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ABSTRAK 

 
Ahmad Fadoli Rohman, “Praktik Poligami Syar‟i Pada Pondok Daurah 

Taman Surga Yogyakarta.”, 2020. 

 

Poligami baik secara diskursus maupun praktik selalu menjadi 

perbincangan menarik dan kotra produktif karena hal tersebut merupakan 

fenomena sosial keagamaan yang terjadi pada kehidupan masyarakat muslim 

Indonesia. Dewasa ini fenomena poligami menjadi isu sentral dalam 

kehidupan masyarakat muslim perkotaan, dimana banyak lembaga sebagai 

agen atau jasa poligami syar‟i dengan membuka program edukasi poligami, 

konsultasi poligami dan ilmu teknik berpoligami dengan menyasar 

masyarakat muslim perkotaan di sejumlah tempat di Indonesia dan tidak lain 

Kota Yogyakarta. Sejauh pengamatan peneliti bahwa di Kota Yogykarta ada 

satu lembaga sebagai agen atau jasa poligami syar‟i yaitu Pondok Daurah 

Taman Surga Yogyakarta yang beralamat di Desa Candi Winangun 

Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogykarta hal 

tersebut menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih mendalam tentang 

pertama alasan mendasar lembaga tersebut menyuarakan poligami syar‟i, 

kedua bagaimana poligami diajarkan dan disebarkan di lembaga tersebut, 

ketiga bagaimana respon publik terhadap praktik poligami di lembaga 

tersebut. 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif sedangkan 

jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi. 

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. 

Dalam metode pengumpulan data peneliti mengunakan metode observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan trianggulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan mendasar munculnya 

program poligami syar‟i pada Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta, 

Pertama, karena banyak orang konsultasi pada Ustad Awan Abdullah. 

Kedua, banyak kalangan yang menentang adanya syari‟at dan praktik 

poligami di masyarakat diantaranya Partai Solidaritas Indonesia dan kaum 

feminis. Ketiga, sebagai bentuk penyebaran ideologi Islamisme bahwa 

poligami itu merupakan hikmatus syar‟iyah. Sedangkan dalam mekanisme 

penyebaran praktik poligami syar‟i melalui tausiah atau ceramah baik ofline, 

online maupun on air. Adapun respon publik dengan adanya Pondok Daurah 

Taman Surga Yogyakarta sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri yang 

mengalami masalah internal keluarga, selain itu dirasa sangat bermanfaat 

bagi para pasangan suami istri yang ingin berpoligami. 

 

Kata kunci: Praktik Poligami Syar‟i, Pondok Daurah Taman Surga  

 Yogyakarta 
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ABSTRACT 

Ahmad Fadoli Rohamn, “Prantice of Syar‟i in Pondok Daurah Taman 

Surga Yogyakarta.” 2020. 

 

Polygamy, both in discourse and practice, has always been an 

interesting and productive controversy because it is a socio-religious 

phenomenon that accurs in the life of the Indosian Muslim Community. 

Today the phenomenom of polygamy is a central issue in the life of urban 

Muslim communities, where many institutions act as agents or sevices for 

syar‟i polygamy by opening polygamy education programs, polygamy 

consultations and polygamy techniques targeting urban Muslim communities 

in a number of places in Indonesia and none other than cities Yogyakarta. As 

far as the researcher observes that in Yogyakarta City there is one institution 

as an agent or sevice for syar‟i polygamy, namely Pondok Daurah Taman 

Surga Yogyakarta, which is located at Candi Winangun Village, Ngaglik 

District, Sleman Regency, Yogyakarta Special Region, this is the reason for 

researchers to research more deeply about the first basic reasons. These 

institutions promote syar‟i polygamy, secondly how polygamy is taught and 

disseminated in these institutions, third is how the public responds to the 

practice of polygamy in these institutions. 

The research method in this research is qualitative, while the type of 

research is field research with a sosiological approach. The data analysis 

method used is descriptive analytic. In the data collection method, the 

researcher uses the method of observation, interview, documentation and 

triangulation. 

The results showed that the basic reason that the emergence of the 

syar‟i polygamy program in pondok daurah taman surga yogyakarta was, 

first, because many people consulted Ustad Awan Abdullah. second, the are 

many people who oppose the existence of syari‟at and the practice of 

polygamy in the community, including the Indonesian solidarity party and 

feminists. Third, as a form of spreading the idelogy Islamism which is 

covered with the doctrine that polygamy is a syar‟iyah wisdom. In the 

mechanism of disseminating syar‟i polygamy practices through tausiah or 

lectures he hears both offline, online and on air. The public response with the 

Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta is very beneficial for married 

couples who experience internal family problems, basides that it is very 

useful for married couples who want to do polygamy. 

 

Key word: Syar‟i Polygamy Practices, Pondok Daurah Taman Surga 

Yogyakarta 
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MOTTO 
 

َلىيمۡ  أـى ۡ  يػىتىَٰمىىَٰ ۡ  كىءىاتيوْا ٱؿ ۡ  كىَٰ ًبيثى بًٱلطَّيِّبً ۡ  كىَلى تػىتىبىدَّليوْا ٱؿ ۡ  َلىيمۡ  أـى اْ ۡ  كيليوۡ  كىَلى تىأ ۡ  خى  ۡ  ًإلىَٰ  ۡ  كىَٰ
ًلكيمۡ  أـى ۡ  كىَٰ ًبين  احيوبن  كىافى   ۥًإنَّوي  ۡ  يػىتىَٰمىىَٰ فىٱنًكحيوْا مىا ۡ  ًسطيوْا ِف ٱؿۡ  أىَلَّ تيق ۡ  تي ۡ  ًخف ۡ  كىًإف ٢ اكى

ا ةن أىكۡ  أىَلَّ تىع ۡ  تي ۡ  ًخف ۡ  فىًإف ۡ  َنىَٰ كىثػيلىَٰثى كىريبىَٰعى ۡ  ًء مىثۡ  طىابى لىكيم مِّنى ٱلنِّسى مىا  ۡ  ًدليوْا فػىوىًَٰحدى
نيكيمۡ  أىم ۡ  لىكىتمى  ۡ  مىَٰ ًلكى أىد ۡ    ٣ أىَلَّ تػىعيوليواْ  ۡ  َنىَٰ ۡ  ذىَٰ

Artinya: “Dan, berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Jangan kamu 

menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta 

mereka bersama hartamu. Sesungguhnya, tindakan-tindakan (menukar dan 

memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan, jika kamu takut tidak akan 

berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu 

mengawininya), maka kawiniliah wanita-wanita yang kamu senangi, dua 

tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat bagi kamu untuk tidak berbuat aniaya”. 

(Q.S. al-Nisa‟; 2-3). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 Septemper 1987. 

 

I. Konsonan tunggal  

Huruf 

Arab 
Nama Huruf latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ b be ب

 ta‟ t te ت

ṡa‟ ṡ ث  es (dengan titik di atas) 

 jim j je ج

ḥa ḥ ح  ha (dengan titik di bawah) 

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

żal ż ذ  zet (dengan titik di atas) 

 ra‟ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س



 

xii 

 syin sy es dan ye ش

ṣad ṣ ص  es (dengn titik di bawah) 

ḍad ḍ ض  de (dengan titik di bawah) 

ṭa‟ ṭ ط  te (dengan titik di bawah) 

ẓa‟ ẓ ظ  zet (dengan titik di bawah) 

 ain ‘ koma terbalik di atas„ ع

 gain g ge غ

 fa‟ f ef ؼ

 qaf q qi ؽ

 kaf k ka ؾ

 lam l el ؿ

 mim m em ـ

 nun n en ف

 wawu w we ك

 ha‟ h ha ق

 hamzah ‘ apostrof ء

 ya‟ y ye م
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II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 ditulis Sunnah سنة
 

 ditulis ‘illah علة

 

  
III.  Ta’ Marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 
ditulis al-Mā املائدة ’idah 

ditulis Islā إسالمية miyyah 

 
(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke 

dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki 

lafal aslinya).  

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‚al‛ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

ditulis Muqā مقارنة املذا ىب ranah al-maz \ 
ā hib 

   
IV. Vokal Pendek 

  ِ  ditulis i 

  ِ  ditulis a 

ُي   ditulis u 

 

V. Vokal Panjang  

Fathah + alif ditulis ā  

ditulis Istih}sā إستحسا ف n 

Fath}ah} + ya‟ mati ditulis ā  

ditulis Uns\ā أنثى  

Kasrah + yā‟ mati ditulis ī  



 

xiv 

ditulis al-‘Ā العلواين lwā ni 

D}ammah + wāwu mati ditulis u> 

 ditulis ‘Ulu>m علـو

 

VI. Vokal Rangkap 

Fath}ah} + ya‟ mati ditulis ai 

 

 ditulis Gairihim غيىم

Fath}ah} + wawu mati ditulis au 

 

 ditulis Qaul قوؿ
 

   
VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan  

dengan Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم
 

 ditulis u’iddat أعدت
 

 ditulis la’in syakartum إلف شكرت
 

 
VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah  

 ditulis al-Qur’an القرآف

 ditulis al-Qiyas القياس
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf 

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

 ditulis ar-Risālah الرسالة

ditulis as-Nisā النساء ’ 

 
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

   Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl al-Ra’yi أىل الرأم

 ditulis Ahl as-Sunnah أىل السنة
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik 

diperbincangkan sekaligus diperdebatkan di kalangan masyarakat di mana 

saja, tak kecuali di dunia Islam. Pedebatan pada tingkat wacana itu di 

kalangan kaum Muslim selalu berakhir tanpa pernah melahirkan 

kesepakatan.
1
 

Kesimpulan dari perdebatan ini memunculkan tiga pandangan. 

Pertama, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar, 

sebagian dari pandangan ini bahkan menganggap poligami sebagai 

“sunnah”, yakni mengikuti perilaku Nabi Muhammad Saw. Syarat 

keadilan yang secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur‟an cenderung 

diabaikan atau sebatas pada argumen verbal belaka. Kedua, pandangan 

yang membolehkan poligami secara ketat dengan menetapkan sejumlah 

syarat, antara lain keadilan formal-distributif, yakni pemenuhan hak 

ekonomi (financial) dan seksual (gilir) para istri secara (relatif) sama, 

serta keharusan mendapat izin istri dan bebetapa syarat lainya. Keadilan 

secara subtantif, seperti kasih kasih sayang dan cinta, tidak menjadi 

perhatian. Ketiga, pandangan yang melarang poligami secara mutlak 

(tegas).
2
 

                                                           
1
 Husain Muhammad, Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 5. 
2
 Ibid., hlm. 9-10. 
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Keragaman pandagan kaum Muslim dalam isu poligami ini tentu 

saja menarik, karena memperlihatkan di dalamnya sebuah dinamika 

pemikiran yang terus bergerak dan berkembang. Perkembangan ini 

menunjukkan bahwa mereka tengah dihadapkan pada perubahan-

perubahan sosial, budaya, dan politik yang terus berjalan sekaligus 

menantang. 

Di negeri (Indonesia), fenomena praktik poligami meyeruak dan 

ekspresif di tengah-tengah kegalauan panjang kaum perempuan. Mungkin 

menarik dikemukakan, seorang tokoh dari suatu daerah membawa serta 

empat orang istrinya dalam acara pelantikan sebagai anggota dewan. Usai 

pelatikan, ia berdiri di depan publik dengan didampingi empat orang 

istrinya sambil memperlihatkan wajahnya yang ceria, begitu pula empat 

istrinya itu. Mereka ingin menunjukkan kepada publik kebahagiaan dan 

kebanggan berpoligami. Belakangan, seorang wakil kepala daerah tampil 

ke publik diapit dua orang istrinya yang baru saja dilantik sebagai kepala 

desa.
3
 

Peristiwa lain yang menarik adalah munculnya inisiasi dari 

sejumlah tokoh masyarakat di sebuah daerah, yakni Aceh, untuk membuat 

Qonun, sebuah regulasi, yang mengatur tentang poligami, meski 

sesungguhnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. DPRD Aceh menyebut Qunun Poligami amat vital 

untuk mencegah Nikah Siiri serta menjamin hak perempuan dan anak.  

                                                           
3
 Husain Muhammad, Poligami Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai, 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 5. 
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Dewasa ini fenomena poligami menjadi isu sentral dalam 

kehidupan masyarakat muslim perkotaan, dimana banyak lembaga sebagai 

agen atau jasa poligami syar‟i dengan membuka program edukasi 

poligami, konsultasi poligami dan ilmu teknik berpoligami dengan 

menyasar masyarakat muslim perkotaan di sejumlah tempat di Indonesia 

dan tidak lain Kota Yogyakarta. Sejauh pengamatan peneliti bahwa di 

Kota Yogykarta ada satu lembaga sebagai agen atau jasa poligami syar‟i 

yaitu Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta yang beralamat di Desa 

Candi Winangun Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa 

Yogykarta. 

Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta merupakan lembaga 

edukasi dan konsultasi pernikahan poligami syar‟i yang sesuai dengan 

syari‟at Islam. Ustad Awan Abdullah menyatakan bahwa syari‟at ada dua 

pertama adalah hukum kedua adalah adab dan ketika berpoligami menurut 

Ustad Awan Abdullah
4
 harus memakai dua landasan hukum dan adab 

yang dinamakan poligami syar‟i. Lebih lanjut Ustad Awan Abdullah 

menyatakan jika berpoligami hanya berlandaskan syari‟at saja belum tentu 

beradab dan itu tidak disebut dengan poligami syar‟i dan poligami syar‟i 

itu merupakan program bersama suami istri hal ini melatar belakangi 

penulis untuk meneliti lebih mendalam tentang pertama alasan mendasar 

lembaga tersebut menyuarakan poligami syar‟i, kedua bagaimana poligami 

                                                           
4
 Wawancara, Awan Abdulah, Yoyakarta, 20 Oktober 2020. 
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diajarkan dan disebarkan di lembaga tersebut, dan ketiga bagaimana 

respon publik terhadap praktik poligami di lembaga tersebut. 

Berdasarkan hasil literatur revieuw, yang sudah di lakukan peneliti 

pada telaah pustaka, belum ditemukan karya ilmiah yang membahas 

terkait praktik poligami syar‟i pada Pondok Daurah Taman Surga 

Yogyakarta maka, isu tersebut menarik diteliti secara kritis dan mendalam. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan 

beberapa rumusan masalah yang akan membatasi fokus penelitian. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Megapa lembaga Pondok Daurah Taman Surga menyuarakan praktik 

poligami syar‟i? 

2. Bagaimana praktik poligami syar‟i diajarkan dan disebarkan? 

3. Bagaimana respon publik terhadap praktik poligami syar‟i pada 

Pondok Daurah Taman Surga? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan  Penelitian 

Berdasarkan prioritas penelitian yang dirumuskan oleh peneliti. 

Oleh karena itu untuk mendapatkan data yang diperlukan dan diharapkan 

dari penelitian ini, peneliti menetapkan tujuan penelitian, sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan alasan mendasar Pondok Daurah Taman Surga 

menyuarakan praktik poligami syar‟i. 

2. Untuk menjelaskan praktik poligami syar‟i yang diajarkan dan 

disebarkan oleh Pondok Daurah Taman Surga. 
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3. Untuk menjelaskan respon publik terhadap praktik poligami syar‟i 

pada Pondok Daurah Taman Surga. 

Sebagaimana penelitian pada umumnya, penelitian ini diharapkan 

memiliki manfaat dan kontribusi, antara lain: 

1. Kontribusi Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

kajian poligami, karena kajian dalam tesis ini berupaya menjelaskan 

praktik poligami syar‟i pada Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta. 

2. Kontribusi Praktis: diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar 

penelitian oleh pihak-pihak yang berkepentingan khususnya mahasiswa 

dari program studi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga 

Islam, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

D. Telaah Pustaka 

Poligami sebagai objek kajian yang selalu hangat diperbincangkan, 

tentunya sudah banyak kajian dan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya.  Oleh karean itu, perlu dikaji ulang penelitian sebelumnya, 

dengan harapan dapat memahami relevansi dan sumbernya yang akan 

menjadi acuan dalam penelitain ini, serta untuk menghindarai terjadinya 

duplikasi dan plagiarisme dalam penelitian ini. Untuk mengetahui dimana 

lokasi penelitian, penelti mencoba untuk mengkaji bebrapa literatur yang 

berkaitan atau terkait dengan masalah sebagai objek penelitian. 

Pada bagian ini peneliti menyajikan berbagai penelitian yang 

mempuyai keterkaitan dan keterikatan dengan penelitian yang sudah 

pernah diteliti sebelumnya. Hal ini sebagai upaya perbandingan antara 
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penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Selanjutnya peneliti 

memperkenalkan penelitian yang telah diselesaikan sebelumnya, 

diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, Jurnal berjudul “Poligami Dan Keadilan Dalam 

Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekontruksi Pemikiran”
5
 yang 

ditulis oleh Yassirly Amrona Rosyada pada tahun 2017. Dalam konteks 

penelitian tersebut secara komprehensif bertujuan melihat pemikiran 

Muhammad Syahrur tentang konsep keadilan dalam konteks poligami dan 

kritiknya terhadap pemikiran tersebut. Dengan pedekatan normatif ilmu 

tafsir dan ilmu ushul al fiqh penulis berpendapat bahwa dalam pandangan 

muhammad syahrur poligami berlaku bagi janda yang suaminya 

meninggal dunia dan meliki anak (yatim). Penelitian ini sangat berbeda 

dengan positioning penelitian dalam tesis yang dilakukan peneliti dalam 

konteks penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada isu poligami syar‟i 

yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik dan tak kala menariknya 

teknik poligami syar‟i tersebut diseminarkan lewat lembaga-lembaga 

Islam salah satunya pondok daurah taman surga yogyakarta.  

Kedua, Jurnal berjudul “Diskursus Pologami Perspektif Ibnu 

Asyur: Studi Maqashid al-Syari’ah dalam Kitab Maqashid al-Syari’ah 

al-Islamiyah”
6
 yang ditulis oleh Sunarto pada tahun 2019. Dalam 

                                                           
5
 Yassirly Amrona Rosyada, Poligami Dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad 

Syahrur: Studi Rekontruksi Pemikiran, Profetika, Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 2, Desember 

2017, hlm 164-175. 
6
 Sunarto, Diskursus Poligami Perspektif Ibnu Asyur: Studi Maqashid al-Syari‟ah dalam 

Kitab Maqashid al-Syari‟ah al-Islamiyah, Jurnal Misykat, Vol. 04, No. 2, Desember 2019, hlm. 

167-184. 
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penelitian tersebut secara komprehensif berbincang perihal diskursus 

poligami perspektif Ibnu Asyur, peneliti dalam melihat diskursus tersebut 

mengunakan pendekatan normatif dalam maqashid al-syari‟ah. Ibn Asyur, 

dalam bukunya “The Doctrine of Islam” (Sebagai metodologi hukum 

Islam), memperbolehkan poligami atas nama manfaat dari Umat. 

Meskipun konsep ini bertentangan dengan kewenagan pemerintah Tunisia 

(Habib Bourguiba) pada saat itu, namun poligami dilarang. Wacana 

poligami pada karya-karya di atas menitikberatkan pada konsep ideologis 

Ibnu Asyur, sebagaimana dijelaskan dalam bukunya; Maqashid al-syari‟ah 

al Islamiyah as Refrensi normatif dalam penelitian yang ditulis oleh frater 

Sunarto, hal tersebut sangat berbeda dengan positioning penelitian dalam 

tesis yang dilakukan peneliti dalam konteks penelitian yang dilakukan 

peneliti fokus pada isu poligami syar‟i yang akhir-akhir ini sering muncul 

dimedia sosial dengan menawarkan teknik poligami dilakangan 

masyarakat muslim Indonesia dan salah satu lembaga tersebut adalah 

pondok daurah taman surga yogyakarta. 

Ketiga, Jurnal berjudul “Konsep Poligami Dalam Al-Qur’an: 

Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraisi Shihab”
7
 yang ditulis oleh Siti 

Asiyah, dkk pada tahun 2019. Secara umum, penelitian ini bertujuan 

untuk memahami kitab suci poligami dari perspektif komentator 

kontemporer Indonesia yang diwakili oleh Bapak M. Quraish Shihab, 

sebagai solusi atas penerapan poligami yang meluas di masyarakat. 

                                                           
7
 Siti Asiyah dkk, Konsep Poligami Dalam Al-Qur‟an: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. 

Quraish Shihab, Jurnal kaijian Agama, Sosial dan Budaya. Vol. 4, No. 1, Juni 2019., hlm. 85-100. 
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Dengan pemahaman komprehensif tentang poligami dalam Alqur‟an 

melalui metode kualitatif dan penggunaan metode tafsir tematik 

(maudu‟i). Poligami Al_misbah dikatakan adil, dimana keadilan tidak 

hanya immateriil (cinta dan emosi), tetapi keadilan dalam dalam hal yang 

terukur tidak hanya terosesi dengan keinginan. Dalam praktiknya, 

penelitian di atas mengkaji poligami dari perspektif normatif, khususnya 

cara M. Quraisi Shihab menganjurkan untuk membaca poligami dalam Al-

qur‟an secara al-misbah, hal tersebut sangat berbeda dengan positioning 

penelitian tesis yang dilakukan peneliti yang mana fokus pada isu poligami 

syar‟i yang akhir-akhir ini sudah banyak diseminarkan di kota-kota besar 

baik di DKI Jakarta dan Yogyakarta dan dalam penelitian ini objek kajian 

yang diambil peneliti di pondok daurah taman surga yogyakarta dimana 

dalam hal ini pondok daurah tersebut mempunya program poligami syar‟i. 

Keempat, Jurnal berjudul “Poligami Dalam Prespektif  Fakhr Al-

Din Al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir”
8
 yang ditulis oleh Rachma 

Vina Tsurayya pada tahun 2019. Studi komparatif tersebut secara 

komprehensif bertujuan melihat diskusus poligami secara komparatif dari 

pemikiran kedua tokoh Din Al-Razi dan faqihuddin Abdul Kodir. Melihat 

dua sosok di atas, mereka dengan jelas menyatakan dukungannya terhadap 

hak-hak perempuan berpoligami. Dalam diskursus penelitian komparatif 

diatas masih terfokus pada perbincangan poligami dalam pandangan tokoh 

khususnya pemikiran Fakhr Al-Din Al-Razi dan Faqihuddin Abdul Kodir  

                                                           
8
 Rachma Vina Tsurayya, Poligami Dalam Perspektif Fakhr Al-Din Al-Razi dan 

Faqihuddin Abdul Kodir, Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-qur‟an dan hadist, Vol. 20, No. 2 Juli 2019, 

hlm. 2013-222. 
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yang mempunyai keberpihakan pada hak-hak kaum perempuan. Penelitian 

tersebut sangat berbeda dengan positioning penelitian tesis yang dilakukan 

peneliti dimana fokus pada kajian tesis yang digagas oleh penelitian secara 

spesifik mengkaji terkait keadilan dalam poligami syar‟i yang pada 

pondok daurah taman surga yogyakarta. 

Kelima, Jurnal berjudul “Komparasi Poligami dan Monogami 

dalam Perspektif Hukum Islam”
9
 yang ditulis oleh Feny Dyah Aprilia 

dan Vivien Indrawati Setya pada tahun 2019. Dalam tulisan tersebut 

melihat diskursus komparasi poligami dan monogami dalam pandangan 

normatif yaitu hukum Islam. Hal tersebut sangat berbeda dengan 

positioning penelitian tesis yang dilakukan peneliti karena dalam 

penelitian tesis tersebut peneliti lebih fokus pada isu praktik poligami 

syar‟i dimana pergerakan poligami syar‟i tersebut akhir-akhir ini muncul 

di kota-kota besar dengan mengadakan seminar teknik poligami syar‟i 

serta edukasi poligami syar‟i dan yang menjadi target dalam agenda 

tersebut adalah masyarakat muslim perkotaan yang ingin berpoligami. 

Keenam, Jurnal berjudul “Praktik Poligami Di Kecamatan 

Campalagian Kabupaten Polewali Mandar”
10

 yang ditulis oleh Ramlah, 

Musfikah Ilyas pada tahun 2019. Secara komprehensif tulisan tersebut 

menjelaskan fenomena praktik poligami dimasyarakat campalagian 

                                                           
9
 Feny Dyah Aprilia dan Vivien Indrawati Setya, Komparasi Poligami dan Monogami 

dalam Perspektif Hukum Islam, Indonesia Journal of Law and Islamic Law, Vol. 1, No. 1, 

Desember 2019., hlm 75-90 
10

 Rahman, Musyfikah ilyas, Praktik Poligami Di Kecamatan Campalagian Kabupaten 

Polewali Mandar, Junal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol, 1 No. 1 Desember 2019, 

hlm. 63-72. 
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kabupaten polewali mandar. Megadopsi metode yudisil empiris, dan 

melalui informan (masyarakat Campalagian). Penelitian menunjukkan 

bahwa praktik poligami dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan 

merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menghidari 

perzinahan dan poligami. Meskipun secara implementatif penelitian diatas 

sama membicarakan perihal praktik poligami akan tetapi secara objek 

kajian mempunyai fokus yang berbeda dengan positioning penelitian tesis 

yang dilakukan peneliti, dimana penelitian yang dilakukan peneliti 

terfokus pada isu poligami syar‟i yang akhir-akhir ini pergerakannya 

semakin masif di kota-kota besar dan dalam hal ini yang menjadi objek 

kajian tesis terkait keadilan perempuan dalam praktik poligmi syar‟i pada 

pondok daurah taman surga yogyakarta. 

Ketujuh, Jurnal berjudul “Dinamika Poligami di Tengah 

Masyarakat Poliwali Mandar dan Konawe Sulawesi”
11

 yang ditulis oleh 

Anwar Sadat & Ipandang pada tahun 2020. Jurnal tersebut membahas 

realitas poligami dalam masyarakat Kabupaten Poliwali Mandar Sulawesi 

Barat dan Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara berdasarkan narasi 

normatif. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah bahwa realitas poligami 

tidak terlepas dari landasan oligarki teologis patriarki dan nilai-nilai 

budaya. Meskipun dalam tataran implementatif Penelitian ini sama 

membicarakan terkait dinamika poligami dimasyarakat akan tetapi sangat 

berbeda dengan positioning penelitian tesis yang dilakukan peneliti, 

                                                           
11

 Anwar Sadad & Ipandang, Dinamika Poligami Di Tengah Budaya Oligarkis-Patriarkis 

(Studi Pada Masyarakat Poliwali mandar dan Konawe Sulawesi), Jurnal kajian Hukum Islam Al-

Manahij, Vol. 14 No. 1, Juni 2020, hlm 131 
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dimana yang menjadi fokus penilitian terkait isu poligami syar‟i dimana 

akhir-akhir ini meyeruak di publik dan publik sangat antusias menerima 

program seminar teknik poligami syar‟i tersebut, sejauh pengamatan 

peneliti sudah banyak agen-agen di kota besar menjual jasa terkait teknik 

berpoligami akan tetapi dalam tesis ini peneliti lebih fokus keadilan 

perempuan dalam praktik poligami pada pondok daurah taman surga 

yogyakarta  

Kedelapan, Tesis berjudul “Asas-Asas Berpoligami Dalam Al-

Qur’an (Studi atas Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)
12

 yang 

ditulis oleh Achmad Dhafir pada tahun 2018. Dalam tesis tersebut secara 

khusus membahas pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, 

dalam pandangan M. Quraish Shibah poligami diibaratkan dengan sebuh 

pintu darurat kecil yang hanya bisa dilakukan jika betul-betul dalam 

keadaan darurat saja. Sedangkan asas-asas poligami yang dapat diambil 

dari penelitian ini yaitu asas keadilan, asas pemberdayaan dan asas 

perlindungan. Positioning tesis yang ditulis oleh Achmad Dhafir tersebut 

sangat berbeda dengan tesis yang ditulis oleh peneliti yang fokus pada 

dinamika praktik poligami syar‟i pada Pondok Daurah Taman Surga 

Yogyakarta. 

Kesembilan, Tesis berjudul “Analisis Putusan Tentang Nikah 

Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Bima No. 

0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama 

                                                           
12

 Achmad Dhafir, “Asas-Asas Berpoligami Dalam Al-Qur‟an (Studi atas Tafsir al-

Misbah Karya M. Quraish Shihab)”, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, 2018. 
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Mataram No. 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)
”13

 yang ditulis oleh Nurul 

Inayah pada tahun 2019. Secara komprehensif tesis tersebut menganalisis 

suatu Putusan Pengadilan Agama Bima tentang nikah poligami penelitian 

tersebut sangat berbeda dengan positioning penelitian tesis yang dilakukan 

peneliti dimana fokus kajian yang diangkat dalam tesis terkait isu poligami 

syar‟i dimana akhir-akhir akhir ini menyeruak dipublik dan publik begitu 

atusias menerima hadirnya gerakan poligami tersebut. 

Kesepuluh, Tesis berjudul “Pergeseran Penafsiran Ayat Poligami 

Dalam Q.S. An-Nisa’ (4); 3 (Studi Tafsir Era Klasik, Pertengahan, 

Modern-Kontemporer)”
14

 yang ditulis oleh Wely Dozan pada tahun 2020. 

Dalam tesis tersebut secara komprehensif membahasan Tafsir pusi 

poligami dalam Q.S An-Nisa‟ (4) telah berubah; dan secara jelas 

mempelajari tafsir klasik, abad pertengan, dan modern. Positioning tesis 

yang ditulis oleh Wely Dozan tersebut sangat berbeda dengan dengan tesis 

yang ditulis oleh peneliti yang fokus pada dinamika praktik poligami 

syar‟i di kalangan masyarakat muslim perkotaan. 

Sejauh pengamatan peneliti tulisan mengenai poligami sudah 

banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun demikian, kajian 

dalam tesis ini memiliki urgensi dan posisi yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya. 

                                                           
13

 Nurul Inayah, “Analisis Putusan Tentang Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan 

Agama Bima No. 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 

0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)”, Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. 
14

 Wely Dozan, “Pergeseran Peanafsiran Ayat Poligami Dalam Q.S. An-Nisa‟ (4); 3 

(Studi Tafsir Era Klasik, Pertengahan, Modern-Kontemporer)”, Magister Aqidah dan Filsafat 

Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2020. 
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E. Kerangka Teoritik 

Teori Habitus (Taste, Field, Kapital dan Doxa) 

Untuk menelaah secara mendalam mengenai praktik poligami 

syar‟i pada Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta, kajian ini 

menggunakan teori “Habitus”, konsep “Selera” (Taste), teori “Ranah” 

(Field), konsep “Kapital” atau “Modal” dan Doxa dari sosilogi Prancis 

Pierre Bourdieu. Habitus dalam konteks ini dipahami sebagai 

pengondisian yang dikaitkan dengan syarat keberadaan suatu kelas, yang 

berfungsi baik sebagai struktur penataan dan operasi terstruktur, maupun 

sebagai sistem disposisi yang diakui dan menjadi dasar tindakan seseorang 

dalam dunia sosial. dengan demikian setiap sistem disposisi individu 

adalah variabel struktural sistem disposisi individu adalah variabel 

struktural sistem disposisi lain, di mana terungkap kekhasan posisinya di 

dalam kelas dan arah yang dituju. Gaya pribadi, praktik-praktik kehidupan 

atau hasil karya, tidak lain adalah suatu gaya khas suatu zaman atau kelas 

sehingga gaya itu mengacu terhadap gaya umum, tidak hanya melalui 

keseragaman, tetapi juga perbedaan yang menghasilkan pembawaan 

tertentu.
15

 Maka Bourdieu melihat habitus sebagai kunci bagi reproduksi 

sosial karena ia bersifat sentral dalam membangkitkan dan mengatur 

praktik-praktik yang membentuk kehidupan sosial. individu-individu 

                                                           
15

 Haryatmoko, “Landasan Teoritis Gerakan Sosial menurut Pieere Bourdieu,” Majalah 

Basis, Nomor 11-12, Tahun ke 52, November-Desember 2003, hlm. 9. 
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belajar untuk mendambakan hal-hal yang dimungkinkan bagi mereka, dan 

tidak mengaspirasi hal-hal yang tidak tersedia bagi mereka.
16

 

Habitus dapat dirumuskan sebagai sebuah sistem disposisi-disposisi 

(skema-skema persepsi, pikiran, dan tindakan yang diperoleh dan bertahan 

lama). Agenda-agenda individual mengembangkan disposisi-disposisi ini 

sebagai tanggapan terhadap kondisi-kondisi objektif yang dihadapinya. 

Dengan cara ini, Bourdieu menyusun teori penanaman sytruktur sosial 

objektif ke dalam pengalaman metal dan subjektif dari si agen. Ranah 

sosial objektif menemptakan persayaratan-persyaratan bagi para 

pesertanya untuk keanggotaan, atau katakanlah demikian, dalam ranah 

bersangkutan. Karena itu struktur sosial objektif diserap ke dalam 

perangkat personal disposisi-disposisi kognitif dan somatik (somatic). 

Sedangkan struktur subjektif tindakan agen kemudian disertakan dengan 

struktur objektif dan urgensi yang masih ada dari ranah sosial tersebut.
17

 

Dengan demikian, dapat dilihat sebagai sistem yang teratur dan meminta 

kecenderungan yang ditimbulkan oleh perilaku atau tindakan dan terus-

menerus tertuju pada fungsi praktis itu sendiri. Dalam konteks yang 

demikian maka habitus sebagaimana dimaksud Bourdieu, diciptakan 

melalui praktik (tindakan), di pihak lain adalah hasil tindakan yang 

diciptakan oleh kehidupan sosial.
18

 

                                                           
16

 Satrio Aris Munandar, “Pierre Bourdieu dan Pemikirannya tentang Habitus, Doxa dan 

Kekerasan Simbolik,” makalah untuk mata kuliah Filsafat Kontemporer Program S3 Ilmu Filsafat 

di FIB-UI, 2009, hlm. 5. 
17

 Ibid., hlm. 5-6. 
18

 George Rizer dan Douglas J.Goodman, Teori Sosilogi Modern, edisi keenam (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 523. 
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Habitus hadir sebagai struktur sosial yang diinternalisasikan yang 

diwujudkan. Habitus mencerminkan pembagian objektif dalam struktur 

kelas seperti menurut umur, jenis kelamin, kelompok, dan kelas sosial. 

habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi dalam kehidupan 

sosial yang diduduki. Orang yang menduduki posisi yang sama dalam 

kehidupan sosial cenderung mempunyai kebiasaan yang sama. Dalam 

konteks ini habitus dapat pula menjadi fenomena kolektif.
19

 Habitus 

diperoleh dari dan melalui praktik sehari-hari yang bervariasi. Menurut 

Tunner sebagaimana dikutip oleh Novrianto Khar mengatakan bahwa 

gagasan habitus ini menunjukkan pada persoalan kultur kelas yang selalu 

merupakan variabel indepemnden dalam sosiologinya Bourdieu. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bourdieu, bahwa habitus merupakan 

sistem disposisi yang mengatur kapasitas individu untuk bertindak. Karena 

itu tampak jelas bahwa habitus berada dalam pilihan individu tentang 

kepantasan dan keabsahan seleranya (taste) dalam berdandan, 

berbapaikan, (termasuk berhijab), seni, makanan, hiburan, hobi dan lain 

sebagainya. Itu semua turut dibentuk melalui pendidikan lewat proses 

internalisasi seperangkat kondisi material tertentu.
20

 Habitus menyediakan 

skema yang memungkinkan individu untuk mengklarifikasikan dunia 

                                                           
19

 George Rizer dan Douglas J.Goodman, Teori Sosilogi Modern, edisi keenam (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 522-523, 
20

 Novrianto Kahar, “Kapital Simbolik menurut Pierre Bourdieu dan Kegiatan 

Wirausaha: Studi Kasus Bisnis MQ Corporation, Pondok Pesantren Darut Tauhid Geger Kalong 

Girang Bandung,” Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta, 

2005, hlm.73. 
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sosial, dan diklasifikasikan oleh orang lain dalam dunia sosial tersebut.
21

 

Habitus selalu beropreasi berdasarkan nalar praktis (logic of pratice) yang 

diatur berdasarkan sistem klasifikasi bawah sadar (maskulin atau feminim, 

baik atau buruk, trendi atau kuno, dll). 

Dalam teorinya Bourdieu, penerapan prinsip-prinsip habitus dalam 

bentuk konsumsi budaya dikenal sebagai selera (taste). Konsep taste 

menurut Bourdieu adalah selera yang kelihatannya sekedar praktik 

individu sebetulnya diatur oleh nalar praktis dan selalu merupakan bagian 

dari praktik kelas.
22

 Cita rasa sering berhubungan secara langsung dengan 

hierarki kelas sosial.
23

 Menurut Bourdieu selera keindahan berbagai kelas 

itu berbeda secara signifikan. Selera merupakan praktik yang membantu 

memberikan pemahaman seorang individu maupun orang lain mengenai 

posisinya dalam tatanan sosial. selera membantu orang lain yang 

mempunyai preferensi serupa untuk menyatakan dan membantu 

membedakan mereka dari orang lain yang memilki selera berlainan.
24

 

Dengan demikian tampajk menurut Bourdieu selera  bukanlah sebha 

fenomena sosial, tetapi sudah dirancang secara sosial. karena itu, selera 

                                                           
21

 Pierre Bourdieu, Outline of Theory of Practice (New York: Cambride University Press, 

1977), hlm, 72-80. Lihat Noorhaidi Hasan, “Kelas Menengah Muslim dan Pimpinan Indonesia 

Masa Depan,” makalah diperesentasikan pada “Seminar Pemikiran Muslim” di UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, tanggal 18-19 September 2013, hlm. 5. 
22

 Novrianto Kahar, “Kapital Simbolik menurut Pierre Bourdieu dan Kegiatan 

Wirausaha: Studi Kasus Bisnis MQ Corporation, Pondok Pesantren Darut Tauhid Geger Kalong 

Girang Bandung,” Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta, 

2005. Hlm.73. 
23

 Nathan Jurgerson dan George Ritzer, “Internet, Web 0.2, dan ke Depan,” dalam 

George Ritzer (ed), The wiley Balckwell Companion to Sosiology (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), hlm. 1070. 
24

 George Rizer dan Douglas J.Goodman, Teori Sosilogi Modern, edisi keenam (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 523. 
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adalah mekanisme kunci dalam mengatur sumber daya simbolik; karena 

hal itu merupakan bagian penting dari reproduksi sosial. individu-individu 

berjuang meningkatkan posisi sosial mereka dengan manipulasi 

representasi budaya situasi mereka dalam lapangan sosial. hal ini sebagain 

dicapai dengan mengukuhkan rasa superior dalam selera (taste) dan gaya 

hidup (lifestyle) dengan sebuah pandangan untuk melegitimasi identitas 

diri sebagai repsentasi terbaik yang berarti menjadi “apa yang seharusnya 

menjadi”. Selera berkaitan juga dengan reproduksi sosial secara umum dan 

reproduksi hubungan kelas secara khusus. Reproduksi gaya bersama 

mengakibatkan munculnya reproduksi kelas. 

Konsep lainya adalah konsep arena (field) atau ranah yang merujuk 

pada ruang sosial yang terstruktur, terorganisir, secara hierarkis dan 

menciptakan ketidakseraan objektif dalam pendistribusian berbagai tipe 

kapital. Pinnington juga menjelaskan bahwa konsep field adalah situs 

untuk resitensi sekaligus dominasi dan terkait secara relasional dengan 

yang lain.
25

 Dalam pemahaman Bourdieu melihat lingkungan sebagai 

sebuah arena pertarungan: “Lingkungan adalah juga lingkungan 

perjuangan.” Struktur lingkunganlah yang “menyiapkan dan membimbing 

strategi yang digunakan penghuni posisi tertentu (secara individual dan 

kolektif) yang mencoba melindungi atau meningkatkan posisi mereka 

untuk memaksakan prinsip penjenjangan sosial yang paling 

                                                           
25

 Novrianto Kahar, “Kapital Simbolik menurut Pierre Bourdieu dan Kegiatan 

Wirausaha: Studi Kasus Bisnis MQ Corporation, Pondok Pesantren Darut Tauhid Geger Kalong 

Girang Bandung,” Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta, 

2005, hlm. 75. 
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menguntungkan bagi produk mereka sendiri. Lingkungan adalah sejenis 

pasar kompetisi di mana berbagai jenis modal (ekonomi, kultur, sosial, 

simbolik) digunakan dan disebarkan. Bourdieu membahas emapat tipe 

kapital. Gagasan berasal dari lingkungan ekonomi dan arti modal ekonomi 

sudah jelas berupa kepemilikan kekayaan, penghasilan, san saving. Modal 

kultural meliputi berbagai pengetahuan yang sah. Modal sosial terdiri dari 

hubungan sosial yang berbilai antara individu. Modal simbolik berasal dari 

kehormatan dan prestise seorang.
26

 

Bourdieu membangun tipologi arena sosial sebagai arena 

pertarungan doxa atau wacana dominan yang hadir dalam prasadar sebuah 

kelompok masyarakat. Bahkan terkadang segala sesuatu ditentukan oleh 

doxa termasuk harga, nilai, dan makna. Karena itu menurut Bourdieu 

dunia sosial manusia penuh dengan doxa. Bourdieu mendefinisikan doxa 

adalah wacana yang diterima begitu saja sebagai kebenaran dan tidak 

pernah lagi dipertayakan sebab-sebabnya, apalagi kebenaranya. Bentuk 

doxa, bisa berupa kebiasaan sederhanaan, seperti cara duduk atau cara 

makan, sampaui wacana lain yang lebih luas yaitu kepercayaan atau 

ideologi.
27

 Konsep doxa digunakan untuk melihat pada kebiasaan-

kebiasaan, bahkan pemahaman idelogis keagamaan terhadap poligami 

yang dipandang sebagai syariah dan diterima tanpa dipertanyakan 

kewajibannya dan aturanya. 

                                                           
26

 George Rizer dan Douglas J.Goodman, Teori Sosilogi Modern, edisi keenam (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 525-526. 
27
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F. Metode Penelitian 

Metode penilitian merupakan metode pengumpulan data yang akan 

diperiksa dalam penelitian, tentunnya dalam hal ini peneliti membutuhkan 

suatu metode yang berkaitan dengan evaluasi data yang diperoleh dari 

hasil penelitian. Metode yang digunakan peneliti dalam tesis, sebagai 

berikut: 

1. Metode Kualitatif 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode 

kualitatif adalah cara sistematik yang digunakan peneliti dalam 

pengumpulan data yang diperlukan dalam proses identifikasi dan 

penjelasan fenomena sosial yang tengah ditelisiknya .
28

 Dalam penelitian 

ini fenomena yang diteliti terkait praktik poligami syar‟i pada Pondok 

Daurah Taman Surga Yogyakarta. 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian 

lapangan (field research).
29

 Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui 

secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam konteks 

penelitian lapangan ini penulis menulusuri terkait praktik poligami syar‟i 

pada Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta. 

 

 

                                                           
28

 Abbas Tashakkori & Charles Teddlie (eds), Handbook of Mixed Methods in Social & 

Behavioral Research, (Thousand Oaks, California; Sage Publ. Inc, 2003), hlm 57. 
29

 Penelitian lapang (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. 

Lihat Iqbal Hasan, Analilisis Data Penelitian dengan Sattistik (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 

5. 
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3. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif-eksploratif.
30

 Peneliti akan lebih menekankan pada upaya 

eksplorasi terhadap hakikat atau sifat dasar fenomena sosial keagamaan 

praktik poligami syar‟i pada Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta. 

4. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

pedekatan sosiologi
31

 dengan kerangka teoritik Habitus (Taste, Field, 

Kapital dan Doxa) yang sangat relevan sebagai kerangka analisis dalam 

objek kajian terkait fenomena praktik poligami syar‟i pada Pondok Daurah 

Taman Surga Yogyakarta. 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak pada Pondok Daurah Taman Surga 

Yogyakarta yang beralamat di Desa Candi Winagun Kecamatan Ngaglik 

Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.  

6. Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa langkah yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
32

  

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan 

melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 

                                                           
30

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 

2011), hlm 6. 
31

 Ghony & Fauzan, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), hlm. 75. 
32

 Jhon W. Creswell, Reseacrh Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan 
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Dalam konteks observasi yang dilakukan peneliti selama empat kali dalam 

kurun waktu dua bulan. Sementara wawancara yang digunakan peneliti 

menggunakan wawancara semi-terstruktur.
33

 Dalam wawancara tersebut 

peneliti mewawancarai tujuh informen yang terdiri dari pemerakarsa yaitu 

ustad Awan Abdullah, Ustad Bambang merupakan asisten dan yang lima 

informen merupakan jama‟ah Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta. 

Sedangkan dokumentasi peneliti lakukan dalam pengumpulan data 

dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen 

tertulis, gambar dan elektronik. Dokumentasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah data tertulis, tabel, gambar maupun elektronik yang 

menunjang data dalam penelitian ini. 

Adapun yang terakhir yaitu trianggulasi, Trianggulasi merupakan 

integrasi dari teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai 

pembanding data tersebut atas kebenaran data. Dalam teknik pengumpulan 

data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang 

telah ada.
34
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7. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan metode analisis data 

deskriptif analitik.
35

 Pemelihan metode tersebut bertujuan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Dalam 

penelitian tesis ini merupakan fenomena praktik poligami syar‟i pada 

Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta. Setelah fenomena tersebut 

disekripsikan peneliti melakukan analisis lebih lanjut secara rinci dan 

mendalam. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif serta 

mendorong pembahasan isu-isu dalam penelitian ini, maka peneliti 

mendeskripsikan susunan dan sistemik pembahasan pada setiap bab. Dalm 

kajian ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti dan 

bagian akhir. Di awal tesis ini, penelitian meliputi sampul, halaman judul, 

peryataan keaslian, pengesahan, persetujuan pembimbing, transliterasi, 

pendahuluan, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran. 

Sedangkan bagian inti dalam penelitian tesis ini, peneliti 

mendeskripsikan dengan beberapa sub bab pertama bab I mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 
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pembahasan. Sementara pada bab II membahas diskursus pologami yang 

erat kaitanya dengan masalah yang diteliti yaitu praktik poligami syar‟i 

pada Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta. Dan pada bab III peneliti 

mendeskripkan tentang praktik poligami syar‟i pada Pondok Daurah 

Taman Surga Yogyakarta. Selanjutnya pada bab IV merupakan  isi tentang 

penyajian data dan analisis data tentang praktik poligami syar‟i pada 

Pondok Daurah Taman Surga Yogyakarta. Selanjutnya bab V merupakan 

bagian akhir penelitian tesis ini yang memuat kesimpulan, saran, dan 

daftar pustaka lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian dan 

curriculum vitae (cv) yang memuat identitas diri peneliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam tentang 

keadilan perempuan dalam praktik poligami syar‟i pada pondok daurah 

taman surga yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut; 

1. Alasan mendasar bahwa munculnya program poligami syar‟i pada pondok 

daurah taman surga yogyakarta, Pertama, karena banyaknya orang 

konsultasi pada Ustad Awan Abdullah karena mereka merasa terdholimi 

dari pernikahan poligami yang mereka alami dalam kehidupan rumah 

tangga poligami. Kedua, banyak kalangan yang menentang adanya syari‟at 

dan praktek poligami dimasyarakat diantaranya partai solidaritas Indonesia 

dan kaum feminis hal ini yang metarbelakangi Ustad Awan Abdullah 

untuk lebih serius lagi dalam mendakwakan syar‟iat dan praktik poligami. 

Selain dua alasan diatas bahwa dengan adanya poligami syar‟i sebagai 

bentuk penyebaran Idelogi Islamisme yang dibukus dengan doktrin bahwa 

poligami itu merupakan hikmatus syar‟iyah. Apabila syari‟at ditegakkan 

itu ada hikmahnya. Ustad Awan Abdullah menyatakan ada lima hikmah 

ditegakkannya syari‟at di muka bumi salah satunya untuk menjaga 

eksistensi umat Islam dimuka bumi yaitu melalui pernikahan poligami 

kalau tidak poligami umat itu akan habis.  

2. Dalam mekanisme penyebaran praktik poligami syar‟i melalui tausiah atau 

ceramah yang beliau selengarakan baik ofline, online maupun onair. 
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Ofline bisa setiap hari selasa sore di pondok daurah taman surga yang 

beralamat di Candi Winagun selai itu ustad biasanya mengisi pengajian 

ditempat-tempat lain sepeti pengajian rutin di masjid deresan dan 

undangan pengajian yang deselengarakan oleh masyarakat baik daerah 

jogja maupun luar jogja. Selain ofline beliau dalam menyebarkan praktik 

poligami syar‟i melalui onair lewat televisi, lewat radio beliau selalu 

menyampaikan tentang pentingnya poligami. Dalam pengakuan beliua 

bahwa pernah ceramah di Radio MQ jogja selama 9 tahun, Radio RRI 10 

tahun terus radio-radio yang lain. kalau TV itu RB TV sama AD TV. Dan 

selain ofline, online beliau juga mengunakan metode online bisa dilihat di 

chanel youtube jemputjodoh.com. 

4. Adapun respon publik dengan adanya pondok daurah taman surga 

yogyakarta sangat bermanfaat bagi pasangan suami istri yang mengalami 

masalah internal keluarga. selain itu dirasa sangat bermanfaat bagi para 

pasangan suami istri yang ingin berpoligami karena pada prinsipnya 

pondok daurah membuka program daurah poligami syar‟i yang siaftnya 

berbayar. Dalam memahami femonomana tersebut dalam analisis penulis 

wajar jika beberapa jama‟ah pondok daurah taman surga yogyakarta 

merasa sangat bermanfaat karena dalam hal ini Ustad Awan Abdullah 

mempunyai modal sosial berupa keahlian dibidang agama jadi khususnya 

masyarakat awam jika penyelesaian masalahnya selalu dikaitkan dengan 

doktrin agama meraka pasti merasakan sebuah ketentraman dan tanpa 

disadari bahwa dengan adanya program daurah poligami syar‟i tersebut 
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ada motif ekonomi yang diselipkan oleh sang pemerakarsa tentunya hal itu 

bisa dibuktikan bahwa poligami syar‟i tersebut sifatnya berbayar.  

B. Saran 

Penelitian terkait perkembangan fenomena poligami syar‟i masih perlu 

terus dikembangkan lebih lanjut, karena fenomena poligami syar‟i tersebut 

merupakan bentuk gerakan poligami baru dalam sejarah peradaban 

masyarakat muslim di Indonesia khususnya masyarakat muslim perkotaan 

sebagai sasaran utama program edukasi poligami syar‟i tersebut, dan 

sejatinya motif pengembangan edukasi poligami syar‟i tersebut adalah 

motif ekonomi dan penyebaran Ideologi Islamisme. 
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