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MOTTO

            
              
  
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan
kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya, dan dari
pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.1

1 Q.S Annisa’, 1
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Dengan mengucap rasa syukur kehadirat Allah SWT, karya tulis ini,
penulis persembahkan untuk kedua orang tua, Ayah tercinta Bapak Suhali dan Ibu
Titin Ariani Almarhumah, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan
dukungan moral dan materiil, memberikan seluruh usaha yang tiada henti untuk
kemajuan putra-putrinya
Berkat usaha dan do’a orangtua, saya dapat berhasil menyelesaikan
sekripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan umur
panjang serta rizki yang barokah kepada bapak ibu tercinta, serta dapat
dipertemukan kami di surga-Nya. Amin.
Untuk semua, keluarga yang telah memberikan contoh yang baik dalam
berlaku dan bertindak juga memberikan semangat dan motivasi akan pentingnya
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ini.
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ABSTRAK
Setio Much. Imron Andi, NIM. 210115111. Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan
Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa Campurejo kecamatan
Sambit Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing Rif’ah Roihanah., S.H., M.KN.
Kata Kunci: Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan
untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Di Desa Campurejo Kecamatan
Sambit Kabupaten Ponorogo terdapat larangan perkawinan adat kebo balik
kandang yaitu larangan melakukan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan
jika yang diketahui bertempat tinggal satu daerah dengan tempat tinggal asal dari
orang tua calon mempelai. Kepercayaan akibat yang timbul dari larangan
perkawinan adat kebo balik kandang yang ada di Campurejo masih diyakini oleh
masyarakat Desa Campurejo karena sebuah asumsi jika seseorang melanggar
larangan perkawinan adat kebo balik kandang akan menyebabkan terjadinya
sesuatu yang musibah dalam kehidupan berkeluarga, baik itu berupa sulitnya
ekonomi, keluarga tidak harmonis, dan kematian dari salah satu pihak.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan
‘urf terhadap praktek larangan perkawinan adat kebo balik kandang di Desa
Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan ‘urf
terhadap kepercayaan masyarakat tentang akibat yang akan timbul apabila
melanggar adat kebo balik kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit
Kabupaten Ponorogo?
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian
lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang
digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis
yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali
dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum
dan selanjutnya yang dikemukakan kenyataan yang bersifat umum.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan kebo
balik kandang di Desa Campurejo Ponorogo tidak memenuhi syarat-syarat
diterimanya ‘urf sebagai sumber hukum. Hal ini dikarenakan landasan hukum
terkait larangan perkawinan ini hanya sebatas prasangka. Jika dikategorikan,
larangan perkawinan ini termasuk ke dalam ‘urf ‘amm yang sifatnya umum.
Selain itu, dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat ‘urf, maka larangan perkawinan
ini masuk ke dalam ‘urf fasid atau ‘urf yang tertolak karena tidak ada landasan
yang kuat untuk dijadikan sebagai hukum. Kepercayaan masyarakat tentang
akibat yang akan timbul apabila melanggar adat kebo balik kandang di Desa
Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tidak bisa dijadikan
kehujjahan karena dalam kepercayaan tentang akibat yang akan timbul apabila
melanggar adat kebo balik kandang terdapat sesuatu yang sifatnya bertentangan
dengan nash.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai
pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, 1 Sejahtera, damai,
tentram dan kekal. Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang
sangat dianjurkan karena merupakan cara yang diriḍoi Allah untuk
melestarikan kehidupan manusia dan dalam mencapai kebahagiaan hidup.2
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Pasal 1memberikan rumusan sebagai berikut:
“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagaisuami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”.
Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan
dirumuskan:
“perkawinan merupakan akad yang kuat (mitsaqan ghalidhan.)
untuk

mentaati

perintah

Allah

karena

perkawinan

dapat

menghindarkan kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan
maupun perzinahan”3
1

Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa,2013),

hlm. 22.
2

Wasman, dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
(Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 33
3
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
hlm.7.

1

2

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada
semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhtumbuhan. Hal tersebut merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT
sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan
hidupnya.4 Firman Allah dalam Surah An-Nisa‟ ayat 1 sebagi berikut:

           
             
5

    

Artinya: „Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.‟6
Dalam al-Qur‟an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan,
hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk
manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Dzariyat ayat 49:
7

      

Artinya: „Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya
kamu mengingat kebesaran Allah.‟8
4

Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
Al-Qur‟an, 4:1.
6
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: PT
Syamil Cipta Media, 2005), 345.
7
Adz-Dzariyat, 51: 49.
8
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya,896.
5

3

Dengan demikian hidup berpasangan merupakan fitrah yang telah
ditetapkan Allah sejak penciptaannya. Oleh karena itu dibentuklah syariat
Islam sebagai pengaturan dalam pelaksanaannya, sehingga hubungan
antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan
kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.
Menurut kitab klasik dari ulama Syafi‟iyah pernikahan adalah akad
atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan
kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja. Sedangkan
menurut fikih adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria
dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua
belah pihak, yang dilakukan oleh wali menurut sifat dan syarat yang telah
ditetapkan oleh syara‟ untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya,
sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai
teman hidup dalam rumah tangga.9
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai
pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia sejahtera, damai
tentram dan kekal. Perkawinan dalam Islam merupakan sunatulah yang
sangat dianjurkan karena merupakan cara yang diridhoi Alloh untuk
melestarikan kehidupan manusia dan dalam mencapai kebahagiaan
hidup.10

9

Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang.
(Bandung: Pustaka Setia, 2008) 14
10
Wasman, dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,
(Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 33.
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Perkawinan merupakan sarana terbentuknya satu keluarga besar
yang asalnya terdiri dari dua keluarga besar yang tidak saling mengenal
satu sama lain, yaitu dari keluarga besar pihak suami dan keluarga besar
pihak isteri.11 Pasangan yang melaksanakan akad pernikahan dan hidup
ditengah

masyarakat tentu tidak hanya menganut pada ajaran Islam,

karena mereka tentu memiliki keterikatan dengan hukum adat yang
berlaku pada masyarakan tertentu.
Setiap daerah maupun wilayah memiliki kebudayaan sendirisendiri. Oleh karena itu, setiap daerah pasti memiliki hukum adatnya
masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan inilah yang
menunujukkan bahwa setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing
sebagai identitas bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya dan hukum
adat istiadat disetiap daerah. Dan masyarakat Indonesia juga masih
menggunakan hukum adat perkawinan tersebut untuk menghormati petuah
leluhur, khusunya pada wilayah tertentu, seperti Jawa, Sumatra
Kalimantan Sulawesi dan daerah Indonesia lainnya. Hukum khas
Indonesia adalah hukum adat.12
Salah satu adat yang masih digunakan hingga saat ini adalah
larangan perkawinan adat Kebo Balik Kandang di Desa Campurejo
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Karena merupakan hukum diluar
ketentuan normatif yang telah menjadi kebisaaan, bersifat ajeg (dilakukan
11

Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: academia + tazzafa, 2013),

12

Dominikus Rato, Pengantar Hukum Adat, (Yogyakarta: LaksBang PRESS indo, 2009),

hlm. 22
hlm, 3.

5

terus menerus) dan dipertahankan oleh masyarakat. Menurut masyarakat
Desa Campurejo larangan perkawinan adat Kebo Balik Kandang
merupakan larangan perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki atau
perempuan dengan laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal satu
kelurahan atau satu desa dengan tempat tinggal orang tua.
Seperti pemuda dari Dusun Kebatan tidak diperbolehkan menikahi
perempuan dari Desa Campurejo karena rumah ayah/ibu pemuda itu
berasal dari Desa Campurejo tersebut. Larangan perkawinan adat Kebo
Balik Kandang sudah mengakar sejak beberapa generasi di Desa
Campurejo yang apabila larangan tersebut dilanggar akan menyebabkan
malapetaka bagi salah satu orang tua pihak mempelai, baik dari orang tua
pihak mempelai laki-laki maupun pihak mempelai perempuan yang
bahkan bisa berujung kematian. Keyakinan masyarakat di Desa Campurejo
mengenai larangan perkawinan tersebut telah turun temurun hingga
generasi sekarang dan mengartikan hal itu sebagai petuah orang tua yang
tidak boleh dilanggar, berdasarkan pengalaman yang mereka lihat dan
rasakan bertahun-tahun lamanya.
Pada dasarnya tidak ada halangan lagi bagi seseorang laki-laki
muslim dan perempuan muslimah untuk melaksanakan pernikahan jika
syaratnya telah terpenuhi. Namun ada beberapa hal yang menghalanginya
dan menyebabkan

mereka dilarang menikah. Larangan perkawinan

dimaksud adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi serta
kedaaan yang dilarang untuk melaksanakan pernikahan. Yang cakupannya

6

adalah perempuan-perempuan bagaimana saja yang tidak diperbolehkan
untuk dinikahi oleh laki-laki muslim, dan laki-laki yang bagaimana yang
tidak dapat menjadi pendaping perempuan muslim.13 Ketentuan mengenai
larangan perkawinan dalam hukum islam hanya dibagi menjadi dua
macam. Pertama yaitu larangan selama-lamanya dalam artian laki-laki dan
perempuan ini dilarang untuk melakukan pernikahan dalam keadaan
apapun. Larangan selama-lamanya karena adanya beberapa faktor yaitu
pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian
persusuan.14 Kedua adalah larangan untuk sementara waktu atau larangan
itu hanya berlaku sementara waktu. Suatu ketika jika keadaan dan
waktunya berubah maka hukum dari keadaan tersebut tidak lagi haram.15
Ketentuan tentang larangan menikah dengan seseorang yang
bertempat tinggal satu daerah dengan tempat tinggal asal ayah atau ibu
tidak diatur sama sekali baik menurut aturan hukum islam maupun dalam
perundang-undangan. Namun demikian, larangan perkawinan adat kebo
balik kandang di Kelurahan Campurejo ini selalu dijalankan hingga saat
ini meskipun tidak ada aturan tertulis yang mengatur. Melihat kondisi
masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam sehingga perlu adanya
penelitian lebih lanjut.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan
13

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006), hlm. 110.
14
Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia hlm, 31
15
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 110.
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judul ‘Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo
Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten
Ponorogo’

B. Rumusan Masalah
Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka
penulis mengambil fokus masalah antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana tinjauan „urf terhadap praktek larangan perkawinan adat
kebo balik kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten
Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan „urf terhadap kepercayaan masyarakat tentang
akibat yang akan timbul apabila melanggar adat kebo balik kandang di
Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian
Sehubungan dengan masalah yang diungkapkan oleh peneliti di
rumusan masalah tentang permasalahan larangan perkawinan adat kebo
balik kandang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui tinjauan „urf terhadap praktek larangan perkawinan
adat kebo balik kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit
Kabupaten Ponorogo.
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2. Untuk mengetahui tinjauan „urf terhadap kepercayaan masyarakat
terhadap akibat yang akan timbul apabila melanggar adat kebo balik
kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian diharapkan memberikan
manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat penelitian adalah berikut:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam
bidang hukum yang berkaitan dengan larangan Adat Kebo Balik
Kandang, serta memberikan konstribusi ilmiah bagi Fakultas Syari‟ah
Jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Ponorogo.
2. Secara Praktis
Memberikan suatu pemahaman bagi masyarakat tentang bagaimana
ragam perkawinan di Indonesia khususnya larangan Adat Kebo Balik
Kandang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Campurejo Kecamatan
Sambit Kabupaten Ponorogo, serta dapat dijadikan acuan maupun
referensi bagi pembaca umumnya.
E. Telaah pustaka
Penelitian tentang hukum adat khususnya larangan dalam
perkawinan memang menarik untuk diteliti, karena ketentuan tersebut
sangat dipercayai oleh sebagian besar masyarakat, bahkan sangat jarang
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sekali masyarakat melanggarnya, padahal ketentuan tersebut sudah sejak
jaman dahulu tetapi uniknya jaman sekarang pun tetap berlaku.
Berdasarkan penelusuran peneliti banyak hasil penelitian terdahulu
yang membahas tentang hukum adat jawa tentang larangan perkawinan,
oleh karena itu peneliti telah menelaah beberapa hasil penelitian tersebut
diantaranya :
Pertama, Karya ilmiah dari Sumartini, dengan judul „Pandangan
Tokoh Nahdlatul Ulama Di Kecamatan Margomulyo Kabupaten
Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi
Laki-Laki‟. Rumusan masalah dengan penelitian tersebut bagaimana
pandangan tokoh bahdatuln ulama tentang adanya larangan pernikahan
ngalor ngulon bagi laki-laki di kecamatan margo mulyo kabupaten
bojonegoro dan bagaimana solusi yang diberikan tokoh nahdatul ulama
untuk menyelaraskan tradisi tentang adanya adat larangan pernikahan
ngalor ngulon bagi laki-laki di kecamatan margo mulyo kabupaten
bojonegoro. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian lapangan
dengan metode kualitatif, rumusan hasil penelitian dengan hasil bahwa
larangan pernikahan ngalor-ngulon menurut pandangan tokoh nahdatul
ulama di kecamatan margomulyo kabupaten bojonego hanya sebuah mitos
dan sugesti. Sebagai orang yang beragama Islam gunakanlah fikih
munakahat

dalam

berpedoman

ketika

hendak

menikah.

Boleh

menggunakan adat namun tetap mempertimbangkan rukun dan syarat sah
pernikahan menurut hukum Islam, hukum adat di gunakan hanya pada
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pelaksanaan resepsi bukan pada pemilihan calon pengantin dan hanya
sebagai bentuk penghargaan dan pelestarian terhadap tradisi yang ada
dalam masyarakat 16.
Perbedaan dengan karya ilmiah diatas adalah fokus pada pendapat
dan pandangan tokoh nahdatul ulama, sedangkan karya yang penulis buat
membahas larangan perkawinan adat kebo balik kandang secara mendasar
melalui tinjauan urf‟ serta belum ada peneliti yang membahas tentang adat
kebo balik kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten
Ponorogo.
Kedua, Karya ilmiah dari Miftah Nur Rohman, dengan judul
„Perhitungan Wethon Menurut Adat Jawa Dalam Prespektif Maslahah‟.
(Studi Kasus Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun).
rumusan masalah dengan

penelitian tersebut

bagaimana

praktek

pernikahan dengan perhitungan weton yang terjadi di Desa Bibrik
Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan bagaimana pewspektif maslahah
terhadap perhitungan weton pernikahan menurut adat jawa, penelitian
tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan
kualitatif, hasil penelitaian tersebut bahwasanya pernikahan dengan
perhitungan weton yang merupakan adat tradisi yang telah diwariskan oleh
nenek moyang dan masih dgunakan di desa bibrik jiwan madiun, dari
pandangan maslahah praktek perhitungan weton ini tidak bertentangan

16

Sumartini, “Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di kecamatan margomulyo
kabupaten bojonegoro terhadap adat larangan menikah ngalor-ngulon bagi laki-laki”, skripsi
(Ponorogo : IAIN Ponorogo 2017)
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dengan agama karena tujuan dari adat tradisi tersebut adalah untuk
menjaga kemaslahatan dan melindungi tujuan maqasid syar‟i, serta sebagai
bentuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan.17.
Perbedaan dengan karya ilmiah diatas adalah fokus pada sudut
pandang maslahah dalam kehidupan masyarakat sedangkan karya yang
penulis buat membahas larangan perkawinan adat kebo balik kandang
secara mendasar melalui tinjauan urf‟ serta belum ada peneliti yang
membahas tentang adat kebo balik kandang di Desa Campurejo
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
Ketiga, Karya ilmiah dari Mart Wilda Shulkhan, dengan judul
„Larangan Perkawinan Masyarakat Dusun Mirah Dan Masyarakat Desa
Golan (Kajian Sosiologi Hukum)‟. Rumusan masalah dalam penelitian
ini yaitu bagaimana penerapan UU perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI
terhadap praktek larangan perkawinan di masyarakat dusun mirah dan
desa Golan serta mengapa masyarakat tetap mempertahankan adat
larangan pada dusun mirah dan desa Golan meskipun UU perkawinan
no.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidak mensyaratkan adanya
larangan nikah antar daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian tersebut adalah dengan pendekatan kualitatif dan termasuk
penelitian lapangan. Hasil dari penelitain tersebut adalah larangan
pernikahan yang terjadi di dalam penelitian tersebut tidak sesuai dengan

17

Miftahul Nur Rohman, “PerhitunganWethon menurut adat jawa dalam perspektif
maslahah.(studi kasus di desa Bibrik, kecamatan Jiwan, kabupaten Madiun)”, Skripsi ( Ponorogo :
STAIN Ponorogo 2012).
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UU perkawinan karena larangan antar daerah tidak disebutkan dalam
undang-undang perkawinan maupun HKI. Serta masyarakat masih
mematuhi adat tersut karena agar tidak menimbulkan sanksi social serta
ingin hidup pantas dan teratur.18
Perbedaan dengan karya ilmiah diatas adalah penelitian diatas
berfokus pada UU no.1 tahun 1974 dan KHI (kajian sosiologi hukum)
sedangkan karya yang penulis buat membahas larangan perkawinan adat
kebo balik kandang secara mendasar melalui tinjauan „urf serta belum
ada peneliti yang membahas tentang adat kebo balik kandang di Desa
Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
Keempat, Karya ilmiah dari andi sofian, dengan judul „adat
larangan pasangan pengatin baru melintasi gunung pegat di desa
bumiharjo kecamatan nguntoroadi kabupaten wonogiri prespektif „urf
rumusan masalah dalam pnelitian ini adalah bagaimana pandangan „urf
terhadap mitos adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung
pegat di Desa Bumiharjo Kecamatan Nguntoroadi Kabutaten Wonogiri
dan bagaimana pandangan „urf terhadap respon masyarakat pada adat
larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung pegat di Desa
Bumiharjo Kecamatan Nguntoroadi Kabutaten Wonogiri, jenis penelitian
ini menggunakan penelitian kualitatif serta menggunakan teknik
wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggali data dan

18

Nurul Janah, “Larangan-Larangan Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Penganut
Aboge Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang”. Skripsi (Malang
:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016).
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mereduksinya. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Bahwa Dalam
tinjauan „urf, adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung
pegat di desa Bumiharjo adalah tradisi adat yang masuk dalam kategori
‟urf fasid yang tidak boleh di praktekkan maupun di pelihara karena dapat
menjerumuskan kepada suatu keyakinan yang lain dari Allah SWT, dan
dapat menyebabkan syirik, jadi hukum melintasi gunung pegat oleh
pasangan pengantin baru adalah boleh (mubah). Respon masyarakat dan
tindakan terhadap adat larangan pasangan pengantin baru melintasi
gunung pegat bahwa jika di kaitkan dengan „urf adalah termasuk „urf
fasid yang bertentangan dengan dalil syara‟ dan kaidah-kaidah dasar
dalam syara‟, karena respon masyarakat sebagian besar negatif yaitu
mentaati adanya adat larangan pasangan pengantin baru melintasi gunung
pegat. Tindakan masyarakat terhadap adat larangan pasangan pengantin
baru melintasi gunung pegat berbeda-beda, dengan adanya dampak
kepercayaan tersebut mereka mencari solusi diantaranya yang sering
masyarakat lakukan adalah dengan mencari jalan 19
Perbedaan dengan karya ilmiah diatas adalah fokus pada respon
masyarakat terhadap mitos larangan pasangan yang melintas di gunung
pegat sedangkan karya yang penulis buat membahas larangan perkawinan
adat kebo balik kandang secara mendasar melalui tinjauan urf‟ serta

19

Fatkhul Rohman, “Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa
Banjarsari Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk Prespektif Sosiologi Hukum Islam”. Skripsi
(Yogjakarta:Universitas Islam sunan Kalijaga 2017).
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belum ada peneliti yang membahas tentang adat kebo balik kandang di
Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
Kelima, Karya Ilmiah Yohan Arimba Dwi Saputra, dengan judul
“Adat Larangan Antara Utara Jalan Dengan Selatan Jalan Dalam
Prespektif Hukum Islam”, rumusan masalah dalam penelitian tersebut
adalah bagaimana menurut hukum islam sudah diatur tentnag tradisi
larangan melaksanakan perkawinan utara jalan dengan selatan jalan di
Desa Truneng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan bagimana
tinjauan hukum islam terhadap implikasi pelanggaran tradisi larangan
melaksanakan perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan di Desa
truneng kecamatan slahung kabupaten ponorogo. Metode penelitiaan yang
dipakai adalah pedekatan kualitatif Hasil penelitan tersebut adalah
masyarakat di desa Truneng masih mempercayai dan melaksanakan adat
larangan perkawinan antara utara jalan dengan selatan jalan karena adat
larangan tersebut sudah di anut oleh masyarakat desa Truneng sejak
dahulu dan masyarakat percaya apabila melanggar adat tersebut akan
mengalami berbagai musibah dan permasalahan di kemudian hari. Kedua,
dalam perspektif hukum islam adat larangan tersebut tidak ada di dalam
hukum islam dan hukum islam tidak mengatur atau membahas tentang
adat tersebut dan adat larangan tersebut bukan menjadi penghalang
seseorang melaksanakan perkawinan, sebenarnya didalam hukum islam
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telah di atur dan di jelaskan apa saja dan bagaimana tata cara
melaksanakan perkawinan agar sah menurut hukum islam.

20

Perbedaan dengan karya ilmiah diatas adalah fokus pada larangan
perkawinan utara jalan dengan selatan jalan dengan prekpektif hukum
islam sedangkan karya yang penulis buat membahas larangan perkawinan
adat kebo balik kandang secara mendasar melalui tinjauan urf‟ serta belum
ada peneliti yang membahas tentang adat kebo balik kandang di Desa
Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian
Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu
cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian,
sebagai

upaya

untuk

menemukan

jawaban

yang

dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.
Penelitian merupkan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan
konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.21.
Dalam penelitian yang berkaitan dengan larangan perkawinan adat
kebo balik kandang yang ada di Desa Campurejo Kecamatan Sambit
Kabupaten Ponorogo, peneliti akan berusaha untuk meneliti secara
mendalam dari pandangan masyarakat, tinjauan „urf terhadap adanya adat
jawa yang melarang adanya pernikahan kebo balik kandang yang ada di
20

Imam Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Berdasarkan Weton dalam
Tradisi Masyarakat di Desa Tonatan Ponorogo”.Skripsi (Ponorogo : STAIN Ponorogo 2006).
18
Rosady Ruslan, Metode Penelitian Publik Relations dan Komunikasi, (Jakarta : Pt
Rajagrafindo Persada, 2013), hal, 24.
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Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, sehingga di
skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis dan Pendekatan penelitian
Jenis data dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu
pendekatan yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi
pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Jenis penelitian
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field
research)

yakni

penelitian

yang

dilakukan

dalam

kehidupan

sebenarnya. Karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk
mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah
manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari
suatu realita sebagaimana dilakuk penelitian kuantitatif dengan
positivismenya.

Peneliti

menginterpretasikan

bagaimana

makna

tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam
latar (setting) yang alamiah (naturalistic) bukan hasil perlakuan
(treatment) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.22

22

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik, (Jakarta: PT. Bumi
Aksara, 2016), 85.
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2. Kehadiran peneliti
Kehadiran peneliti merupakan instrumen paling penting dalam
penelitian kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat
dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti
yang menentukan seluruh skenarionya.23 Untuk itu dalam penelitian
ini, peneliti sebagai instrumen kunci, partisipan penuh, sekaligus
sebagai pengumpul data sedangkan instrumen lain sebagai penunjang.
Instrumen yang lain disini adalah dokumen-dokumen yang dapat
digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun
berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran
peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami
fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung
aktif dengan informan dan sumber lain mutlak sangat diperlukan.
2. Lokasi penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di
Kelurahan Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa mayoritas masyarakat
Kelurahan Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo masih
menggunakan hukum adat dan larangan-larangan dalam adat
pernikahan yang ditinggalkan nenek moyang dalam perkawinan.
.

23

2000), 314.

Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Remaja Rosdakarya,
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3. Data dan Sumber data
a. Data
Data merupakan sumber informan yang memberikan
gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan
diteliti. Data yang dicari dalam penelitian ini berupa bentuk
nyata pemahaman tentang larangan perkawinan Adat Kebo
Balik Kandang dan motivasi yang mendasari kejadian tersebut.
Dari data tersebut kemudian di interpretasi guna memperoleh
makna dibalik fenomena yang menjadi kebiasaan masyarakat
Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
b. Sumber data
Adapun Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1) Sumber Data Primer
Data primer adalah informasi secara langsung yang
mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap
pengumpulan dan penyimpanan data. Dengan kata lain,
sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek
penelitian dengan menggunakan alat ukur atau pengambilan
langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil
dari wawancara dengan tokoh masyarakat tentang larangan
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perkawinan Adat Kebo Balik Kandang di Desa Campurejo
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2) Sumber Data Skunder
Data sekunder merupakan yaitu sumber data yang bersifat
membantu atau menunjang dalam melengkapi serta
memperkuat data. Yaitu data yang diperoleh dari bahan
pustaka buku-buku yang dapat memberikan penjelasan
mengenai obyek yang akan diteliti dan dokumentasi serta
informan tambahan.
4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data adalah usaha mencari informasi dari
responden terhadap masalah yang akan diteliti,yaitu dengan
metode sebagai berikut:
a. Wawancara (Interview)
Wawancara merupakan jalan komunikasi melalui kontak
atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data
(responden).24 Wawancara merupakan salah satu teknik untuk
mendapatkan

informasi

yang

dibutuhkan

dengan

cara

mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan
yang telah dipersiapkan sebelum turun ke lapangan. Adapun
yang menjadi informan dalam wawancara ini adalah:
b. Dokumentasi

20

Nasution, Metodologi Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1992), 69.
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Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, perundang-undangan,
artikel, makalah, dan sebagainya yang relevan dengan
pembahasan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari
jurnal, perundang-undangan mengenai perkawinan, buku-buku
serta jurnal yang berkaitan mengenai perkawinan, serta buku
sejarah mengenai Desa Campurejo.
5. Analisi data
Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur,
mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan
mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan
fokus atau masalah yang ingin dijawab. Menurut Milles dan Faisal
analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan
setelah semua data terkumpul dengan teknik analisis model
interaktif. Analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan
proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:
a.

Reduksi data (Data Reduction)
Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau
data yang terperinci.Laporan yang disusun berdasarkan data
yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih dan difokuskan
pada hal-hal yang penting. Data hasil memilah-milah
berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan
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memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil
pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari
kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang
diperoleh jika diperlukan.25
b.

Penyajian data (Data Display)
Data yang diperoleh dikategorisasikan26 menurut pokok
permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga
memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu
data dengan data lainnya.

c.

Penyimpulan dan verifikasi (Verivication)
Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut
dalam kegiatan reduksi dan penyajian data yang sudah
direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan
sementara

kemudian

diverifikasi.

Teknik

yang

dapat

digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data
dan metode, diskusi dan pengecekkan anggota. Kemudian
kesimpulan sementara yang sudah diverifikasi akan diperoleh
kesimpulan akhir.

21

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2013), 247.
22
Ibid., 249.
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6. Pengecekan keabsahan data
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari
konsep kesahihan (validasi) dan keandalan (reliabilitas). 27
Pengecekan keabsahan data atau trianggulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain
diluar data itu sendiri. Uji kredibilitas data untuk pengajuan atau
kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan
untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian.
Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun,
yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah menemukan ciri dan unsur dalam situasi yang sangat
relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari28 dan
kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan
keabsahan data dengan pengecekan teknik pengamatan yang ciriciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan
persoalan atau isu yang sedang dicari, yaitu mengecek apakah
sudah sesuai dengan hasil wawancara di masyarakat. Peneliti juga
melakukan wawancara dengan orang yang berbeda agar data yang
diperoleh benar-benar valid.

27

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya,
2000), Hal,171
23
Iskandar,Metodologi Penelitian Kualitatif. (Jakarta: GP Press, 2009), 15.
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G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan skripsi ini, disusun dalam lima bab, yang terdiri
dari:
1. Bab I Pendahuluan
Dalam bab ini peneliti memaparkar tentang pandangan umum
penelitiannya mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan,
manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian
dan sistematis pembahasan.
2.

Bab II Konsep „Urf Dalam Hukum Islam
Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang memuat
teori-teori penunjang yang membahas tentang masalah terkait dan
teori sebagai bahan analisis data yaitu meliputi, pengertian „urf, dasar
hukum „urf, macam-macam dan syarat-syarat „urf, serta kehujjahan
hokum.

3. Bab III Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang Di Desa
Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
Berisi tentang gambaran umum Desa Campurejo Kecamatan
Sambit Kabupaten Ponorogo, Larangan perkawinan adat kebo balik
kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
dan pelanggaran Masyarakat Tentang Larangan Pernikahan Adat Kebo
Balik Kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten
Ponorogo.
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4. Bab IV Tinjauan „Urf Terhadap Praktek Larangan Perkawinan Adat
Kebo Balik Kandang Di Desa Campurejo Kecamatan Sambit
Kabupaten Ponorogo
Berisi tentang tinjauan „urf terhadap terhadap praktek larangan
perkawinan adat kebo balik kandang di Desa Campurejo Kecamatan
Sambit Kabupaten Ponorogo dan tinjauan ‟urf terhadap kepercayaan
masyarkat tentang akibat yang akan timbul apabila melanggar larangan
perkawinan adat kebo balik kandang di Desa Campurejo Kecamatan
Sambit Kabupaten Ponorogo
5. Bab V Penutup
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian penulis dan
saran-saran yang dapat dijadikan penelitian selanjutnya.

BAB II
KONSEP ‘URF DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep ‘Urf
Manusia memiliki suatu hal yang memiliki esensi (kehakikatan)
yang tidak terdapat pada hewan, yakni ruh dan jiwa. Ruh dan jiwa
dimanifestasikan (perwujudan) dengan cara berfikir dan cara merasa.
Hewan mempunyai otak tapi tidak berfikir, juga punya hati tapi tidak
membentuk rasa rohani, hewan berbuat sesuatu hanya mengikuti naluri
hewaniahnya.
Dengan demikian, jika manusia dipandang dari sisi jasmaninya,
maka kia akan memasuki kenyataan antropologi fisik yaitu tingkah laku.
Tapi bila manusia dilihat dari aspek rohaninya, kita akan menelusuri
medan antropologi kebudayaan atau adat kebiasaan. Sebab cara berpikir
atau cara merasa akan membentuk cara hidup. Cara hidup bisa berwujud
cara bertindak, cara bergaul, cara berekonomi, cara berorganisasi, cara
berpolitik, cara berteknologi, dan seterusnya.
Semua cara itu disebut nilai-nilai yang diyakini sebagai norma
kehidupan dan setiap manusia melakukannya karena suatu tersebut
bernilai. kemudian setiap orang melakukan sesuatu karena sesuatu tersebut
bernilai. Dari sini jelas bahwa cara hidup itu dibentuk oleh nilai-nilai.
Suatu masyarakat memilih cara hidup tertentu berdasarkan nilai-nilai yang
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dihayatinya. Nilai-nilai itulah yang dinamakan kebisaaan, adat istiadat,
budaya, kultur, dan seterusnya.1
Dalam kaidah fiqhiyyah istialh al-a‟adah dan „urf menurut jumhur
ulama mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Adapun kaidahnya
sebagai berikut2 :

ْْالْعْادْةْْمْاْتْعْْرفْوْْالنْاسْْفْاْصْبْحْْمْأْلْ ْوفْالْمْْسْائْغْاْفَْْْْرىْحْيْاتْمْْسْْواءْْْكْان
ْقْْولْْاْمْْفْعْل
Artinya : “Al-„adah adalah segala apa yang telah dikenal manusia,
sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan
mereka baik berupa perkataan dan perbuatan”

ْالعرفْىوْمات عارفوْالناسْوسارواْعليوْمنْق وٍلْاوْفع ٍلْاوْت رٍكْويسمى
ْالعادةْوفْلسانْالشرْعي ْيْلْف رقْب ْيْالعرفْوالعدة
Artinya : “‟urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku
padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalka
sesuatu, dan ini juga dinamakan adat, dikalangan ulama‟ syariat tidak
ada pebedaan antara „urf dengan adat”
B. Pengertian ‘Urf
Kata „urf berasal dari kata „arafa, ya‟rifu ()عرف يعرف. Sering
diartikan dengan “al-ma’ru>f” ( )المعروفdengan arti “sesuatu yang
dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui
oleh orang lain”. Kata „urf juga terdapat dalam Al-Qur‟an dengan arti
“ma’ru>f” ( )معروفyang artinya kebajikan (berbuat baik).3 Ma‟shum Zein

1

Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro‟uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah
Fiqh Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 267-268.
2
Ridho Rokamah, AL-Qawai‟id Al-Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum
Islam, (Ponorogo. Stain Po Press, 2016 ), Hal, 69
3
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 387.
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dalam bukunya Menguasai Ilmu Fiqh menjelaskan bahwa „urf secara
bahasa artinya kebiasaan baik. Sedangkan menurut istilah „urf adalah:
“„Urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan
suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan
logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu, ia
dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia lebih cepat dipahami”
“„Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh
mereka, baik dari perkataan atau pernuatan atau sesuatu yang ditinggal.
Hal ini juga dinamakan “al-„adah”.4
Amir Syarifuddin dalam bukunya garis-garis Besar Ushul Fiqh
mengungkapkan bahwa „urf merupakan tindakan menentukan masih
bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama
kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil
dalam Al-Qur‟an dan H{adith.5
Di antara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan
„urf tersebut, kedua kata itu sinonim. Kata „urf pengertiannya tidak
melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari
segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui
oleh orang banyak. Sedangkan adat hanya memandang dari segi
berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian
dari segi baik buruknya suatu perbuatan tersebut. Jadi, kata adat ini
berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk.
Definisi adat yang diungkapkan Muhammad Abu Zahrah dalam
bukunya Ushul al-Fiqh cenderung ke arah pengertian ini, yaitu apa-apa
4

Ma‟shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013),

5

Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: Prenadamedia group,

176.
2018,18.
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yang dibiasakan oleh manusia dalam pergulannya dan telah mantap
dalam urusab-urusannya.6
Jika kata adat mengandung konotasi netral maka „urf digunakan
dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu
diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian
kata „urf mengandung konotasi baik.7
„Urf atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqih
adalah

sesuatu

yang

sudah

dibiasakan

oleh

manusia

dalam

pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat
dan „urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat
dan

telah

berlaku

secara

terus-menerus

sehingga

diterima

keberadaannya di tengah umat.8
„Urf adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan
sehari-hari yang kemudian menjadi adat kebiasaan (tradisi) secara
turun- temurun, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang
umum maupun yang khusus.9 „Urf perbuatan misalnya, akad jual beli
cukup dengan barter (mu’tah) tanpa persetujuan jual beli secara tertulis
atau lisan (zigah lafzi{yah) dan contoh „urf ucapan adalah penggunaan
istilah walad untuk anak laki-laki, bukan untuk anak perempuan.

6

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 410
Ibid., 412
8
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2012), 71
9
Yusuf Qardlawi, Keluwesan dan Keluasan Syari‟at Islam Menghadapi Perubahan
Zaman, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm.30.
7
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C. Macam-Macam ‘Urf
Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, di sana berlaku
norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung
lama yang diesbut dengat adat. Adat tersebut diterima dari generasi
sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan
bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.
Sebagian dari adat lama tersebut ada yang selaras dan ada yang
bertentangan dengan shara‟ yang datang kemudian. Pertemuan dengan
adat dan shara‟ tersebut terjadi perbenturan, penyerapan, dan pembaruan
antar keduanya Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses
penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan.
Adapun yang dijadikan dalam pedoman dalam menyeleksi adat itu adalah
kemaslahatan menurut wahyu.10 Berdasarkan hasil seleksi tersebut adat
dibagi menjadi empat kelompok sebagai berikut:
1. Adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap
baik oleh hukum shara‟ dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik
dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur‟an maupun mendapat
pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diyat tebusan darah
sebagai pengganti hukum qis{a>s{ telah berlaku ditengah masyarakat
Arab dan ternyata terdapat pula dalam Al- Qur‟an untuk dipatuhi umat
Islam. Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam
karena telah dikukuhkan dalam Al-Qur‟an.

10

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 416
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2. Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam namun karena adat
tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan
Islam sebagai sumber terlarang. Seperti kebiasaan berjudi, minum
khamr dan bermuamalat dalam bentuk riba. Disepakati oleh ulama
bahwa adat dalam bentuk ini tidak boleh dilakukan.
3. Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap
menjadi hukum Islam, namun tidak ada shara‟ yang melarangnya. Adat
dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum
shara‟. Untuk itu berlaku kaidah fiqh yang menetapkan jika adat itu
dapat menjadi dasar hukum.11
4. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur

mas{lahah (tidak mengandung unsur mud{arat), namun dalam
pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalambentuk ini
dapat diterima oleh Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya
mengalami perubahan dan penyesuaian. Umpamanya tentang zihar
yaitu

ucapan

suami

yang

menyamakan istrinya (punggungnya)

dengan ibunya sendiri.12

11
12

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, 71-73
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 417
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D. Pembagian ‘Urf
Ulama ushul fiqh membagi „urf menjadi tiga sudut pandang,
yaitu dari segi objeknya, dari segi cakupannya, dan dari segi
keabsahannya dalam syara‟. Penggolongan macam-macam „urf itu
dapat dilihat dari beberapa segi:
a.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, „urf dapat dibagi
menjadi dua bagian:
1) „urf S{ah{i>h{ yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak
yang tidak bertentangan dengan shara‟, mereka tidak
menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang
halal. Seperti mengadakan lamaran sebelum dilangsungkan
akad nikah. Hal ini dipandang baik dan telah diamalkan oleh
masyarakat luas. Abdul al-Wahab Khallaf menegaskan bahwa
„urf S{ah{i>h{ harus diperhatikan dalam menetapkan hukum dan
keputusan, karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat
berarti

telah

menjadi

kebutuhan

dan

kebaikan

atau

kemaslahatan di antara mereka.13
2) „Urf fasid yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak
yang bertentangan dengan shara‟. Kebiasaan ini mengarah
kepada

kebiasaan

mengharamkan

yang

halal

dan

membatalkan yang wajib, seperti kebiasaan memberikan
sesajen kepada patung, atau memberi sesajen di tempat yang

13

Abd al-Wahab Khallaf, „Ilm Ushul al-Fiqh (Kuwait: Dar al-Millah, 1978), hlm. 89-90.
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dianggap keramat. Dan kebiasaan sogok-menyogok untuk
memenangkan perkaranya, di mana seseorang memberikan
sejumlah uang kepada hakim.
b.

Ditinjau dari segi sifatnya, „urf dapat dibagi menjadi dua bagian.
1) „Urf lafdz{hi, yaitu kebiasaan yang berupa perkataan atau
ucapan. ‟urf lafdz{hi /qawli adalah kebiasaan masyarakat dalam
menggunakan lafal tertentu untuk mengungkapkan sesuatu.
Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyar akat.
seperti perkataan “walad”. Menurut bahasa, walad berarti anak
laki-laki dan perempuan, tetapi walad yang digunakan dalam
sehari-hari oleh masyarakat, kata walad hanya dipergunakan
untuk anak laki-laki saja, anak perempuan tidak termasuk
didalamnya. Kata “lah{m” (daging) menurut bahasa, semua
daging termasuk dalam pengertian lah{mun, tetapi pengertian
yang digunakan masyarakat hanya daging darat saja, sedang
daging laut tidak termasuk didalamnya.
2) „Urf „amali/fi‟liyah yaitu kebiasaan yang berupa perbuatan,
seperti kebiasaan dalam masyarakat bertransaksi jual beli yang
tidak mengucapkan sighat jual beli. Padahal menurut shara‟
sighat jual beli termasuk salah satu rukun jual beli, yang tidak
sah jual belinya jika tidak memenuhi syarat rukunnya.
Sedangkan „urf „amali adalah kebiasaan masyarakat yang
berkaitan

dengan

perbuatan

biasa.

Misalnya,

kebiasaan
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masyarakat dalam jual beli dengan cara mengambil barang dan
membayar uang tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang
terjadi di pasar swalayan.14
c.

Ditinjau dari segi dari segi lingkup penggunannya, dibagi menjadi
dua bagian.
1) „Urf umum, yaitu kebiasaan yang berlaku untuk umum yang
mencakup semua tempat, masa dan keadaan, seperti memberi
hadiah

kepada

seseorang

yang

telah

memberi

jasa,

mengucapkan terimakasih kepada yang telah menolong dan
sebagainya. „urf „amm adalah tradisi yang dipakai oleh semua
orang dan di semua daerah sesuai dengan tingkat sosial dan
tempat masing-masing. Misalnya, dalam jual beli mobil, maka
seluruh alat yang

diperlukan untuk memperbaiki mobil

termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri.
2) „Urf khusus, yaitu kebiasaan yang berlaku di tempat tertentu,
masa tertentu dan keadaan tertentu. Seperti halal bihalal setelah
puasa bulan Ramadhan yang didakan oleh umat Islam hanya
berlaku dan menjadi kebiasaan Bangsa Indonesia, sedangkan
bangsa-bangsa lain tidak melaukannya.15 Sedangkan „urf khas{
adalah tradisi yang dipakai oleh sebagian orang atau kelompok
masyarakat tertentu. Misalnya, norma-norma perdagangan
14

Dr. Pujiono, Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat: Menguak
Pergeseran Perilaku Kaum Santri (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 97.
15
Moh. Padil dan M. Fahim, Tharaba, Ushul Fiqh Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul Fiqh
dalam Ranah Sosial, 108-109
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hanya berlaku di antara para pedagang, atau norma-norma
pertanian hanya berlaku di antara para petani.
Hal-hal yang berkaitan dengan tradisi „urf itu memerlukan
penjelasan, karena Tuhan tidak menurunkan syariat yang serba
terperinci. Perincian hal-hal yang tidak jelas itu disesuaikan dengan
tradisi „urf. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Qudamah dan ahli fiqih
mazhab Hambali lainnya. Berkaitan dengan hal ini, salah satu kaidah
fiqih yang terkenal adalah al-‘a>dah muh{akkamah16 (adat menjadi
landasan hukum). Dalam ungkapan lain, ulama mengatakan “al-

‘a>dah syari’ah muh{akamah” (adat/kebiasaan itu merupakan syariat
yang menjadi landasan hukum).

E. Syarat-Syarat ‘Urf
„Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan
hukum syara' apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
1. „Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat
ini merupakan kelaziman bagi „urf yang s{ah{i>h{, sebagai
persyaratan untuk dapat diterima. Umpamanya tentang
kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hiduphidup bersama

pembakaran jenazah suaminya. Meski

kebiasaan itu dinilai baik dari segi rasa agama suatu
kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.
16

Jalal al-Din Abd al-Rahman, al-Asybah wa al-Nadha‟ir fi al-Furu‟ (Surabaya: alHidayah, 1965), hlm. 63.

35

2.

„Urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang
berada dalam lingkungan „urf itu, atau sebagian besar warganya.
Artinya, „urf itu dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan
yang terjadi di masyarakat.17

3.

„Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada
(berlaku) pada saat itu, bukan „urf yang muncul kemudian. Hal ini
berarti, „urf harus telah ada sebelum penetapan hukum.

4.

Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan
dengan jelas.18

5.

Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan
dengan kehendak „urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang
berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang
berlaku umum maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan
„urf.19

6.

„Urf tidak bertentangan dengan nash atau melalaikan dalil-dalil
syara‟ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

F. Kehujahan dan Dasar Hukum’Urf
Para ulama memandang „urf sebagai salah satu dalil untuk
mengistinbat-kan hukum islam.20. ada juga sebagian ulama yang
memperkuat kehujjahan „urf dengan dalil Al-Qur‟an dan juga H{adith.

17

H. Nazar Bakry, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 238.
Ma‟shum Zein, Mengetahui Ilmu Ushul Fiqih, 178
19
Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2017), 143
20
Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 152.
18
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Dasar hukum „urf terdapat pada keterangan Al-Qur‟an dan Al-H{adith
sebagai berikut :
1. Al-Qur‟an, Surat Al-a‟raf : 199, yaitu :

      
Artinya : Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.21
2. Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah : 236.

           
         
    
Artinya : Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika
kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan
mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah
kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut
kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat
kebajikan.
3. Hadits riwayat ahmah dari ibnu Mas‟ud :

ْْاْراْهْْالْمْسْلْمْ ْونْْسْيْئْافْهْو
ْ ْمْ ْاراْهْْالْمْسْلْمْ ْونْْحْسْنْاْفْهْوْْعْنْدْاهللْحْسْنْْ ْوم
ْعْنْدْْاهللْْسْيْئ
Artinya : apa saja yang dipandang baik oleh orang-orang islam,
21

Muhammad Ma‟sum Zainy Al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang : Darul Hukmah
Jombang, 2008), Hal, 130
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maka baik pulalah disisi Allah dan apa saja yang dipandang jelek
oleh orang-orang islam, maka jelek pulalah disisi Allah.22
Para ulama memandang „urf sebagai salah satu dalil untuk
mengistinbat-kan hukum islam.23. ada juga sebagian ulama yang
memperkuat kehujjahan „urf dengan dalil Al-Qur‟an dan juga H{adith
Menanggapi masalah kehujjahan „urf dalam beristinbāthi hukum
al-syar‟iy, para ahli hukum berbeda pendapat yaitu :
Substansi

terdalam

adalah

bahwa

ajaran

islam

sangat

memperhatikan unsur-unsur kebudayaan, sehingga islam tidak bermaksud
menghapusnya,

melainkan

“bekerjasama”

secara

sinergis

untuk

memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat, problem-problemnya, serta
tantangan-tantangannya ke depan.24
a. Kelompok hanafiyyah dan malikiyyah berpendapat bahwa teori „urf
dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum atau
beristinbāthi hukm al-shar‟iy.
Menurut As-Suyuti seperti dikutip Syaikh Yasin In Isa Al-Fadani kata
al-„urf pada ayat diatas bisa diartikan sebagai kebisaaan atau adat.25
b. Kelompok syafi‟iyyah dan hanabilah berpendapat bahwa teori „urf
tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menentukan hukum.

22

Ibid : 128
Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 152.
24
Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro‟uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh
23

Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 272.
25
Ibid , Hal, 269.
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Adapun untuk mengetahui kedudukan „urf sebagai salah satu patokan
hukum, para ahli beragam dalam memeganinya sebagai dalil hukum,
yaitu :
1) Abu hanifah : Al-Qur‟an, Al-Sunnah, Ijma‟, Qiyas, Istihsan dan
„Urf masyarakat.
2) Imam malik : Alquran, Al-Sunnah, Ijma‟, Istihsan, Istishhab,
Maslahah Mursalah, Syadduzdharai‟, dan „Urf.
c. Malikiyyah membagi adat atau‟urf menjadi tiga yaitu
1) Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash menunjukkan
hal tersebut.
2) Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau
mengabbaikan shara‟.
3) Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada
larangan.
d. Imam syafi‟i tidak mempergunakan „urf atau adat sebagai dalil, karena
beliau berpegang pada al-qur‟an, hadits, ijma‟, dan ijtihat yang hanya
dibatasi dengan qiyas saja. Karena itu keputusan yang diambil oleh
imam syafi‟I dalam wujud qaul jaded, merupakan suatu penyeimbang
terhadap penetapan hukumnya di bagdad dalam qowl qadiym.26
Para ulama memandang „urf sebagai salah satu dalil untuk
mengistimbatkan hukum islam. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
ucapan ulama‟, misalnya :
26

Muhammad Ma‟sum Zainy Al-Hasyimiy, Ilmu Ushul Fiqh, (Jombang : Darul Hukmah

Jombang, 2008), Hal, 131.
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الْمْعْْرْوفْْعْْرفْاْكْاالْمْشْْرْوطْْشْْرطْاْالثْابْتْْبْالْعْْرفْْكاْْلثْابْتْْبْدْلْيْلْْشْْرعْي
Artinya : sesuatu yang telah dikenal kebaikannya oleh „urf, itu seperti
sesuatu yang disyaratkan, sesuatu yang ditetapkan denga‟urf itu
seperti sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil syara‟.27
Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan „urf di atas sebagai dalil hukum
maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan
kaidah hukum yang berkaitan dengan „urf antara lain berbunyi:

ْالْعْادْةْْمْكْمْة
“Artinya : Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.”28
Imam Malik telah membuat banyak keputusan hukum berdasarkan
pada perilaku masyarakat Madinah. Abu Hanifah berbeda pendapat
tentang persoalan hukum dengan para pengikutnya disebabkan perbedaan
adat atau kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Selain itu, Imam
Syafi‟i, ketika pindah ke Mesir, beliau merubah beberapa keputusan
hukum yang sebelumnya telah dia tetapkan di Baghdad, karena adanya
perbedaan antara kedua tempat tersebut. Dari sinilah dikatakan bahwa
Imam Syafi‟i mempunyai qawl qadiym dan qawl jadid.

27

Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogjakarta : Sukses Offset, 2012), Hal, 151.
Ridho Rokamah, AL-Qawai‟id Al-Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum
Islam, (Ponorogo. Stain Po Press, 2016 ), 70
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BAB III
LARANGAN PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG
DI DESA CAMPUREJO KECAMATAN SAMBIT
KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Wilayah
1. Sejarah Singkat Desa Campurejo
Pada masa itu Raden Batoro Katong dalam melaksanakan syiar
islam dan pengembangan wilayah mendapat tantangan dari Ki Ageng
Kutu/Suryo Alam. Karena jalan diplomasi tidak dapat berjalan dengan
baik maka jalan yang harus ditempuh adalah perebutan wilayah dengan
melibatkan pasukan dari kedua belah pihak. Merasa kalah kekuatan Ki
Ageng Kutu/Suryo Alam melarikan diri dengan sisa pasukannya
mengerahkan segala kemampuannya untuk melawan pasukan Raden
Batoro Katong.
Di saat yang kritis dan menentukan ini terjadilah “CAMPUR”
(pertempuran) yang kelihatan ramai (REJO) antara kedua belah
pasukan, yang pada akhirnya ki Ageng Kutu kembali melarikan diri
kearah timur. Karena sudah tidak ada jalan lain lagi, akhirnya “ngebat”
(lari dengan sekuat tenaga) dan menghilang. Dari cerita diatas, akhirnya

40

41

wilayah tersebut dinamakan dengan Campurejo sampai dengan
sekarang.1
2. Letak Geografis
Secara administratif, Desa Campurejo terletak diwilayah
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dengan posisi dibatasi oleh
wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa
Campursari di sebelah barat berbatasan dengan Desa Kutu Wetan, di
sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bancangan Sedangkan di sisi
timur berbatasan dengan Desa Bulu Kecamatan sambit kabupaten
ponorogo.2
3. Jumlah penduduk dan tingkat pendidikan
Jumlah penduduk Desa Campurejo adalah 3.939 jiwa yang
terbagi menjadi: laki-laki 1.984 jiwa dan perempuan 1.955 jiwa,
dengan jumlah kepala keluarga 1.244 KK yang dapat dilihat pada tabel
berikut:3
Tabel: 3.1
Jumlah Penduduk

1

NO

Usia

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

0-4

106

68

174

2

5-9

133

124

257

3

10-14

113

143

256

Buku Babat Desa Campurejo
Ibid.,
3
Data Desa Campurejo Sambit Ponorogo 2019
2
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4

15-19

153

151

303

5

20-24

139

135

274

6

25-29

139

130

269

7

30-34

145

132

277

8

35-39

139

135

274

9

40-44

129

127

256

10

45-49

131

134

265

11

50-54

137

139

276

12

55-58

140

123

263

13

>59

435

448

883

1.926

2.289

4.215

Jumlah Total

Sarana

untuk

pendidikan

di

Desa

Campurejo

sudah

mempunyai fasilitas yang memadai. Semua sarana pendidikan di Desa
Campurejo tersedia mulai dari Taman Kanak-kanak, Rauḍatul Aṭfal,
Sekolah Dasar, Madrasah Ibtida’iyah, Madrasah Tsanawiyah dan
Madrasah Aliyah seperti pada tabel dibawah:4
Tabel:3.2
Lembaga Pendidikan
No

4

Ibid.,

Lembaga Pendidikan

Jumlah
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1

PAUD

1

2

TK/RA

3

3

SD/MI

2

4

SMP/MTS

1

5

SMA/MA

1

6

TPQ

3

4. Sosial keagamaan dan kondisi ekonomi
Agama merupakan suatu pedoman bagi setiap kehidupan
manusia. Begitu juga kondisi keagamaan yang ada di Desa Campurejo
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang hampir seluruhnya
beragama Islam sehingga kegiatan keagamaan Islam cukup banyak.
Berikut adalah tabel jumlah penduduk beragama di Desa Campurejo.5

Tabel: 3.3
Status Agama

5

Ibid.,

No

Agama

Laki-laki

Perempuan

1

Islam

1.980

1.950
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2

Kristen

4

5

Jumlah

1.984

1.955

Masyarakat Desa Campurejo dalam membangun sosial
keagamaan mempunyai beberapa kegiatan, diantaranya :6
a. Kegiatan yasinan bapak-bapak setiap malam jum’at
b. Kegiatan sholawat nariyah bagi ibu-ibu tiap malam selasa dan
malam minggu.
c. Kegiatan yasinan bagi ibu-ibu- setiap malam jum’at
Sedangkan sarana peribadatan di Desa Campurejo sudah
memadai sebagai penunjang kegiatan diatas dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel: 3.4
Tempat Ibadah
NO

Jenis Tempat Ibadah

Jumlah

1

Masjid

5

2

Mushola

11

Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat di
Desa Campurejo menekuni berbagai macam pekerjaan sebagai sumber
mata

pencaharian.

Beragamnya

mata

pencaharian

masyarakat

menjadikan pengahasilan tiap orang berbeda-beda juga sesuai dengan

6

Ibid.
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profesi yang ditekuninya, ada yang tinggi dan ada yang berpenghasilan
rendah.
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B. Deskripsi Tentang Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang
di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
1. Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik Kandang di Desa
Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
Adat istiadat merupakan salah satu perekat sosial dalam kehidupan
berbangsa, khususnya dalam kehidupan masyarakat. Adat sendiri
secara umum menyangkut sikap dan perilaku seseorang yang diikuti
oleh orang lain dalam waktu yang cukup lama.
Orang suku Jawa mempunyai berbagai adat-istiadat/tradisi yang
sulit untuk ditinggalkan karena sudah begitu lekat dan mendarah
daging dalam kehidupan masyarakat. Beberapa tradisi yang sudah
mendarah-daging tersebut hampir meliputi seluruh kehidupan aspek
manusia seperti larangan perkawinan kebo balik kandang. Sehingga
banyak hal-hal yang harus diperhatikan ketika hendak melakukan
perkawinan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika nanti
sudah membangun keluarga.
Pengertian

perkawinan

Kebo

balik

kandang

sbagaimana

disampaikan Bapak Slamet selaku tokoh adat adalah:
”Kebo balik kandang kui yo rabi oleh seng sak deso karo bapak utowo
mak e, kui ra oleh. Istilah e gudel (anak kebo) baik nang kandang e
maneh, sasaran e kui kebo gerang, ono seng bakal e ora kuat cobaane,
kalah.”7
Kebo balik kandang adalah larangan menikah dengan seseorang
yang tempat tinggal atau asalnya sama dengan ayah atau ibu pelaku.
7

Slamet, Hasil wawancara, Dusun Kebatan I, Ponorogo, 1 April 2020
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Adapun penamaan ini diibaratkan dengan istilah Jawa gudel (anak
kebo) kembali lagi ke kandang kebo (orang tua). Jika hal ini terjadi
akibatnya bisa saja pernikahan tersebut akan mendapat cobaan.
Kemudian hal selaras juga dijelaskan oleh Bapak Djermiran selaku
tokoh adat Menurutnya kebo balik kandang adalah :
“kebo balik kandang utowo kebo balik neng kandang e kui anak rabi
oleh neng daerah asal bapak e utawi daerah asal ibuk e, sejatine kebo
balik kandang kui oleh ananging syarat e yo iku orak ono hubungan
darah karo calon seh bakal e dirabi, utowo tunggal loro karo telu oleh
neng sak daerah e bapak utowo ibuk e, yen kui di teruske bakal e salah
sijine besan utowo mantu bakal kenek pacoban gede.”8

Sedangkan menurut Bapak Supeno selaku tokoh adat beliau
menyampaikan mengenai adat kebo balik kandang adalah :
“kebo balik kandang utowo anak kebo (gudel) mbalik neng kandang e,
teges e anak arep rabi oleh sawijineng daerah asal pak utowo mbok e,
amargi nikah kebo balik kandang kui ora becik.”9
Kebo balik kandang diibaratkan dengan anak yang kembali ke
asalnya. Yaitu seseorang yang akan menikah dengan calon yang
berasal dari desa atau daerah yang sama dengan ayah atau ibunya. Dan
hal tersebut dilarang karena tidak elok atau tidak bagus. Selanjutnya
dijelaskan lagi oleh bapak Djemari juga sebagai tokoh adat :
“kebo mbalik kandang iku ora oleh rabi karo wong deso seng soko
bapak ibuk.e mbien, contone umahe abahmu nglumpang, ibukmu
umahe kebatan. Sampean manggon nek nglumpang, sampean ora oleh
rabi karo bocah kebatan, asline ora nek deso iki ae seng gak ngolehi,
akeh deso seng duwe larangan ngeneiki, umunge wong mbien lek
ngalnggar marai enek opo opo sok mbene. Tapi ngunu iku percoyo gak
percoyo, tergantung seng nglakoni asline.”10
8

Djemiran, Hasil Wawancara, Dusun Bibis I, Ponorogo, 5 Oktober 2020
Supeno, Hasil Wawancara, Dusun Kebatan I, Ponorogo, 2 Agustus 2020
10
Djemari, Hasil Wawancara, Dusun Bibis II, Ponorogo, 26 April 2020
9
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Kebo Mbalik Kandang adalah tidak boleh menikah dengan orang
desa dari mana ayah dan ibunya berasal, dan tidak hanya desa sini saja
yang mempercayai mitos kebo mbalik kandang, banyak desa yang
masih mempercayai mitos ini, yang konon katanya kalau melanggar
pernikahan ini akan mendapat hal-hal yang tidak di inginkan nantinya
ketika sudah menjalin rumah tangga.
Bapak Gono selaku tokoh adat yang dituakan juga menyampaikan :
“Kebo mbalik kandang iku ora oleh rabi karo bocah seng teko deso
pak mbok.e asale mbien, kebo mbalik kandang iku podo koyok
mbalekne wineh, wineh lek wes di jebol dibalekne maneh gak tukul
apik. Kebo mbalik kandang iki wes ket mbien gak oleh karo mbah
mbahe awak,e dewe mergo alesane iku wedi kalah siseh, terus lek di
terusne marai akeh musibah, mbah mbahe awak.e dwe mbien ngalrang
ngeneki enek alesan, yo kuwi wedi lek enek seng jek sak keturunan,
terus wedine lek jek enek sak susuan, makane iku amreh gak ragune
mbah mbahe dewe mbien nglarang kebo mbalik kandang.”11
Kebo Mbalik Kandang itu tidak boleh menikah dengan orang
yang berasal dari desa bapak ibunya berasal. Kebo mbalik kandang
sama saja dengan mengembalikan bibit, bibit kalau di kembalikan ke
tempat semula akan bertumbuh tidak baik. Kebo mbalik kandang
sudah dari dulu di larang oleh nenek moyang kita, karena takutnya nanti
salah satu pihak ada yang kalah (tidak beruntung), kalau di langgar
akan terjadi musibah, nenek moyang kita melarang pernikahan ini ada
alesannya, yaitu pertama takut kalau masih ada hubungan nasab, dan

11

Gono, Hasil Wawancara, Dusun Kebatan II, Ponorogo, 5 September 2020
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takutnya masih dalam satu susuhan, maka dari itu nenek moyang kita
melarangnya.
Bapak Nurrobin selaku Ta’mir Masjid dan Tokoh Masyarakat juga
menyampaikan :

“kebo mbalik kandang kuwi nek islam ora enek larangan seng koyok
ngunu nek islam seng dilarang onok telu, pertama sak nasap, peng
pindo pernikahan peng telu tunggal sak susuan, kebo mbalik kandang
wes diyakini ket mbien aku yo rangerti asalmulane piye tapi seng tak
ngerteni wong wong kene percoyo goro goro umungane wong tuek, lek
wong tuek nglarang mesti enek alesane, makane wong kene nyekel
omongone wong tuek ben sok uripe enak oran enek molo petoko seng
gak di pengeni”12
Kebo Mbalik Kandang di dalam islam tidak ada larangan seperti itu,
di dalam islam ada tiga larangan pernikahan yaitu, pertama nasab,
kedua perkawinan, ketiga sepersusuan,kebo mbalik kandang di yakini
suah dari dulu oleh masyarakat setempat sudah sejak dulu, saya tidak
tau asal mulanya bagaimana tetapi yang saya tahu, masyarakat percaya
larangan ini karena perkataan orang tua, kalau orang tu melarang pasti
ada alasannya, maka dari itu masyarakat disini memegang teguh
perkataan orang tua supaya nantinya kehidupannya tidak ada musibah
dan hal hal yang tidak di inginkan.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan kebo balik
kandang merupakan suatu istilah tradisi/kebisaaan yang ada pada
masyarakat di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten
Ponorogo dan Kebo balik kandang (kebo yang balik ke kandangnya),
12

Nurrobin, Hasil Wawancara, Dusun Bibis II, Ponorogo, 24 Oktober 2020
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diartikan oleh masyarakat di Desa Campurejo dengan seseorang yang
akan kembali ke tempat asal orangtua. Secara umum larangan
perkawinan kebo balik kandang merupakan larangan menikah antara
laki-laki dan perempuan jika salah calon mempelai diketahui
bertempat tinggal satu daerah dengan tempat tinggal salah satu
orangtua baik ayah maupun ibunya.

2. Pelanggaran Larangan Pernikahan Adat Kebo balik kandang di
Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
Selayaknya sebuah adat, tentu masyarakat memberikan penjabaran
perihal larangan menikah terhadap adat tersebut, tak terkecuali dengan
adat larangan pernikahan Adat Kebo balik kandang di Desa Campurejo
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Dari sini, penulis berupaya
untuk mencari informasi tentang pelangaran perkawinan Adat Kebo
balik kandang tersebut.
Menurut pandangan para tokoh masyarakat Desa Campurejo,
mematuhi peraturan adat larangan perkawinan Adat Kebo balik
kandang yang berlaku merupakan salah satu penunjang kesuksesan
seseorang dalam membina hubungan rumah tangga serta untuk
menghormati

kepercayaan

leluhur

terdahulu,

sebagaimana

disampaikan bapak Djemiran selaku tokoh adat Desa Campurejo :
”Manuto karo adat e jowo, awak e dewe urip neng jowo manut karo
adat e jowo supoyo urip ayem tentrem, rejeki lancer, lan dadekne
kesukses an, mergo wong jaman mbiyen kui tiratket e akeh, mergo
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eneng larangan kui ben anak putune ben podo slamet dunyo
akhirat.”13
Hal senada juga dipaparkan oleh Bapak Slamet selaku tokoh adat
Menurutnya, adat istiadat (kebisaaan) ini untuk menghormati leluhur
(nenek moyang). Sebab, merekalah yang lebih dulu memercayai
kebisaaan yang sering dilakukan ini. Sehingga, mereka (nenek
moyang) menurunkan kepercayaan ini kepada anak cucunya.
“Wong wong kene iki percoyo karo klenik gak oleh rabi kebo mbalik
kandang iki goro goro mbah mbahe dewe mbien seng ngawiti, tapi gak
enek seng ngerti awalmulane dilarang iki piye critane, kok iseh enek
seng percoyo karo larangan iki mergo duduk goro goro ngerti critane
mbien tpi goro goro sabdone wong tuane mergone sabdone wong tuo
iku ampuh, lek wong tuane ora lilo anek.e rabi kebo mbalik kandang
yo anak.e iku percoyo lek sabdone wong tuane iku mandi, lek di terusne
marai masalah sok mbene, wong kene iki seneng niteni ndi wonge seng
nlanggar pantangane adat iku mesti kenek musibah, makane kuwi
saking akehe wong seng ngalnggar terus kenek musibah akhire maleh
percoyo.”14
Mayarakat setempat percaya dengan larangan perkawinan ini
karena nenek moyangnya dulu yang mengawali, tetapi tidak ada yang
tahu dari mana asal mula larangan ini terjadi dahulunya, sebagian besar
masyarakat masih mempercayai larangan ini bukan karena mengetahui
cerita asal mulanya perkawinan ini di larangan, tetapi karena sabdanya
orang tua, karena sabda orang tua itu ampuh, jikalau orang tua tidak
meridhoi perkawinan kebo balik kandang, anaknya percaya percaya
kalau sabda orang tuanya tersebut manjur, kalau di langgar akan
13
14

Djemiran, Hasil wawancara, Dusun Bibis I, ponorogo, 5 Oktober 2020
Slamet, Hasil wawancara, Dusun Kebatan I, ponorogo, 1 April 2020
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mengakibatkan masalah di kemudian hari. Masyarakat di desa ini
banyak yang memeperhatikan masyarakat yang melangar adat akhirnya
mendapatkan musibah dan akhirnya percaya dengan tradisi ini. Lebih
lanjut lagi bapak Supeno sebagai tokoh adat juga menyampaikan:
“Iku, kan, wis dadi kebisaaan poro sesepuh-pini sepuh, leluhur.
wongtuo sing luwih ngerti. Sing ngelahirake awake dewe. Wis
semestine adewe ngelakoni dawuhe. Kebisaaan taat dumateng
dawuhe lan kebisaaan wongtuo-wongtuo pancen wis enek awit
mbiyen. Podo karo adat Ngelewati Segoro getih iki.”15
Selain itu, keluarga bapak Sonadi dalam sesi wawancara yang
dilakukan oleh penulis, beliau menuturkan bahwa alasan utama
mempercayai tradisi tersebut hanya sebagai pencegahan terhadap
bencana atau malapetaka yang terjadi selain menghormati adat
istiadat.
Melakukan perkawinan kebo balik kandang menurut masyarakat
Campurejo dapat mengakibatkan terkena musibah, yaitu salah satu
orang tua dari salah satu mempelai akan kalah (mati) atau salah satu
diantara kedua mempelai yang kalah (punggel/mati salah satu) bisa
juga meninggal kedua-duanya.
Masyarakat Campurejo sangat percaya kepada sesepuh/nenek
moyang sehingga semua perkataan mengenai larangan perkawinan
kebo balik kandang diikuti oleh

masyarakat dari generasi ke

generasi.
“Mergo wedi ae, nek kenek molo. Senajan ge ngurupi tradisi. Adat
istiadat neng Jowo, kan, akeh. Koyok Weton Jodoh, Nikah Siji karo
15

Supeno, Hasil Wawancara, Dusun Kebatan I, Ponorogo, 2 Agustus 2020
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Telu, Nikah neng wulan Suro. Eneke adat ngunu ket zaman wongtuo.
Lan ora mung siji, ora gur keluargaku tok sing percoyo, keluarga
liyane pun yo ngunu wi. Dadi, sak jane mung nyegah molo. Piye ben
ora kenek bencana.”16
Dari sini dapat kita pahami bahwa salah satu alasan keluarga bapak
Sonadi selaku tokoh masyarakat, yang masih mempertahankan adat
istiadat (kebisaaan) dari larangan perkawinan Ngelewati Segoro Getih
ialah untuk mencegah bencana, musibah, malapetaka atau hal-hal
buruk yang dipercayai bakal terjadi.
Bapak Misnun selaku tokoh masyarakat juga mengungkapkan
hal yang sama. Masyarakat takut ditimpa bencana yang terjadi
tatkala melanggar larangan perkawinan kebo balik kandang di desa
Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tersebut.
Dengan kejadian meninggalnya ibu dari pelanggar, maka
masyarakat semakin memercayai mitos tersebut, di luar mereka
yang tidak percaya.
Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Wawan selaku tokoh
masyarakat berdasarkan hasil wawancara.
“Bisaane wongtuone sing ninggal. Akeh-akeh ibune. Soale, omahe
calon sing lanang ngelangkahi kelahirane ibune calone sing wedok.
Dadi masyarakat percoyo nek molone ngunu kui.”17
Jika disangkut-pautkan dengan agama Islam, agama masyarakat
yang memercayai adat tersebut, menurut penuturan bapak K.H.
Abdul Aziz selaku tokoh masyarakat dan bapak Komsun selaku
16
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bapak Modin Desa Campurejo, menyampaikan:
“Syariat kui gak kenal karo adat Jowo. Kejobo adat sing enek
maslahahe lan dadi peraturan bersama. Dadi, kui gur sesuai pora
karo nilai-nilai maslahah. Lewat „urf, syariat ngehalalke adat atas
dasar sing tak sebutne kui mau. Tapi, ngunu kui yo enek syaratsyarate. Ora sekabehe adat sing iso didadekne huku.”18
Hal senada juga dipaparkan Bapak Komsun selaku Modin,
melalui wawancara yang peneliti lakukan, menjelaskan beberapa hal
di bawah ini terkait dengan hubungan agama islam dengan adat
tersebut:
”Neng agomo larangan ngunu kui gak enek. Soale, aturan agomo
Islam kui sifate umum, ora gur ngatur neng siji daerah tok, tapi
kabeh, kabeh dunyo. Dadi, gak enek aturane neng Islam. Kui gur
kepercayaan masyarakat tok. Neng masyarakat pun yo gak enek
hukumane.”19
Adanya kepercayaan terhadap sanksi pelanggaran itulah yang
membuat masyarakat semakin mematuhi adat istiadat (kebisaaan)
tentang larangan perkawinan kebo balik kandang. Masyarakat
mengaku takut dengan musibah yang melanda tatkala melanggar
kepercayaan
Sejatinya setiap perkawinan pasti memiliki tujuan yang baik yaitu
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmaḥ.
Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai hal harus diperhatikan baik
sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan dilangsungkan
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seperti yang dilakukan oleh masyarakat Campurejo yaitu dengan cara
menghindari perkawinan kebo balik kandang yang dipercayai dapat
menyebabkan malapetaka atau suatu hal buruk yang tidak diinginkan.
Pada dasarnya perkawinan ini dapat dilakukan karena tidak ada
larangan dalam Al-Qur’ᾱn dan as-Sunnah, namun karena manusia
hidup ditengah masyarakat, selain taat pada peraturan hukum Islam
mereka juga harus taat pada aturan adat yang berlaku pada masyarakat
setempat.
Ada beberapa kasus yang terjadi pada pelanggaran adat kebo balik
kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
menurut kasus yang terjadi pada pelanggar yang diutarakan oleh bapak
Suyayak selaku masyarakat desa Campurejo dari dusun Bibis II
mengatakan :
“riyen niku ceritane kulo lan bojo kulo sampun diwelingi saking
morotuwoo, nggeh riyen bapak e bojo kulo nggeh selaku perjonggo
teng deso Campurejo, rabi kebo balik kandang kui abot cobane, weton
bojo kulo lan kulo niku nggeh tibone pegat dados e nggeh abot, lha
kulo niku dipun siasati amrih ben keluarga langgeng ben mboten keno
cobo yo iku slametan, lan ngepasne weton tanggal nikah lan gawe
syarat-syarat. Ananging selama kulo alami berkeluarga sampek ndwe
anak 2 nggeh cobo niku katah, enten mawon, saking segi ekonomi,
loro-loronen, lan tentrem e keluarga. Terus akhir e bojo kulo niku
ninggal amargi gerah. Kulo nggeh percados lan mboten percados
kalian larangan niku tapi nggeh pripun adat e wong jowo niku nggeh
anane ngoteniku, kulo nggeh yakin nek sedo, rejeki, jodo niku sampun
kersane gusti Alloh”20
Cerita pada keluarga bapak Suyayak sebelum menikah beliau di
nasehati oleh calon mertua, bahwasanya larangan adat kebo balik

20
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kandang di Desa Campurejo cobaannya sangat besar, dan sebelum
menikah ketepatan weton beliau dengan calon istrinya terhitung
ketemu pegat (cerai). Agar beliau tidak terkena akibat dari pelanggaran
tersebut para tokoh adat memberikan keselamatan berupa, menghitung
weton pada waktu menikah, selamatan, dan ada syarat-syarat lain.
Akan tetapi selama beliau berkeluarga sampai mempunyai anak dua,
beliau merasakan akibat dari pelanggaran adat tersebut yaitu
mendapatkan cobaan besar yang silih berganti, dari segi ekonomi,
saki-sakitan, dan sampai keluarga tidak harmonis. Dan akhirnya istri
beliau meninggal karena sakit-sakitan. Beliau juga mengatakan bahwa
percaya tidak percaya pada adat tersebut. Akan tetapi adat jawa
memang sudah dipercayai sejak dulu sampai sekarang. Beliau juga
mengatakan bahwa jodoh rezeki, dan kematian sudah digariskan oleh
Alloh.
Hal senada juga diumgkapkan oleh bapak Djemiran selaku tokoh
masyarakat Pada waktu peneliti wawancarai mengenai pelanggaran
yang terjadi pada masyarakat desa campurejo, beliau mengatakan:
“wong seh nglanggar larangan adat kebo balik kandang khusus e
neng deso campurejo kui koyo o, pegat mati utowo pegar pisah, loroloronen, lan keluargane bakal ora adem tentrem, kerep tukaran”21
Orang yang melanggar larangan adat kebo balik kandang
khususnya di desa campurejo, kebanyakan cerai akibat kematian,
ataupun akibat cerai berpisah, sakit-sakitan, dan keluarganya tidak

21
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harmonis, sering ada pertengkaran.
Yang menjadai masalah pada masyarakat desa campurejo
mengenai adat larangan kebo balik kandang di ungkapkan pada Bapak
Gono selaku tokoh adat yang dituakan menyampaikan :
“adat larangan kebo balik kandang kui abot, akeh cobone, ananging
ora soko adat kebo balik kandang tok tapi jenenge nikah lek wong
jowo kui, pisanan didelok asal daerah e, itungan weton, tunggal e
piro, lan golek dino nikah”22
Adat larangan kebo balik kandang cobaanya berat tetapi ada faktor
lain yang menjadi penunjang apabila orang di desa Campurejo mau
menikah, yaitu dilihat dari daerah asalnya, hitungan weton, saudaranya
berapa atau anak ke berapa, dan mencari hari pernikahan yang baik.
Senada disampaikan oleh bapak Nurrobin selaku ta’mir masjid dan
juga tokoh masyarakat :
“adat kebo balik kandang niku ampun dados kepercayaanipun teng
desa Campurejo, mbah-mbah e riyen pesen adat kebo balik kandang
niku cobane bakal abot, ananging mayoritas masyarakat teng desa
Campurejo niku agamane islam, dados e percados lan mboten
percados niku mbalik saking pribadine piambak-piambak”23
Adat kebo balik kandang itu sudah menjadi kepercayaan
masyarakat desa Campurejo, sesepuh terdahulu berpesan bahwa
cobaan dari akibat pelanggaran kebo balik kandang itu besar, tetapi
masyoritas agama di desa Campurejo Beragama islam, jadi percaya
dan tidak percaya akibat dari pelanggaran adat kebo balik kandang
tersebut kembali kepada pribadi masing-masing.

22
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Dari wawancara yang peneliti lakukan bahwasanya kepercayaan
akibat adanya pelanggaran larangan adat kebo balik kandang, bahwa
kebanyakan masyarakat mempercayai akibat larangan adat kebo balik
kandang tersebut. Masyarakat juga lebih berhati-hati dalam memilih
calon suami atau istri dengan adanya akibat dari pelanggaran akibat
kebo balik kandang. Memang sebagaian masyarakat juga tidak
mempercayai akibat dari pelanggaran adat tersebut, karena sebagian
masyarakat bahwasanya cobaan, kematian, rezeki, dan jodoh sudah di
atur oleh Alloh.
Solusi dari menghindari pelanggaran akibat kebo balik kandang
ialah, rangkaian acara pernikahan hanya dilakukan di salah satu
tempat, bilamana ada di dua tempat, maka salah satu akan tumpang
tindih dan akan berakibat kalah salah satu. Seperti yang diungkapkan
bapak Gono selaku tokoh adat yang dituakan menyampaikan :
“sejatine syarat kanggo supoyo mboten keno cobo mergo kebo
balik kandang, salah sijine syarat e acara kanggo mantu lan lio liane
neng salah siji manten lanang utowo wadon, ben ora kalah salah
siji/ketimpangan”24

Hal senada di ungkapkan oleh bapak Djemiran selaku tokoh adat
mengenai agar terhindar dari akibar pelanggaran adat kebo balik
kandang
“bisaane yen kabeh keluarga manteb perkoro larangan adat kebo
balik kandang kui amrih ben ora keno cobo mergo pantangan kebo
balik kandang kanggo syarat yo kui siji itungan weton calon manten
lanang lan wadon, lek neptune apik insyaalloh rejeki lancer lan uripe
24
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adem ayem, yen Neptune tibo pegat kui ngko yo sik eneng syarat e
meneh. Keloro golek I dino akad nikah, 25bulan akad nikah she apik ”
Jika keluarga dalam hubungan tersebut sudah merestui tentang adat
kebo balik kandang, untuk menyiasati agar tidak terkena akibat dari
pelanggaran adat kebo balik kandang ada syarat-syarat yaitu satu
hitungan weton calon pngantin laki-laki dan calon pengantin
perempuan jika dijumlahkan bertemu baik, insyaalloh rejeki lacar dan
keluarganya tentram, akan tetapi jika jumlah neptunya tibo pegat
masih ada syarat yang lain. Kedua dengan mencari bulan dan hari akad
nikah yang baik.
Begitu pula dengan apa yang diutarakan bapak Supeno selaku
tokoh adat bahwa syarat-syarat jika tidak mau terkena akibat dari
larangan adat kebo balik kandang
“kanggone wong jowo jenenge rabi kui mesti eneng syarat-syarat
kanggo amrih langgeng hubungan keluarga, salah sijine slametan
kanggo tobak bala bisaane manggulan, nek rabi arep pisanan kui
bubak, nek ruwatan kanggo tolak bala barang seng ra apik kanggo
calon temanten lan besan”

Untuk orang jawa namanya menikah itu pasti ada syarat-syarat
untuk melanggengkan suatu hubungan keluarga, salah satunya ialah
dengan mengadakan selamatan untuk calon pengatin agar terhindar
dari bala cobaan, bisaanya dengan mengadakan manggulan, bila akan
mantu pertama dengan bubak, bila menolak hal-hal keburukan dengan
mengadakan ruwatan.
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan
tentang akibat pelanggaran larangan adat kebo balik kandang bisa
dihindari dengan syarat-syarat mencari hari baik dalam pernikahan,
tidak mengadakan resepsi pernikahan pada kedua calon mempelai,
mencari bulan akad nikah yang baik dan mengadakan selamatan.
Mengingat bahwa Mayoritas masyarakat di Desa Campurejo
masih memegang teguh larangan perkawinan tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor:
a. Faktor kepercayaan
Faktor ini merupakan faktor paling dasar yang menjadikan
larangan perkawinan kebo balik kandang masih dipegang erat dan
ditaati oleh sebagian besar masyarakat Desa Campurejo karena
keyakinan masyarakat Desa Campurejo terhadap petuah dari orang
tua terdahulu dan masyarakat juga mempercayai akibat dari
larangan perkawinan adat kebo balik kandang. Masyarakat
meyakini bahwa menghindari dari larangan adat kebo balik
kandang tersebut dapat terhindar dari cobaan yang besar dalam
berkeluarga nantinya. Kepercayaan yang kuat masyarakat Desa
Campurejo merupakan bentuk pencegahan atas kekhawatiran
mereka terhadap keburukan yang akan menimpa mereka jika
melanggar larangan-larangan dari orang tua terdahulu. Hal ini juga
berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang telah terjadi dari
berbagai kasus yang terjadi pada masyarakat. Hingga saat ini
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mereka meyakini bahwa seseorang yang melanggar larangan
perkawinan tersebut akan mengalami coabaan yang besar, baik
berupa kekurangan dalam segi ekonomi, keluarga tidak harmonis,
dan juga kematian.
b. Faktor pemahaman
Keagamaan

yang

berkembang

pada

masyarakat

Desa

Campurejo memang sudah cukup baik, akan tetapi masyarkat
sendiri juga masih memegang teguh dengan kepercayaan yang
disampaikan orang tua terdahulu terkait dengan larangan
perkawinan adat kebo balik kandang. Adapun dengan adanya
larangan perkawinan adat kebo balik kandang ini, untuk menjaga
kemalahatan msyarakat desa campurejo agar terhindar dari
musibah yang terjadi apabila melanggar adat kebo balik kandang.
Dengan demikian larangan adat kebo balik kandang ini masih di
lestarikan hingga saat ini.
Faktor-faktor

yang

telah

peneliti

jelaskan

di

atas

menjadikan kepercayaan akibat larangan perkawinan adat kebo
balik kandang masih dipercaya oleh sebagian besar masyarakat di
Desa

Campurejo

hingga

saat

ini

dengan

harapan

dapat

mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan
rahmaḥ serta terhindar dari musibah atau malapetaka yang tidak
diinginkan seperti yang mereka yakini selama ini.

BAB IV
TINJAUAN ‘URF TERHADAP LARANGAN
PERKAWINAN ADAT KEBO BALIK KANDANG
DI DESA CAMPUREJO KECAMATAN SAMBIT
KABUPATEN PONOROGO

A. Tinjauan ‘Urf Terhadap Larangan Perkawinan Adat Kebo Balik
Kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten
Ponorogo.
Menurut tokoh masyarakat praktek larangan pernikahan adat kebo
balik kandang adalah larangan perkawinan apabila calon mempelai baik
itu laki-laki atau perempuan menikah dengan daerah asal ibu atau bapak
baik mempelai laki-laki atau perempuan yang khususnya larangan tersebut
diberlakukan di daerah Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten
Ponorogo, adat larangan kebo balik kandang ini sudah ada sejak zaman
dahulu sifatnya berulang ulang dari generasi ke generasi dan sampai
sekarang dipercayai dan masih digunakan oleh masyarakat desa
campurejo.
Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya garis-garis Besar Ushul
Fiqh mengungkapkan bahwa „urf merupakan tindakan menentukan masih
bolehnya suatu adat istiadat dan kebisaaan masyarakat setempat selama
kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam
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Al-Qur‟an dan Hadith.1 Dan didalam segi ahli ushul fiqih „urf atau disebut
juga adat menurut definisinya adalah sesuatu yang sudah dibisaakan oleh
manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.
Hakikat adat dan „urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh
masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima
keberadaannya di tengah umat.2. dari teori pengertian diatas bahwasanya
praktik melanggar adat kebo balik kandang adalah suatu larangan yang
sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang serta masyarakat masih
meggunakan adat tersebut untuk larangan pernikahan yang sifatnya tidak
boleh menikah dengan asal daerah bapak atau ibu yang berasal dari Desa
Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini adat
larangan kebo balik kandang bisa dijadikan sebagai „urf bilamana selama
dalam kegiatan adat melanggar kebo balik kandang tersebut tersebut tidak
bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam Al-Qur‟an dan Hadith.
Adapun larangan adat kebo balik kandang adalah adat yang
sifatnya sudah temurun, itu berarti larangan adat kebo balik kandang ini
sudah ada sejak lama. Dalam hukum islam penyeleksain adat lama agar
nantinya adat ini bisa digunakan atau tidak, bertentangan dengan shara‟
atau tidak, perlu adanya penyeleksaian agar kedepannya bilamana dalam
praktek

terjadi

perubahan

secara

perbenturan,

penyerapan,

dan

pembaharuan maka dengan adanya penyelesaian dikelompokkan menjadi
empat kelompok yaitu : pertama, Adat yang sudah ada sebelum datangnya
1

Nur Hayati dan Ali Imran Sinaga, Fiqh dan Ushul Fiqh (Jakarta: Prenadamedia group,

2018,18.
2

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2012), 71
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agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum shara‟ dinyatakan berlaku
untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur‟an
maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Kedua, Adat yang berlaku
sebelum datangnya Islam namun karena adat tersebut dianggap buruk dan
merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam sebagai sumber terlarang.
Ketiga, Adat atau kebisaaan yang terdapat di tengah masyarakat belum
diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada shara‟ yang melarangnya.
Keempat, Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung
unsur mas{lah{ah (tidak mengandung unsur mud{arat), namun dalam
pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.3
Menurut penyeleksian diatas bahwa larangan pernikahan adat kebo
balik kandang berlaku sejak zaman dahulu dan sekarang. Bahwasanya
bilamana seorang zaman dahulu menggunakan adat ini adalah sah-sah saja
karena adat kebisaaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap
menjadi hukum islam, namun tidak ada shara‟ yang melarangnya. Apabila
larangan adat kebo balik kandang di desa Campurejo berlaku untuk
masyarakat sekarang termasuk dalam adat kebisaaan yang terdapat
ditengah masyarakat belum diserap menjadi hukum islam, tidak ada shara‟
yang melarangnya, dan bilamana mengandung unsur maslahah (tidak
mengandung usur mud{arat) akan tetapi pada pelaksanaannya mengalami
perubahan

dan

penyesuaian

dalam

arti

mengandung

ke

dalam

kemudharatan adat tersebut tidak boleh dilakukan, serta apabila dalam

3
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pelaksaannya dapat menjadi dasar hukum maka kaidah fiqh yang
menetapkan.
Menurut jumhur ulama suatu „urf sah menjadi dasar dari hukum
adat bilamana, „urf disini harus sesuai dengan beberapa syarat yang
ditentukan oleh jumhur ulama itu sendiri. Syarat-syarat dari „urf tersebut
telah melakukan berbagai macam pertimbangan, salah satunya dengan
melihat nilai kemaslahatan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan pada larangan pernikahan adat kebo balik kandang di Desa
Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Larangan tersebut
sudah berlangsung lama dan turun temurun bahkan sampai sekarang.
Untuk mengetahui bisa dijadikan sandaran hukum atau tidak perlu kita
ketahui bahwasanya ada sebuah kaidah fiqiyyah yang berkaitan dengan
„urf antara lain:

ْالْعْادْةْْمْحْكْمْة
Artinya : “Adat kebisaaan dapat menjadi hukum.”4
Jadi adat larangan kebo balik kandang yang ada di Desa Campurejo
Kecamatan Sambit Kabupatn Ponorogo dalam kaidah tersebut bisa
dijadikan sandaran hukum. Adapun dalam praktiknya adat kebo balik
kandang bilamana terdapat suatu kemudaratan dan bertentangan dengan
nash maupun shara‟, maka adat kebo balik kandang tidak bisa dijadikan
sebagai sandaran hukum.
4

Ridho Rokamah, AL-Qawai‟id Al-Fiqhiyyah Kaidah-Kaidah Pengembangan Hukum
Islam, Ponorogo. Stain Po Press, 2016 ), 70

66

Ditinjau dari macam-mcam „urf, larangan Adat Kebo balik
kandang bisa di katakana atau dikategorikan masuk pada „urf Fi‟liyah
atau „amali (perbuatan) yaitu kebisaaan dalam melakukan sesuatu.5
Dikarenakan larangan ini merupakan keyakinan masyarakat terhadap
perbuatan tertentu yakni larangan menikah antara laki-laki dan perempuan
jika salah calon mempelai diketahui bertempat tinggal satu daerah dengan
tempat tinggal salah satu orang tua baik ayah maupun ibunya.
Dari sisi jangkauannya tradisi larangan pernikahan Adat Kebo
balik kandang ini sesuai dengan „urf „amm adalah tradisi yang dipakai
oleh semua orang dan di semua daerah sesuai dengan tingkat sosial dan
tempat masing-masing.6 larangan ini masuk kedalam tradisi yang akan
ditemui di semua daerah lain tetapi untuk pelaksanaanya berbeda-beda,
hanya saja dalam hal ini larangan adat kebo balik kandang berlaku di
bidang perkawinan saja dan tidak berlaku di bidang yang lain seperti
bidang perdagangan maupun bidang politik. Oleh karenanya larangan
pernikahan adat kebo balik kandang di Desa Campurejo Kecamatan
Sambit Kabupaten Ponorogo dilihat dari sisi jangkauannya dimasukkan
pada jenis al-„urf al-„amm (tradisi yang umum), yaitu „urf yang berlaku
secara umum dalam wilayah yang luas.7 Khususnya pada masyarakat
jawa.

5

Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, 73.
Suwarjin, Ushul Fiqh, 149.
7
Moh. Padil dan M. Fahim, Tharaba, Ushul Fiqh Dasar, Sejarah dan Aplikasi Ushul
Fiqh dalam Ranah Sosial, 108-109
6
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Dalam prakteknya larangan pernikahan adat kebo balik kandang
sendiri termasuk kedalam „urf S{ah{i>h{ karena masyarakat Desa
Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo menganggap
bahwa larangan ini bertujuan baik untuk kelangsungan pernikahan
kedepannya, apabila praktik larangan pernikahan adat kebo balik
kandang dalam jangka waktu ada suatu perubahan yang sifatnya bernilai
kemudaratan sifatnya mensulitkan untuk melangsungkan pernikahan,
maka dalam hal ini adat kebo balik kandang tidak bisa dijadikan hukum
dan termasuk kedalam „urf fasid.

B. Tinjauan ‘Urf Terhadap Kepercayaan Masyarakat Tentang Akibat
Yang Akan Timbul Apabila Melanggar Adat Kebo Balik Kandang
di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
Dalam larangan perkawinan adat kebo balik kandang di Desa
Campurejo

Kecamatan

Sambit

Kabupaten

Ponorogo

terdapat

kepercayaan masyarakat tentang akibat yang akan timbul apabila
melanggar adat kebo balik kandang, sebagian besar masyarakat Desa
Campurejo mempercayai tentang akibat yang akan timbul dari
melanggar adat perkawinan kebo balik kandang. Dari adanya akibat
yang timbul dari melanggar adat tersebut, masyarakat Desa Campurejo
meyakini bahwa akibat melanggar adat kebo balik kandang benar-benar
terjadi, salah satu akibat dalam melanggar adat kebo balik kandang
adalah meninggalnya salah satu orang tua dari salah satu mempelai baik
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itu mempelai laki-lai ataupun perempuan, bisa juga diantara mempelai
laki-laki ataupun perempuan, ketidak tentraman dalam rumah tangga,
serta sulitnya mendapat kebahagiaan rumah tangga.
Dari pernyataan diatas masyarakat Desa Campurejo masih
melestarikan adat tersebut sampai saat ini untuk menjaga warisan
hukum adat dari nenek moyang serta menghindari rasa kekhawatiran
akibat dari melanggar adat kebo balik kandang. Didalam kepercayaan
akibat melanggar perkawinan adat kebo balik kandang di Desa
Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo bersifat sementara,
jadi kepercayaan tentang akibat yang akan timbul melanggar adat kebo
balik kandang tersebut tidak semata-mata untuk diyakini seluruh
masyarakat, adat kebo balik kandang tersebut boleh dilakukan asalkan
konsekuensi dari akibat melanggar larangan di tanggung oleh keluarga
yang melannggar adat. Dalam pelanggaran adat tersebut para sesepuh
adat mensiasati agar tidak terjadi cobaan yang berat, dengan cara
memilih hari pernikahan yang baik, menghitung weton yang baik dari
kedua mempelai, serta mengadakan selametan.
Dalam konsep „urf cara berfikir atau cara merasa akan
membentuk cara hidup bisa berwujud, cara bertindak, cara bergaul, cara
berekonomi, cara bernegosiasi, cara berpolitik, cara berteknologi, dan
seterusnya. Semua cara itu disebut nilai-nilai yang diyakini sebagai
norma kehidupan dan setiap manusia melakukannya karena suatu
tersebut bernilai. kemudian setiap orang melakukan sesuatu karena
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sesuatu tersebut bernilai. Dari sini jelas bahwa cara hidup itu dibentuk
oleh nilai-nilai. Suatu masyarakat memilih cara hidup tertentu
berdasarkan nilai-nilai yang dihayatinya. Nilai-nilai itulah yang
dinamakan kebisaan, adat istiadat, budaya, kultur, dan seterusnya.8
Begitu juga dengan adanya kepercayaan akibat dari melanggar adat kebo
balik kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten
Ponorogo, mengenai benar tidaknya dari akibat melanggar adat tersebut,
masyarakat dengan adanya akibat pelanggaran itu menjadi suatu
kekhawatiran untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian hal ini
dapat di perdalam dengan adanya hukum islam yang membahas tentang
„urf, agar masyarakat tahu apakah adat tersebut bisa dijadikan kehujjahan
atau tidak.
Dari pengertian „urf yang asal kata „arafa, ya‟rifu ()عرف يعرف.
Sering diartikan dengan “al-ma’ru>f” ( )المعروفdengan arti “sesuatu
yang dikenal”. Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian
“diakui oleh orang lain”. Kata „urf juga terdapat dalam Al-Qur‟an dengan
arti “ma’ru>f” ( )معروفyang artinya kebajikan (berbuat baik).9 Ma‟shum
Zein dalam bukunya Menguasai Ilmu Fiqh menjelaskan bahwa „urf secara
bahasa artinya kebisaan baik. Sedangkan menurut istilah „urf adalah:
“„Urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan
suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan

8

Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Ro‟uf, Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh
Buku Satu, (Surabaya : Khlista, 2017), Hal, 267-268.
9
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 387.
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logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu, ia
dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia lebih cepat dipahami”
“„Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh
mereka, baik dari perkataan atau pernuatan atau sesuatu yang ditinggal.
Hal ini juga dinamakan “al-„adah”.10
Dari pengertian diatas kepercayaan massyarakat tentang akibat
melanggar pernikahan adat kebo balik kandang merupakan kebisaaan
perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi
adat kebisaan atau tradisi secara turun temurun yang berupa kepercayaan
tentang akibat melanggar pernikahan yang apabila melanggar akan
berakibat pada keluarga yang melanggar adat larangan tersebut. Yaitu,
berupa mendapat cobaan yang berat, keluarga tidak harmonis dan sakitsakitan hingga kematian. Entah itu benar tidaknya suatu kepercayaan akibat
yang timbul apabila melanggar pernikahan adat kebo balik kandang akan
tetapi masyarakat meyakini adanya akibat dari melanngar tersebut,
khususnya yang peneliti lakukan di Desa Campurejo Kecamatan Sambit
Kabupaten Ponorogo
„Urf pada dasarnya ada berbagai macam, Pada waktu Islam masuk
dan berkembang di Arab, di sana berlaku norma yang mengatur kehidupan
bermuamalah yang telah berlangsung lama yang diesbut dengat adat.
Dalam penyeleksian adat sebagian adat lama ada yang selaras dan ada yang
bertentangan dengan shara‟, untuk menentukan apakah adat itu bisa
10

176.

Ma‟shum Zein, Menguasai Ilmu Ushul Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013),
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dijadikan hukum atatu tidak dengan cara penyeleksian. Penyeleksian
tersebut terbagi menjadi empat kelompok, dalam hal ini kepercayaan
tentang akibat yang akan timbul melanggar adat pernikahan kebo balik
kandang termasuk kedalam penyeleksaian adat atau kebisaaan yang
terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun
tidak ada shara‟ yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan
dalil untuk menetapkan hukum shara‟. Untuk itu berlaku kaidah fiqih yang
menetapkan jika adat itu dapat menjadi dasar hukum.11
Kepercayaan akibat yang timbul dari pelanggaran melanggar adat
kebo balik kandang termasuk juga kedalam adat lama yang pada prinsipnya
secara substansial mengandung unsur maslahah (tidak mengandung unsur
mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam.
Adat dalam bentuk ini dapat diterima oleh Islam namun dalam pelaksanaan
selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.12 Mengapa demikian,
karena kepercayaan tentang akibat melanggar adat kebo balik kandang agar
msyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan pernikahan dengan memilih
calon mempelai baik itu laki-laki atau perempuan yang bukan dari daerah
asal orang tuanya di daerah Desa Campurejo Kecamaran Sambit Kabupaten
Ponorogo pada dasarnya nglangkahi orang tua. Bilamana seseorang yang
melanggar adat kebo balik kandang tersebut untuk melangsungkan
pernikahan, dalam hal ini melakukan sunnahtulloh dan ada orang yang
melarangnya kemudian pernikahan tersebut tidak jadi dilakukan atas
11
12

Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, 71-73
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, 417
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kehendak orang yang melarang, maka adat tersebut termasuk kepada unsur
kemudharatan karena membatalkan sesuatu yang baik atas kehendak orang
lain.
Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya „urf dapat dibagi menjadi
dua, yang pertama „urf S{ah{i>h{ dan „urf fasid, dalam kategori ini kepercayaan
tentang akibat melaanggat adat kebo balik kandang yang dilakukan oleh
masyarakat Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
termasuk kedalam „urf fasid, karena kepercayaan akibat melanggar adat
kebo balik kandang bertentangan dengan shara‟. Bila dilihat dari segi
sifatnya, „urf dapat dibagi menjadi menjadi dua juga, yang pertama „urf

lafz{hi yaitu kebisaaan yang berupa perkataan atau ucapan, dan yang kedua
adalah „urf „amali yaitu kebisaaan yang berupa perbuatan. Dalam hal ini
kepercayaan akibat melanggar adat kebo balik kandang tidak termasuk baik
itu „urf lafz{hi maupun „urf „amali, karena „urf tersebut hanya untuk
perniagaan.

Kemudian

ditinjau

dari

segi

lingkup

penggunaanya

kepercayaan tentang akibat yang akan timbul melanggar adat kebo balik
kandang di Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
termasuk kedalam „urf khusus. Yaitu kebisaaan yang berlaku di tempat
tertentu, masa tertntu dan keadaan tertentu. Dikarenakan kepercayaan
akibat melanggar adat kebo balik kandang hanya didaerah tertentu dan
berlaku pada daerah Desa Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten
Ponorogo. Serta kepercayaan akibat melanggar adat tersebut juga dalam
kondisi tertentu dan keadaan tertentu.
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„Urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan
suatu hukum shara‟ apabila memenuhi syarat, adapun kepercayaan tentang
akibat yang akan timbul apabila melanggar adat kebo balik kandang bisa
dijadikan sebagai dalil shara‟ bilamana terdapat unsur yaitu, Pertama
bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, kedua berlaku umum dan
merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu
sebagian besar warganya, ketiga dijadikan sandaran dalam penetapan
hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan „urf yang muncul
kemudian, keempat Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah
diungkapkan dengan jelas, kelima, tidak ada ketegasan dari pihak-pihak
terkait yang berlainan

dengan kehendak „urf tersebut, keenam tidak

bertentangan dengan nash atau melalaikan dalil-dalil shara‟ yang ada atau
bertentangan dengan prinsip yang pasti. Dalam syarat tersebut, kepercayaan
masyarakat tentang akibat yang akan timbul melanggar adat kebo balik
kandang ini pada belum memenuhi syarat sebagimana diatas, yaitu
bertentangan dengan nash atau melalaikan dalil-dalil shara‟.
Kepercayaan masyarkat tentang akibat yang akan timbul apabila
melanggar adat kebo balik kandang bisa dijadikan kehujjahan karena pada
ahli hukum islam yaitu hanafiyyah dan malikiyyah berpendapat bahwa teori
„urf dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum atau
beristinbāthi hukm al-syar‟iy. Sedangkan Kelompok syafi‟iyyah dan
hanabilah berpendapat bahwa teori „urf tidak bisa dijadikan sebagai hujjah
untuk menentukan hukum. Dengan Al-Qur‟an, assunnah, ijtima‟, istishab,
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maslahah-mursalah, Syadduzdharai‟, dan „urf, serta juga membagi adat
menjadi tiga, yaitu, yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran nash
menunjukkan hal tersebut, Jika mengamalkannya berarti mengamalkan
yang dilarang atau mengabbaikan shara‟, Yang tidak dilarang dan tidak
diterima lantaran tidak ada melanggar. Karena dalam kepercayaan akibat
pelanggaran adat kebo balik kandang terdapat suatu pelanggaran yang
sifatnya bertentangan dengan nash, maka kepercayaan akibat yang akan
timbul apabila melanggar pernikahan adat kebo balik kandang tidak bisa
dijadikan hujjah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari beberapa pemaparan yang dilakukan peneliti diatas
terkait Larangan Pernikahan Adat Kebo balik kandang di Desa
Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo Perspektif ‘Urf
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Menurut tinjauan ‘urf

bahwa

larangan pernikahan kebo balik

kandang di Desa Campurejo Ponorogo tidak memenuhi syaratsyarat diterimanya ‘urf sebagai sumber hukum. Hal ini dikarenakan
landasan hukum terkait larangan perkawinan ini hanya sebatas
kekhawatiran. Jika dikategorikan, larangan perkawinan ini termasuk
ke dalam ‘urf amm yang sifatnya umum. Selain itu, dengan tidak
dipenuhinya syarat-syarat ‘urf di atas, maka larangan perkawinan ini
masuk ke dalam ‘urf fasid atau ‘urf yang tertolak karena tidak ada
landasan yang kuat untuk dapat dijadikan sebagai hukum.
2. Tinjauan ‘urf terhadap kepercayaan masyarakat tentang akibat yang
akan timbul apabila melanggar adat kebo balik kandang di Desa
Campurejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tidak bisa
dijadikan dalil karena dalam kepercayaan yang berlebih tentang
akibat yang akan timbul apabila melanggar adat kebo balik kandang
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terdapat sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan nash, maka
kepercayaan akibat yang akan timbul apabila melanggar pernikahan
adat kebo balik kandang tidak bisa dijadikan dalil.

B. Saran
Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, perlu kiranya
peneliti memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini yaitu:
1. Peneliti berharap kepada masyarakat supaya lebih mendalami
pemahaman tentang agama, Perlunya dapat memilah antara
keyakinan dan penghati-hatian karena itu dua jenis yang berbeda,
apabila seseorang mematuhi adat larangan pernikahan karena dia
yakin pada adat tersebut dan tidak yakin akan kehendak Allah maka
itu salah, akan tetapi apabila hanya sebatas penghati-hatian dan tidak
sampai meninggalkan keyakinannya terhadap Allah itu boleh-boleh
saja.
2. Diharapkan bagi para tokoh agama yang ada di masyarakat supaya
lebih bijak menentukan hukum adat yang ada di masyarakatnya,
tidak gampang untuk menyalahkan bahkan menjerumus kearah
kemusrikan, karena tidak semua hukum adat itu salah, tergantung
pada niat setiap orang yang akan melakukan, diharapkan lebih
moderat untuk menentukan.
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