnya kepemilikan laki-laki atas perempuan baik secara ekonomi maupun 

seksual. 
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Sumanto (1997), mendiskusikan praktik poligami yang dilakukan oleh 

para bangsawan Jawa di zaman dahulu dengan menggunakan analisis gender. 

Menurutnya, pembahasan poligami yang berkaitan dengan analisis gender 

diawali oleh kaum feminis meskipun pembahasan hanya berkutat seputar 

penafsiran ayat-ayat al-Qur‟an yang dianggap misoginis atau mendegradasi 

perempuan karena faktor kebudayaan yang melingkupinya. Dalam perspektif 

mereka yang kontra poligami, penafsiran ayat al-Qur‟an pada kenyataannya 

sangat bias laki-laki.Hal ini tercermin dalam penafsiran yang dianggapnya 

telah menomor duakan perempuan serta mengukuhkan supremasi laki-laki 

dalam konteks kebudayaan yang patriarkal. 

Memotret poligami kiai, dalam perspektif feminis, sebagaimana 

dikatakan Musdah Mulia (2005) mesti dilihat secara kritis.Dimana, walaupun 

dalam Undang-Undang Perkawinanpoligami tercatat sebagai salah satu 

bentuk perkawinan yang dilegalkan oleh negara, namun dengan beberapa 

syarat yang ketat.Menurutnya, poligami dan kaitannya dengan penafsiran 

Islam atas teks yang berkaitan dengannya, mesti dikaji dalam perspektif 

feminisme. Dalam pandangannya, praktik poligami yang banyak dilakukan 

pada masa kini, baik oleh tokoh agama atau yang lain, lebih berkaitan dengan 

kesalahpahaman manusia serta faktor kebudayaan atas penafsiran Surat an-

Nisa (QS 3 :4) secara kaku.Dengan demikian praktik poligami haruslah 

dicermati dan didekati secara kontekstual, bukannya secara tekstual yang 

dalam kenyataannya malah mengakibatkan banyaknya pernikahan siri, 

ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. 
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Menurut Philips dan Jones (2005), legalitas dan praktik poligami 

dalam agama samawi, dan Islam khususnya, tidak perlu diperdebatkan karena 

rujukan historis dan empirisnya sangat jelas dan mendasar. Dari berbagai 

hasil penelitian dan pembahasan yang telah ada mengenai poligami, dalam 

konteks Indonesia, potret yang diambil tentang poligami sangat beragam dan 

dikupas dari berbagai sisi.Dari dunia pesantren atau dunia kiai, kajian tentang 

poligami juga sangat beragam, sebagaimana topik dan objek dalam penelitian 

ini. Kehidupan keseharian dalam sebuah pesantren yang didasarkan pada 

nilai-nilai spiritual dan kemudian dikombinasikan dengan pandangan 

masyarakat tentang poligami kiai. 

Dalam perspektif keadilan dan kostruksi sosial, sebagaimana sering 

diidentikkan sebagai dominasi patriarkis, wacana ini dijadikan pijakan dalam 

landasan berpikir Bhasin (1996) yang berargumen bahwa ada banyak hal 

yang dikontrol oleh laki-laki dalam kaitannya dengan kuasa atas perempuan, 

misalnya keluarga, agama, sistem hukum, sistem dan lembaga ekonomi, 

sistem dan lembaga politik, media, serta sistem pengetahuan dan lembaga 

pendidikan.  Dalam hal ini, ia lebih memandang keluarga, agama dan 

pendidikan dalam konteks pesantren adalah hal-hal yang menjadi domain 

laki-laki dalam membiasakan dominasi kekuasaannya.Keluarga adalah 

sekaligus juga lembaga pendidikan yang merupakan lokus utama pembiasaan 

nilai-nilai patriarkal karena di dalam keluargalah kita mendapatkan pelajaran 

pertama mengenai hierarki, subordinasi dan diskriminasi. Sedangkan lembaga 

agama yang mayoritas dikuasai oleh laki-laki melalui penciptaan tafsir kitab 
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suci dianggap oleh para feminis bersifat misoginis dan memuat kepentingan 

laki-laki. 

Pesantren, sebagai dunia kiai yang melatari perilaku keseharian, 

dalam hal ini memuat hierarki yang mengontribusi pemaknaan atas poligami 

oleh para penghuninya. Apa yang melatarbelakangi perilaku atau yang  

menjadi memori pengalaman mereka merupakan proses yang terjadi melalui 

pembiasaan atau habitusdalam keluarga dan lingkup sosial yang lebih luas. 

Hal tersebut bisa dengan misalnya, pendidikan secara regeneratif, khususnya 

tentang masalah agama yang banyak mengatur relasi antar jenis kelamin. 

Pendidikan ini yang kemudian mengonfirmasi dan mengontribusi pemaknaan 

perempuan yang terlibat dalam poligami tentang apa itu makna dari seorang 

laki-laki beristri lebih dari satu.  

Kiai yang menghabiskan hidupnya di pesantren, sangat akrab dengan 

konsep habitus tersebut. Dalam khazanah pesantren, hal ini dikenal dengan 

istilah riyadah dan istiqamah. Untuk memahami masalah pembiasaan 

tersebut, dan menjembataninya dengan dunia luar pesantren, konsep yang 

diajukan Bourdieu menarik untuk menopang perspektif fenomenologi, 

khusunya untuk memahami tindakan individu. Konsep theory of practice 

yang ditawarkan oleh Bourdieu (1990) setidaknya bisa digunakan untuk 

memahami perilaku manusia dalam ilmu sosial. Konsep habitus yang 

ditawarkan, intinya bagaimana proses pembelajaran dan pengalaman yang 

ditemui individu dalam kehidupannya adalah bekal pengetahuannya untuk 

berperilaku. Menurutnya, pelanggengan peran gender dan ketidak-setaraan 

dalam bentuk pembagian kerja menyajikan sebuah mekanisme yang 
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mentransformasi sejarah menjadi sesuatu yang bersifat natural.Hal ini terlihat 

misalnya dalam konteks poligami. 

Dunia kiai dan pesantren tidak bisa dilepaskan dari pembiasaan atau 

keteraturan istiqamah dalam menjalankan perilaku keseharian. Meminjam 

teori Habitus, perilaku individu tidak bisa dilepaskan dari latar belakang 

pembiasaan semasa hidupnya untuk bertindak dan merespon sesuatu. Artinya 

perilaku manusia tidaklah terlepas dari habitusnya yang berupa sistem-sistem 

disposisi yang tahan waktu dan dapat diwariskan, struktur-struktur yang 

dibentuk, atau struktur yang membentuk, maupun praktik dan 

representasi.Disposisi adalah kata kunci utama untuk memahami habitus 

seseorang karena habitus juga diartikan sebagai seperangkat atau susunan 

disposisi yang menghasilkan perilaku dan persepsi.Habitus sendiri adalah 

akibat dari sebuah proses inkulkasi (penanaman pada diri seorang individu) 

yang cukup panjang, dimulai sejak masa kanak-kanak yang kemudian 

menjadi “second sense” atau “second nature” dari seseorang (Johnson, 1991). 

Dengan demikian, habitus sendiri adalah sebuah pembiasaan yang 

dialami oleh individu dan digunakan dalam praktik kehidupannya.Individu 

mempersepsikan poligami berdasarkan berbagai faktor, dan habitus mereka 

cenderung untuk mempersepsi sesuatu berdasarkan atas pengetahuan yang 

mereka miliki. Dalam konteks pesantren maka doktrin agama serta berbagai 

pembiasaan yang menegaskan aturan relasi antar jenis kelamin turut 

memberikan pengetahuan mereka tentang relasi hierarkis antara laki-laki dan 

perempuan serta tentang poligami. Akan tetapi pengetahuan yang mereka 

peroleh lebih banyak didasarkan atas pandangan laki-laki (kiai sebagai sentral 
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pimpinan atau pengasuh pesantren) sehingga cara pandang mereka terhadap 

poligami seringkali masih pandangan yang bersifat laki-laki. Dalam hal ini 

berlaku konsep ketaatan dan kepatuhan tanpa syarat sebagai implementasi 

keimanan.  

Jadi dunia pesantren sebagai lingkungan hidup kiai kemudian menjadi 

suatu arena atau tempat di mana wacana poligami sebagai manifestasi 

ketaatan beragama (spiritual) dan sosial sebagai eksistensi dan legitimasi, 

direproduksi secara turun temurun. Inilah yang membuat pesantren bertahan 

sampai sekarang. Dan konsep perkawinan seperti ini yang membuat 

pesantren dan dunia kiai bertahan, karena konsep terhadap lembaga ini sarat 

dengan nilai-nilai ketaatan dalam relasi antara laki-laki dengan 

perempuan.Bekerjanya agama, sistem kepatuhan, dan pendidikan dalam 

lembaga keluarga membuat poligami diyakini sebagai sebuah kodrat bagi 

perempuan untuk dimadu dan laki-laki untuk beristri lebih dari satu. 

Menurut Abidin (2014), sebutan untuk tokoh agama di Madura 

bertingkat sesuai dengan posisi, maqom, dan status sosial serta lembaga yang 

dipimpinnya. Kiai atau keaeh adalah sebutan tertinggi untuk tokoh atau 

pemimpin agama yang mempunyai pondok pesantren atau lembaga 

pendidikan. Sedangkan kiai yang tidak mempunyai pesantren atau lembaga 

pendidikan disebut dengan mak kaeh. Di bawah tingkatan ini ada entitas 

bindhereh, yaitu gabungan antara mak kaeh dan ustadz, satu tingkat di bawah 

mak kaeh dan satu tingkat di atas ustadz. Sementara untuk anak kiai disebut 

lora atau Gus dalam istilah Jawa. Kiai merupakan pimpinan tinggi yang 

teritorialnya mencakup kecamatan, kabupaten, bahkan propinsi sesuai dengan 
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kebesaran dan kepopuleran pesantrennya. Sedangkan mak kaeh adalah 

pemimpin agama tingkat kampung atau desa. Mereka ini dikenal dengan 

istilah kiai kampung yang mengajar al-Quran di langgar-langgar dan musalla 

atau masjid kampung. Mereka disebut juga kiai tanpa pesantren. Dan 

bindhereh adalah pengganti mereka yang statusnya di atas ustadz dan skop 

kekuasannya hanya terbatas pada wilayah kampung atau dusun. 

Madura, sangat identik dengan kiai dan pesantren. Hal ini selain 

dibuktikan dengan ketundukan yang sangat tinggi masyarakat Madura pada 

kiai, juga terbukti dengan banyaknya pesantren dan madrasah atau sekolah 

diniyah di Madura. Menurut catatan atau data dari Kementerian Agama 

propinsi Jawa Timur tahun 2017, jumlah pesantren di Madura sebanyak 1.050 

pesantren dan 4.321 madrasah diniyah. Jumlah ini cukup besar jika melihat 

Jawa Timur secara keseluruhan di mana jumlah pesantren seluruh Jawa 

Timur adalah sebanyak 6.561 pesantren, yang berarti 12 persen di antaranya 

ada di pulau Madura. Bandingkan dengan jumlah pesantren di seluruh 

Indonesia yang terdapat dalam data Kemenag RI sebanyak 21.921 pesantren. 

Sedangkan jumlah madrasah diniyah (ula) atau setingkat sekolah dasar di 

seluruh Jawa Timur sebanyak 20.029 madrasah. Berikut tabel jumlah 

pesantren dan madrasah di Madura : 
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Tabel 2.1 

Jumlah Pesantren dan Madrasah di Madura 

No Kabupaten Jumlah Pesantren Jumlah Madrasah Ula 

1 Bangkalan  208 1167 

2 Sampang  418 1316 

3 Pamekasan  185 960 

4 Sumenep  239 878 

Jumlah  1.050 4.321 

Sumber : Kementerian Agama Propinsi Jawa Timur 2017 

 

   Kiai adalah gelar kehormatan yang diberikan masysrakat karena 

tingkat keilmuan agama dan keikhlasan yang tinggi dalam melayani umat 

dalam segala persoalan kehidupan. Penghormatan dan kepatuhan murid 

terhadap guru atau kiai akan melahirkan keberkahan dan ketenteraman hidup. 

Tingginya perhormatan terhadap kiai disebabkan karena kiai telah berjasa 

besar dalam memberikan pelajaran moral, akhlak, dan ilmu agama pada 

masyarakat sehingga kehidupan menjadi bermakna. Peran kiai dalam 

masyarakat tidak hanya terbatas dalam masalah agama, tapi juga sosial dan 

ekonomi. Terbukti masyarakat tetap mengandalkan tuntunan kiai ketika ada 

kelahiran, kematian, dan peristiwa sosial lainnya seperti perkawinan, 

pekerjaan, pertanian, dan lain sebagainya. Hal ini tidak begitu mengherankan 

karena Nabi Muhammad SAW juga pemimpin agama, pemimpin negara, dan 

pemimpin sosial. Sementara para kiai adalah pewaris nabi (Syarif, 2010). 
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Di Madura terdapat beberapa pesantren besar dengan jumlah santri 

ribuan, seperti pesantren Syaikhona Kholil Demangan Bangkalan, pesantren 

Jeranguan dan Karongan Sampang, pesantren Banyuanyar, Bata-bata, dan 

Bettet di Pamekasan, serta pesantren al-Amien Prenduan dan Guluk-Guluk di 

Sumenep. Dalam satu pesantren di antara pesantren besar tersebut terdapat 

ribuan santri laki-laki dan perempuan yang belajar dalam berbagai tingkatan. 

Di samping seribuan lebih pesantren lainnya dengan tingkatan menengah 

(ratusan santri) dan pesantren kecil (puluhan santri) yang ada di seantero 

Madura. Secara historis, hal tersebut tidak lepas dari peran kiai Muhammad 

Khalil Bangkalan, yang menjadi guru hampir semua kiai besar di Jawa. 

Menurut Rifai (2007), murid kiai Khalil tersebar di seluruh Jawa dan menjadi 

kiai yang berpengaruh dan disegani, seperti kiai Hasyim Asy‟ari pendiri 

pesantren Tebuireng Jombang, kiai Karim pendiri pesantren Lirboyo Kediri, 

kiai Siddiq pendiri pesantren Talangsari Jember, kiai Bisri Syamsuri dan kiai 

Wahab Jombang, kiai Munawwir pendiri pesantren Krapyak, kiai Maksum 

pendiri pesantren Lasem, dan kiai Mubarak pendiri pesantren Tasikmalaya. 

Hampir semua pesantren di Madura, baik yang besar maupun yang 

kecil, semuanya termasuk dalam rumpun NU secara kultural. Kecuali 

beberapa pesantren yang berafiliasi ke ormas lainnya, yang jumlahnya bisa 

dihitung dengan jari, seperti pesantren Persis di Sampang dan pesantren 

Hidayatullah di Pamekasan. Selebihnya, secara umum bisa dikatakan 

bercorak nahdliyyin dalam paham keagamaan. 

Menurut Kuntowijoyo (2002), dalam setiap struktur masyarakat selalu 

ada kelompok elit atau kelas dominan yang mengatur atau mendominasi kelas 
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di bawahnya. Dalam struktur masyarakat Madura, kiai merupakan kelompok 

elit yang berposisi sebagai tokoh sentral dalam internal pesantren, dan tokoh 

panutan dalam kehidupan sosial. Posisi ini menjadikan kiai memiliki basis 

massa yang luas dan militan sehingga banyak menarik orang yang 

berkepentingan secara politik untuk memanfaatkan kharisma dan ketokohan 

kiai dalam momen tertentu. Di samping itu, ada beberapa kelompok elit kiai 

yang keelitannya juga ditopang oleh gelar bangsawan. Sehingga 

menggunakan gelar RKH (Raden Kiai Haji) yang diperoleh dari faktor 

genealogis atau keturunan dari Sunan Giri atau Sunan Ampel. Tinggi 

rendahnya nasab atau kebangsawanan kiai menentukan kelas dan kharisma 

kiai dalam masyarakat. Sehingga status sosial dan simbol yang melekat 

menjadi legitimasi kiai sebagai tokoh elit yang memiliki personifikasi yang 

baik di mata masyarakat dan santri (Syarif, 2010). 

Pandangan Rozaki (2004), selain sebagai tokoh sentral keagamaan, 

kiai adalah ikon sosial yang perannya bisa mengalahkan peran kepemimpinan 

birokrasi pemerintah. Pengaruh kiai dominan dan mengakar dalam 

masyarakat, karena orang Madura banyak yang mengenyam pendidikan di 

pesantren. Selama masa pendidikan pesantren, peran kiai yang membentuk 

sikap hidup dan orientasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan, sangat 

melekat, ditambah hubungan batin antara guru murid yang tidak luntur 

bahkan sampai ketika santri tamat dari pesantren dan menjadi alumni. 

Hubungan pesantren dan alumni sangat kuat dengan adanya Haul pendiri dan 

pengasuh pesantren, serta adanya tradisi memondokkan anak pada pondok di 

mana orang tuanya menjadi alumni. 
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Madura, kiai, dan pesantren adalah dunia yang tak terpisahkan oleh 

waktu dan kehidupan. Di pesantren, khususnya di Madura, santri tidak hanya 

belajar teks pelajaran agama yang diajarkan di kelas dan masjid, tapi juga 

belajar perilaku, keterampilan, bahkan mantra dan ilmu-ilmu pengasihan atau 

fudul dan sebangsanya. Atau yang lazim disebut sebagai ilmu lahir dan ilmu 

batin. Kiai juga memberikan dan mengajarkan wirid, doa, hizb, dan amalan 

tertentu, bagi orang-orang tertentu (Rozaki, 2004). Masyarakat menganggap 

bahwa kiai merupakan sosok yang paling otoritatif dalam bidang agama. Di 

luar pesantren kiai juga memiliki otoritas tertinggi dalam bidang sosial 

keagamaan dan sosial kemasyrakatan. Mereka memimpin doa, tahlilan, 

solawatan, dan segala macam ritual agama dan sosial.  

Menurut Dhofier (1994), kekuasaan kiai dalam masyarakat dan 

pesantren, menjadikannya sebagai raja dalam kerajaan kecilnya, yaitu 

pesantren. Kiai adalah sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan dalam 

kehidupan pesantren. Dengan kekuasaan ini kiai membangun keharmonisan 

dengan dunia luar melalui jaringan sosial dan kultural. Menurut Mansurnoor 

(dalam Syarif, 2010), jaringan kekuasaan elit kiai berfungsi sebagai 

kesinambungan kekuasaan. Karena santri walaupun tamat dari pendidikannya 

di pesantren tetap terikat secara emosional dengan kiai sebagai alumni, dan 

ketika nanti menjadi tokoh yang menonjol dalam masyarakat, akan 

memperkuat status kiai di mana ia menjadi alumni pesantrennya. Sedangkan 

santri di pesantrennya berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang 

status sosial yang beragam. 
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Di antara tradisi kiai yang cukup menonjol di Madura, sebagaimana 

dikatakan Rozaki (2004), adalah poligami. Menurutnya, poligami adalah 

tradisi khas masyarakat paternalistik seperti masyarakat Madura. Namun 

tidak semua kiai melakukan poligami. Biasanya poligami dilakukan oleh kiai 

besar (yang memiliki pesantren) dan kiai dukun (yang biasa mengobati dan 

memberikan layanan penyembuhan) yang tidak memiliki pesantren. 

Sedangkan kiai langgar atau mak kaeh jarang yang melakukan poligami atau 

hampir tidak ada, karena faktor ekonomi dan sosial. Menurut Rozaki 

poligami hanya dilakukan oleh kiai yang memiliki kharisma dan kekayaan 

atau ekonomi yang kuat. Jika dua hal ini tidak ada pada kiai, maka poligami 

akan menjadi cibiran dan gunjingan di masyarakat.   

 

4. Poligami dan Nilai-nilai Spiritual  

  Secara umum, spiritual dimaknai sebagai sesuatu yang berdimensi 

ketuhanan atau immaterial. Dalam cakupan makna yang lebih luas, sesuatu 

yang berhubungan dengan spirit, ruhani, tujuan hidup dan kebenaran (Caplin, 

1989). Dalam pandangan Ginanjar (2001), spiritualitas  merupakan 

pemaknaan ibadah terhadap apa yang dilakukan sesorang dengan menyadari 

kefitrahannya sebagai hamba tuhan. Nilai spiritual adalah nilai penghambaan 

kepada Allah. Atau dengan kata lain, nilai ketersambungan perasaan hati 

seseorang dengan tuhannya. Nilai spiritual adalah pengalaman psikis rohani 

yang memberi kesan dan makna yang mendalam. 
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  Manusia adalah makhluk spiritual secara natural. Sebagai bagian dari 

alam semesta, manusia merupakan bagian dari sistem sunnatullah yang 

teratur dalam kehidupan makrokosmos dan mikrokosmos. Keteraturan sistem 

ini, menurut Ginanjar (2004), memberikan satu kesimpulan yaitu perlunya 

tujuan hidup. Pusat tujuan hidup inilah yang disebut dengan dimensi spiritual, 

dimana manusia jika keluar dari situ akan rusak sistem kehidupannya. Orang 

yang memiliki spiritualitas atau mencari nilai spiritual mampu memaknai 

setiap peristiwa dan perilakunya dengan positif berdasarkan kedekatan secara 

rohani dengan tuhannya. 

  Kebutuhan dan kekuatan spiritual seseorang dimulai dari pemberian 

atau peniupan sebagian ruh ketuhanan ketika ia berumur empat bulan dalam 

kandungan ibunya, sehingga ia menjadi makhluk yang unggul dan unik dan 

berbeda dengan makhluk lainnya (Ismail, 2013). Karenanya, manusia sebagai 

makhluk spiritual memiliki nilai-nilai yang berhubungan dengan hati nurani 

sehingga memahaminya sebagai ibadah atau penghambaan kepada tuhannya. 

  Menurut Mursi (1997), spiritualitas diperlukan agar terjadi hamonisasi 

kehidupan yang mendasari manusia, yaitu tujuan hidup, pengabdian, dan 

harapan. Kebutuhan nilai spiritual dirasakan oleh seseorang dalam bentuk 

keyakinan, makna, ibadah vertikal, ibadah sosial, rasa aman, maaf, harga diri, 

dan hubungan yang baik dengan manusia. Seseorang dikatakan memiliki nilai 

spiritual, jika ia memiliki kriteria antara lain, mempunyai prinsip dan 

pedoman hidup yang jelas, sanggup menhadapi cobaan dan sabar dalam 

menjalaninya, bisa memaknai aktifitasnya dalam cakupan yang sempit dan 
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luas demi memeroleh kebahagiaannya, dan memiliki kesadaran tentang tujuan 

hidup. 

  Namun demikian, selain memiliki unsur spiritual ruhani, manusia juga 

memiliki unsur material jasad yang pada akhirnya juga menuntut pemenuhan 

kepentingan dunia dan akhirat. Menurut Ruslan (2008), perbuatan manusia 

dipengaruhi oleh dorongan kepentingan material (gharizah) untuk 

mempertahankan, memenuhi, dan menyempurnakan kehidupan, seperti 

makan, tidur, dan kebutuhan seksual. Dimensi ruhani atau spiritual kemudian 

menuntun perbuatan tersebut agar sesuai dengan koridor agama atau 

kebenaran. Dimensi spiritual tidak hanya hadir di tempat-tempat ritual yang 

suci dan sakral seperti masjid, kakbah, dan tempat ibadah, tapi juga muncul di 

pasar, kantor, dan tempat tidur. Kegiatan yang bernilai spiritual tidak hanya 

diimplementasikan dalam bentuk solat dan zikir, tapi juga dalam bisnis, 

pergaulan, politik, bahkan dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. 

  Merujuk Parrinder dalam bukunya Teologi Seksual (2004), 

spiritualitas juga hadir dalam kehidupan seksual. Menurutnya, seks adalah 

bagian yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Ia merupakan 

sunnatullah atau hukum alam yang melestarikan kehidupan manusia. 

Seksualitas dan spiritualitas berjalan seiring dengan simbol yang memberikan 

pemahaman tentang kehidupan. Ia adalah imajinasi, kreasi, dan prokreasi 

yang membingkai kehidupan dengan seni, keindahan, dan sekaligus kesucian. 

Oleh karenanya, seks dan agama tidak bisa dipisahkan karena ia merupakan 

bagian dari teologi yang memperkaya perspektif dalam kehidupan agama, 
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jika dipahami secara proporsional, dalam sistem keyakinan yang 

fundamental. 

  Dilihat dari konteks poligami kiai, nilai spiritual menemukan 

relevansinya karena kiai merupakan simbol pelestari ajaran agama yang di 

dalamnya terdapat ajaran kehidupan rumah tangga secara lengkap dan 

menyeluruh. Menurut Zuhri (2018), kiai ibarat pemimpin orkestra yang 

membaktikan hidupnya demi keindahan simponi umat dan santrinya. Ibarat 

konduktor, kiai mesti menjabarkan dan mengartikulasikan nilai-nilai spiritual 

(agama) sebagai solusi dan pedoman hidup. Sebagai contoh panutan, kiai 

menjadi payung yang meneduhkan dan melindungi semua lapisan 

masyarakat. Kiai memiliki pandangan dan kepentingan yang berorientasi 

spiritual akhirat jangka panjang dalam kerangka pencerahan dan pencerdasan 

umat. Sebagai pemimpin, kiai berkewajiban mendidik masyarakat agar 

menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar demi kepentingan dan 

kebahagiaan dunia akhirat, kebahagiaan spiritual dan kebahagiaan material. 

Dalam perspektif agama, tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat, karena 

semua amal amal manusia mempunyai dimensi dan konsekuensi pahala dan 

dosa di dunia dan akhirat. 

   

C. Kajian Teori 

Peneliti meminjam teori dari dua pakar di bidangnya, yaitu pakar ilmu 

agama dan pakar ilmu sosial untuk melihat dan memahami makna dan nilai-

nilai spiritual dalam poligami kiai Madura. Ada dua teori yang digunakan 
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yaitu teori ta’abbud Yusuf al-Qardhawi dan teori interaksionisme simbolik 

Herbert Blumer. 

 

1. Teori Ta’abbud Yusuf al-Qardhawi 

al-Qardhawi (1981) menjelaskan bahwa nilai ta’abbud atau spiritual 

dalam dimensi perkawinan termasuk dalam perkawinan poligami yang 

dicontohkan Nabi SAW, juga mencakup aspek gharizah atau kebutuhan seks 

manusia sebagai kebutuhan dasar. Hubungan seksual masuk dalam ranah 

ibadah berdasarkan niat yang benar karena mengikuti perintah dan anjuran 

agama. 

Selain dimensi tersebut, semua hal yang terkait dengan tujuan 

perkawinan juga tercakup dalam nilai-nilai spiritual yang menjadi amal 

ketaatan kepada Tuhan sebagai media pendekat atau taqarrub. Dalam sebuah 

hadist yang diriwayatkan oleh imam al-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda 

bahwasanya dalam alat kelamin masing-masing terdapat nilai sedekah. 

Dengan kata lain, pada setiap anggota badan manusia, terdapat nilai sedekah 

dan kebaikan. Para sahabat nabi kemudian bertanya, apa mungkin orang yang 

menuntaskan syahwatnya mendapat pahala. Kemudian dijawab oleh Nabi, 

sebagaimana syahwat yang dituntaskan melalui jalan haram akan 

memberikan dosa, maka syahwat yang dituntaskan melalui jalan baik dan 

benar akan mengantarkan seseorang untuk mendapat pahala. Hal ini senafas 

dengan motif penciptaan awal manusia sebagaimana yang disebut secara 

eksplisit dalam al-Quran (QS. Al-Dzariyat : 57) tujuannya adalah untuk 

beribadah. 
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Tujuan pernikahan dalam Islam dalam tataran spiritual yang bernilai 

ibadah merujuk pada teori ta’abbud al-Qardhawi seperti dikutip Khalid 

Abdul „Aal (2005) mencakup lima dimensi.  

Pertama, kesucian. Yang dimaksud dengan kesucian di sini adalah 

kesucian hubungan pasangan halal dalam jalan yang juga halal. Dengan 

demikian cinta akan terpelihara dalam naungan kesucian. Masing-masing 

pihak memiliki kebaikan dan kesucian sehingga tidak terjerumus ke dalam 

keburukan dan dosa. Karena pernikahan adalah benteng dan penghalang dari 

jebakan perbuatan tercela secara agama dan sosial. Agama telah 

menempatkan pernikahan sebagai sarana untuk membangun masyarakat, 

menyucikan hubungan suami istri, dan menyalurkan nafsu pada tempat yang 

halal. 

Kedua, cinta dan kasih sayang. Hubungan antara pasangan 

perkawinan, mesti ditegakkan atas dasar cinta dan kasih sayang agar bisa 

mewujudkan tujuan akhir menciptakan ketenangan dan ketenteraman. Dalam 

bahasa al-Quran, hal ini disebut dengan sakinah yang diperoleh dengan 

mengaplikasikan mawaddah dan rahmah (QS. Ar-Ruum : 21). Sakinah 

berasal dari akar kata sa-ka-na yang artinya menetap, diam, tenteram, dan 

tenang. Sedangkan mawaddah berasal dari akar kata wudd yang bermakna 

cinta secara fisik, sementara rahmah adalah cinta atau kasih sayang secara 

psikologis.Sebagaimana dalam kitab suci juga ada penyebutan kata libas atau 

pakaian bagi pasangan masing-masing seperti dalam QS. Al-Baqarah : 187. 

Yang berarti masing-masing pasangan menjadi pelindung dan penutup aurat 

bagi pasangan yang lain. 
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Ketiga, mewujudkan keseimbangan alam. Dengan adanya pernikahan 

yang merupakan proses adaptasi dan harmonisasi antar-individu, akan 

tercipta dimensi kemanusiaan dan keseimbangan kosmik. Pembagian peran 

secara fitrah dan natural antara laki-laki dan perempuan akan 

menyeimbangkan dan memberikan sesuatu yang diperlukan masyarakat 

dalam mewujudkan tatanan harmonisnya. Perempuan sebagai ratu rumah 

tangga dan laki-laki sebagai pemimpin yang bertanggng jawab lahir batin. 

Jika terjadi sebaliknya maka hubungan yang tidak alamiah ini akan 

mengantarkan pada ketidakseimbangan dan kekacauan, sebagaiman paham 

LGBT yang sedang menjadi perbincangan hangat karena mengancam 

generasi bangsa. 

Keempat, keturunan. Anak cucu yang atau keturunan yang akan 

menjadi generasi penerus merupakan perhiasan dunia dan harapan masa 

depan. Selain menjadikan bangunan rumah tangga utuh, sempurna, dan 

menjadi kebanggaan, keturunan juga menjadi buah yang diharapkan dipetik 

hasilnya baik ketika kedua orang tua masih hidup atau sudah meninggal. 

Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW bahwa keturunan merupakan 

“qurrotu ‘ain” atau penyejuk mata, sekaligus penyaluran naluri keayahan dan 

keibuan manusia. 

Kelima, keluasan rezeki. Perkawinan yang sesuai dengan ajaran 

agama, termasuk perkawinan poligami, akan mendatangkan keluasan rezeki, 

kebaikan, dan kekayaan. Sesuai dengan makna firman Allah dalam QS. An-

Nur : 32, bahwa orang miskin dan orang yang ingin menjaga kesucian dirinya 
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kemudian menikah, maka Allah akan menjamin kekayaannya, dan akan 

membukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. 

Perkawinan merupakan ibadah sosial, selain vertikal kepada Allah, 

yang harus dilakukan sesuai dengan ajaran agama. Dalam cakupan yang lebih 

luas, merupakan bentuk amal saleh yang efek pahalanya sangat besar karena 

menyangkut kehidupan sosial. Ibadah yang berdampak sosial lebih besar 

dampak maslahat dan pahalanya daripada ibadah yang sifatnya personal atau 

individual. Beberapa narasi kenabian yang mendukung hal ini antara lain : 

amal saleh yang paling utama adalah membahagiakan orang lain atau 

memberikan rasa senang kepada saudaranya; memberi makan; membebaskan 

kesulitan; memberikan manfaat; meringankan beban janda dan orang miskin; 

dan berjuang di jalan kebaikan dan jalan agama. 

 

2. Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer 

Salah satu sifat manusia yang membedakannya dari makhluk lainnya 

adalah bahwa ia merupakan animal symbolicum atau selalu memerlukan dan 

menggunakan lambang dalam berinteraksi dengan makhluk lainnya. 

Sebagaimana dikatakan Mulyana (2008), kebutuhan yang pokok dalam diri 

manusia adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. 

Interaksionisme simbolik atau disebut dengan Symbolic Interaction Theory  

adalah teori yang menyatakan bahwa terjadinya interaksi antar manusia 

karena adanya komunikasi dan keterlibatan pikiran. Intinya, interaksi 

simbolik adalah sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan makna dari 
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suatu proses komunikasi (pesan) untuk memaknai berdasarkan kesepakatan 

bersama dalam masyarakat tertentu (Effendy, 1989). 

Menurut Ahmadi (2008), perkembangan interaksi simbolik berasal 

dari dua aliran, yaitu mazhab Chicago yang dipelopori Herbert Blumer dan 

mazhab Iowa dengan tokohnya Manford Kuhn. Pada awal sejarahnya, teori 

interaksionisme simbolik tidak bisa dilepaskan dari George Herbert Mead 

(1863-1931) sebagai seorang yang punya kontribusi besar pada ilmu sosial. 

Pemikiran Mead tentang teori perspektif dalam perkembangannya kemudian 

menjadi embrio dari lahirnya teori interaksi simbolik (Siregar, 2011). Blumer 

melanjutkan kajian yang pernah dilakukan oleh Mead, dan meyakini bahwa 

studi tentang manusia tidak bisa disamakan dengan benda mati. Menurutnya, 

seorang peneliti harus empati pada pokok pokok materi, terjun langsung pada 

pengalamannya, dan berusaha memahami nilai dari setiap orang. Blumer 

menghindari pendekatan kuantitatif dan statistik dengan melakukan 

pendekatan ilmiah melalui riwayat hidup, otobiografi, studi kasus, catatan 

harian, dan wawancara, di mana penekanan pentingnya terletak pada 

pengamatan peneliti. Mazhab Blumer (Chicago) memandang manusia 

sebagai makhluk yang kreatif, inovatif, dan tidak bisa diramal dalam situasi 

atau kondisi tertentu. Individu dan masyarakatnya, dipandang sebagai sebuah 

proses untuk membangun hubungan sosial. Dalam hal ini, interaksi simbolik 

menyatukan studi bagaimana emosi dipahami dan dikendalikan, bagaimana 

kenyataan dibangun, bagaimana diri diciptakan, bagaimana strurktur sosial 

dibentuk, dan seterusnya. 
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Pandangan Blumer, sebagaimana dikutip Ahmadi (2011), dalam 

memahami fenomena masyarakat, peneliti harus melakukan observasi dengan 

cara ekspolasi yang menghasilkan pemahaman empiris yang sebenarnya. 

Memahami simbol menjadi penting karena simbol adalah objek sosial dalam 

interaksi yang digunakan dalam komunikasi tertentu. Kemudian terjadi 

pemberian  makna dan penciptaan objek yang wujudnya bisa fisik, kata, 

tindakan yang dilakukan untuk memeberi makna dalam berinteraksi dengan 

orang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Interaksi Dalam Masyarakat 

 

Simbol adalah kunci untuk memahami kehidupan manusia. Dan 

interaksi simbolik menunjukkan adanya sifat khusus dalam hubungan 

manusia yang saling menerjemahkan, memaknai, dan mendefinisikan. 

Makna Interaksi 

 

Sumber : Charon  ( 1979 : 61 ) 

Gambar 2.1 
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Menurut Blumer (dalam Ahmadi, 2011), ada lima konsep dasar dalam 

interaksi simbolik : 

Pertama, konsep diri (self) yang memandang bahwa manusia bukan 

semata-mata organisme yang bergerak di bawah stimulus, tapi organisme 

yang sadar akan dirinya sendiri. Manusia mampu untuk melihat dirinya 

sebagai objek pikiran dan mampu berinteraksi dengan dirinya sendiri. Kedua, 

konsep perbuatan (action)yang memandang bahwa perbuatan manusia 

dibentuk dalam proses interaksi dengan diri sendiri yang berbeda dengan 

makhluk lainnya. Manusia merancang sendiri perbuatannya dan 

merencanakannya sesuai dengan konstruk pikirannya. Ketiga, konsep objek 

(object) yang memandang bahwa manusia berada dan hidup di tengah objek, 

baik yang bersifat fisik seperti kursi, bersifat khayal, abstrak, seperti 

kebebasan, atau yang bersifat buram seperti filsafat. Makna terhadap objek 

bisa berbeda sesuai dengan interaksinya. Keempat, konsep interaksi sosial, 

yang memandang bahwa manusia mencoba memahami maksud aksi yang 

dilakukan orang lain sehingga timbul interaksi melalui gerak, simbol, dan 

makna. Kelima, konsep tindakan bersama (joint action) yang memandang 

bahwa aksi kolektif yang timbul dari masing-masing individu dicocokkan 

satu sama lain sehingga timbul keserasian dan peleburan arti, pikiran dan 

sikap. 

Sebagaimana dikemukakan Mulyana (2008), pemahaman tentang 

tanda atau simbol untuk menemukan makna, dalam suatu proses komunikasi 

sangat penting karena akan menimbulkan efektifitas menuju sebuah 

pemahaman. Interaksi simbolik, menurut Blumer (1986) manusia memiliki 
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kekhasan untuk saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakannya, yang 

didasarkan pada makna yang diberikan. Interaksi dijembatani oleh simbol, 

tafsir, dan makna atas tindakan orang lain. Manusia sebagai aktor, akan 

memilih, memeriksa, mengelompokkan, dan mentransformasikan makna 

sesuai situasi dan kecenderungannya.  

Perspektif Blumer (dalam Soeprapto, 2002) interaksi simbolik 

mengandung beberapa ide dasar, yaitu : (1). Masyarakat terdiri dari manusia 

yang saling berinteraksi yang kemudian membentuk struktur sosial; (2). 

Interaksi terdiri dari aksi manusia yang berhubungan dengan orang lain; (3). 

Makna merupakan produk interaksi simbolik, dan objek tidak memiliki 

makna sendiri. Objek bisa berupa fisik, sosial, dan abstrak; (4). Manusia juga 

melihat dirinya sebagai objek; (5). Tindakan manusia adalah interpretasi yang 

dibuatnya sendiri; dan yang ke (6). Tindakan manusia saling berhubungan 

dan disesuaikan oleh kelompoknya yang kemudian melahirkan tindakan 

bersama. Tindakan bersama yang berulang-ulang kemudian dikenal dengan 

sebutan kebudayaan atau budaya. 

Pada dasarnya teori interaksi simbolik bertolak dari pemikiran bahwa 

realitas sosial merupakan proses yang dinamis. Konsep diri menjadi penting 

karena makna simbol bersifat dinamis dan variatif sesuai dengan kepentingan 

individu dalam bingkai ruang dan waktu. Dalam hal ini, individu adalah 

pelaku aktif atau aktor yang terkait dengan emosi, nilai, keyakinan, 

kebiasaan, pertimbangan, yang mempengaruhi dalam mengambil peran. 

Sebab pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang berinteraksi tidak 

hanya dengan sesama manusia, tapi juga dengan seluruh alam. Namun, 
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bagimanapun, setiap interaksi sosial dimulai dan diakhiri dengan 

mempertimbangkan diri manusia (Fisher, 1986). 

Teori interaksi simbolik berakar pada hakikat manusia sebagai 

makhluk relasional. Artinya setiap individu pasti berinteraksi dengan 

sesamanya. Konsep diri akan muncul ketika manusia berinteraksi dengan 

yang lainnya di luar dirinya. Karena interaksi memerlukan simbol maka 

disepakati bersama dalam bentuk bahasa, tulisan, yang bersifat dinamis dan 

unik. Dinamika ini lalu membuat manusia menjadi kritis, aktif, dan peka 

dalam menginterpretasikan simbol yang muncul dalam interaksi sosial.   

Setidaknya ada tujuh proposisi dasar dalam interaksi simbolik, yaitu 

1). Manusia memahami sesuatu melalui makna yang diperoleh dari 

pengalaman, 2). Makna dipelajari melalui interaksi, 3). Makna dimodifikasi 

melalui sebuah proses interpretatif, 4). Individu mengembangkan konsep diri 

melalui interaksi, 5). Konsep diri memberikan arti penting untuk perilaku, 6). 

Individu dan kelompok dipengaruhi oleh proses sosial dan budaya, 7). 

Struktur sosial dibentuk melalui interaksi sosial (Siregar, 2011).  

Interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut 

pandang subjektif. Sudut pandang ini menekankan bahwa perilaku manusia 

harus dilihat sebagai proses yang membentuk perilaku dengan pertimbangan 

ekspektasi mitra interaksi. Manusia bertindak berdasar penafsiran atas objek. 

Kehidupan sosial, pada dasarnya adalah interaksi manusia dengan simbol dan 

makna. Ringkasnya, teori interaksi simbolik berasal dari asumsi sosio-

psikologis yang mengatakan bahwa semua fenomena sosial dan perilaku 

sosial bermula dari apa yang ada dalam pikiran individu (Amadi, 2008). 
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Menurut Soeprapto (2002), kesimpulan Blumer didasarkan pada tiga 

premis utama, yaitu : manusia bertindak berdasarkan makna, makna diperoleh 

dari interaksi, dan makna disempurnakan saat proses interaksi berlangsung. 

Jadi esensi dari teori interaksi simbolik, sebagaimana ditegaskan Mulyana 

(2008) adalah suatu aktifitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu simbol 

atau pemaknaan. Dan bahwa manusia dapat dianalisis dan ditelaah melalui 

interaksinya dengan manusia yang lain. Sehingga teori ini menggunakan 

paradigma individu sebagai subjek utama dalam realitas sosial. 

Sebagaimana dikatakan Poloma (2010), dalam perspektif Blumer, 

tindakan manusia bukan disebabkan oleh faktor eksternal, manusia adalah 

aktor yang reflektif yang menjadikan objek sebagai self indication di mana ia 

mengetahui, menilai, memberi makna, dan bertindak berdasarkan makna itu. 

Dalam konteks sosial, proses ini disebut penyesuaian. Menurut Blumer, dunia 

sosial empiris terdiri dari manusia dengan berbagai kegiatan, sehingga untuk 

mengetahuinya dapat diperoleh dengan observasi langsung dengan 

pendekatan yang mendasar untuk mempelajari secara ilmiah kehidupan 

manusia dan kelompoknya. Inilah yang disebut sebagai metode interaksi 

simbolik yang merupakan pengkajian fenomena sosial secara langsung. 

 

3. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir teoritik dalam penelitian ini, dalam konteks makna 

poligami bagi kiai Madura, adalah bahwa penelitian fenomenologis ini 

mencoba untuk menggali pemahaman kiai-kiai Madura dalam memaknai dan 

memersepsikan poligami yang dilakukan. Para kiai sebagai subyek penelitian, 
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dalam perspektif teori interaksionisme simbolik adalah aktor yang melakukan 

self indication dan memaknai interaksi internal dan eksternal sebagai simbol 

dan melakukan internalisasi atas realitas sosial. Sebagai aktor, ia memilih, 

berpikir, dan menginterpretasi dan mentransformasi makna ke dalam tindakan 

(poligami).  

Kiai sebagai bagian dari kelompok masyarakat tentu melakukan 

interaksi sosial dalam bentuk interaksi simbolik dalam alur premis dasar 

Blumer yang intinya adalah : masyarakat adalah kumpulan manusia yang 

berinteraksi, interaksi itu bisa berupa simbolis yang perlu penafsiran dan 

pemaknaan, objek-objek perlu pemaknaan, manusia melihat dirinya sebagai 

objek dan subjek, tindakan manusia adalah tindakan interpretatif, dan 

tindakan manusia itu terkait dengan kelompoknya. 

Objek yang berdiri sendiri tanpa interaksi subjek tidak memiliki 

makna apapun. Subjek kemudian memberikan makna dengan perilaku dan 

tindakan sesuai dengan perspektif dan pemahaman mereka. Herbert Blumer 

dengan teori interaksi simboliknya bisa dipakai di sini untuk memahami, 

menganalisa, dan mengkonstruk sebuah pemaknaan dari pengalaman hidup 

kiai-kiai Madura dalam praktik poligami mereka atas makna poligami dan 

nilai-nilai spiritual di dalamnya. Teori ini memberi penekanan pada satu 

kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir dan berperilaku 

berdasar simbol interpretatif dalam interaksi sosial mereka. Termasuk di 

dalamnya interaksi dengan diri sendiri atau self interaction. Kerangka pikir 

teoritik dalam penelitian ini bisa dirumuskan dalam gambar berikut: 
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Kerangka Pikir Teoritik 

 

Dalam konteks ilmu sosial, interaksi simbolik adalah teori dasar yang 

banyak variannya. Di antaranya adalah teori label atau pelambangan 

(labelling theory) dan teori transformasi identitas. Teori interaksi simbolik 

Blumer ini dapat digunakan untuk menganalisis gejala masyarakat karena 

berbasis pada pandangan bahwa hakikat manusia sebagai mahkluk relasional. 

Simbol sebagai alat interaksi yang kemudian menimbulkan interpretasi 
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Gambar 2.2 
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makna, dalam prosesnya sangat unik  dan dinamis, sehingga memaksa 

manusia lebih kritis, peka, dan kreatif.  

Pada akhirnya, teori interaksi simbolik memberikan pandangan yang 

menonjolkan perilaku komunikasi antarmanusia dalam konteks yang sangat 

luas dan variatif. Dan sampai saat ini, teori ini dikembangkan dengan baik, 

mulai dari peranan diri, lalu berkembang dalam peranan diri dalam 

masyarakat. Walaupun ada beberapa kritik terhadap teori ini sebagai terlalu 

abstrak dan spekulatif, sehingga ditempatkan pada filsafat sosial, bukan 

sebagai teori sosial. Namun pada gilirannya, penafsiran yang tepat atas 

simbol dan makna turut menentukan arah perkembangan manusia dan 

masyarakatnya. Demikian juga sebaliknya, interpretasi yang keliru terhadap 

simbol akan melahirkan makna yang dapat menjadi petaka. Oleh karena itu, 

keterbukaan individu, dalam hal ini informan penelitian, dalam mengungkap 

pengalamannya, sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Karena pemakaian 

simbol yang benar juga akan berdampak pada pemaknaan yang benar. 




