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Abstrak:Di Kecamatan Jambon, masih ada adat larangan pernikahan berupa 

larangan menikah bagi calon pengantin yang tempat tinggalnya sama dengan 

salah satu mertuanya, larangan ini sebagai suatu keyakinan yang harus ditaati 

hal ini menyebabkan munculnya suatu sebagai masalah dimana terdapat 

pertentangan antara kebiasaan dan syara’. yang akan di analisis dengan sadd 

al-dzari<’ah. Sadd al-dzari<’ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu 

perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk 

mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana analisis Sadd al-dzari<’ah 

terhadap praktik larangan pernikahan kebo balik kandang di Kecamatan 

Jambon kabupaten Ponorogo, Bagaimana analisis Sadd al-dzari<’ah terhadap 

dasar larangan pernikahan kebo balik kandang di Kecamatan Jambon 

kabupaten Ponorogo. Adapun jenis penelitian yang digunakan merupakan 

penelitian lapangan dengan mengunakan metode penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan  wawancara. Analisis yang diterapkan  

menggunakan metode induktif,. Yaitu metode menekankan pada pengamatan 

dahulu, lalu membuat kesimpulan dari pengamatan tersebut. Larangan 

pernikahan Kebo balik kandang merupakan dzari<’ah yang semula untuk 

sesuatu yang mubah, tidak ditunjukanuntuk kerusakan atau keburukan, namun 

biasanya sampai juga kepada kerusakan atau keburukan, dan bobot 

keburukannya lebih besar dari pada bobot kebaikannya. Larangan pernikahan 

kebo balik kandang, ini merupakan dzari<’ah yang membawa kepada perbuatan 

menurut kebayakan, hal ini berarti bila dzari<’ah tidak dihindarkan seringkali 

setelah itu akan berakibat dengan perbuatan yang terlarang. 
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PENDAHULUAN 

Menurut hukum adat pada umumya di Indonesia perkawinan bukan saja 

berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan adat dan sekaligus 

merupakan ikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Maka terjadinya suatu ikatan 

perkawinan bukan semata membawa akibat terhadap  hubungan-hubungan 

keperdataan. Begitu juga menyangkut dengan kewajiban dan larangan yang 

terdapat dalam agama, baik hubungan manusia dengan tuhannya, maupun 

hubungan manusia sesama manusia dan pergaulan hidup agar selamat dunia 

akhirat.
1
 

Islam merupakan agama yang universal dan dapat berlaku disetiap 

zamannya dan disetiap tempat dimana gama Islam berkembang. Dalam bentuk 

penyebarannya agama Islam menghadapi sistem yang beragam. Namun karena 

akulturasi agama Islam memperlihatkan interakasi yang cukup baik dan intens 

antara agama yang bersifat universal dan nilai, norma serta praktik social yang 

bersifat local. Islam bukan hanya mempertimbangan kebudayaan dalam 

penyebaran agamanya tetatpi juga melakukan pembaruan dengan tradisi lama ke 

tradisi baru.
2
 

Kebudayaan Jawa merupakan salah satu bagian dari kekayaan yang 

terdapat di Indonesia yang sudah ada sejak masa yang terdahulu. Kebudayaan 

Jawa dengan keragamannya banyak mengilhami masyarakat Jawa dalam tindak 

maupun prilaku keagamaannya. Masyarakat Jawa selalu memiliki keunikan
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sendiri. Dalam berbagai kegiatan masyarakat Jawa, terlepas dari 

mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sejak dulu dianut oleh para 

leluhurnuya. Keunikan tersebut dapat dilihiat mulai dari kepercayaan, 

bahasa, kesenian, dan tradisinya.
3
 

Suatu kegiatan adat pasti akan berubah atau bergeser dengan 

kebudayaan baru, bahkan masyarakat primitive pedalaman yang jauh 

dari kota pasti juga mengalami perubahan. Perubahan itu dapat terjadi 

karena disebabkan oleh internal masyarat itu sendiri, misalnya jumlah 

dan  komposisi masyarakat yang berkurang dalam hal ini harus 

memaksakan adanya perubahan dan juga adanya faktor alam yang 

misalnya letak masyarakat tersebut berdekatan dengan wilayah lain 

yang sudah modern yang secara tidak sadar telah merubah prilaku dan 

karakter masyarakat itu sendiri.
4
  

Sedangkan dalam perkembangan hukum Islam yang bertujuan 

untuk menghapus madharat yang akan atau bahkan telah terjadi dan 

mengancam kehidupan umat Islam, salah satu kaidahnya adalah kaidah 

sadd al-dzari<’ah. Kaidah ini merupakan upaya preventif agar tidak 

menimbulkan sesuatu yang berdampak negative.
5
 Sadd al-dzari<’ah 

tidak hanya menghilangkan sesuatu dari perbuatan, melainkan proses 

menghilangkan terjadinya perbuatan, dalam istilah konvensional. Sadd 

al-dzari<’ah dapat dianalogikan upaya pencegahan atau preventif, 
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melalui kaidah ini, hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan 

sesuatu perbuatan yang dapat menuju atau menyebabkan suatu 

kerusakan. 

Di Kecamatan Jambon terdapat sebuah kasus tentang 

perkawinan kebo balik kandang. Yaitu dilarang menikah, jika ayah 

atau ibu mempelai laki-laki berasal dari desa  mempelai perempuan 

atau sebaliknya. Misalnya ayah berasal dari desa (A) ibunya dari desa 

(B) dan tinggal di desa (B) dan anaknya mempunyai calon di desa (A) 

jadi dimana desa ayahnya berasal, tradisi tersebut sudah sejak dulu 

menjadi kepercayaan masyarakat Kecamatan jambon sehingga sampai 

sekarang ini pun masih menjadi suatu tradisi yang masih melekat. 

Adanya tradisi tentunya mempunyai tujuan tersendiri bagi 

masyarakat Jambon. Masyarakat Kecamatan jambon mempercayai 

apabila larangan perkawinan tersebut tetap dilanggar, konon 

pernikahannya akan mendatangkan mala petaka, contohnya pernihan 

yang dilangsungkan oleh mas Andik tidak lancar, kematian, sakit yang 

tak kunjung sembuh dan lain sebagainya. Oleh sebab itu keharmonisan 

rumah tangga tidak dapat berjalan dengan baik. Karena hal ini juga 

berkaitan dengan tujuan dari pada perkawinan, yaitu tidak hanya 

menjalin hubungan atau ikatan antara suami dan istri, tetapi juga agar 

diharapkan menjadi keluarga yang harmonis dan menghasilkan 

keturunan yang diharapkan. 
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Banyaknya Sebagian masyarakat yang tidak menikah atau 

menunda perkawinan karena dia merasa trauma memiliki pasangan 

yang berasal dari desa yang dilarang,  tetapi karena kuatnya mitos ini 

sehingga mereka memilih mentaati larangan tersebut dengan tidak 

menikah dengan pasangan yang dicintainya.
6
 

Larangan pernikahan Kebo Balik Kandang merupakan 

fenomena dalam realitas sosial, aturan yang berada di masyarakat dan 

menggambarkan bahwa perkawinan terlihat sangat berat dengan 

adanya aturan tersebut sehingga masyarakat menjadi phobia, tetapi ada 

segi positif dan negative yang berkembang di masyarakat jikalau 

mempercayai atau tidak.  

Berdasarkan  hal tersebut maka penulis tertarik untuk Analisis 

Sadd Al-Dzari<’ah Terhadap Larangan Pernikahan Kebo balik 

Kandang Di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

1. Bagaimana analisis sadd al-dzariah terhadap larangan pernikahan 

kebo balik kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana analisis sadd al-dzariah Terhadap dasar larangan 

pernikahan kebo balik kandang di Kecamatan jambon kabupaten 

ponorogo? 

TEORI SADD AL-DZARI<’AH  DAN PERNIKAHAN  

1. Pengertian Sadd al-Dzari’ah  
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Secara lughowi (bahasa) sadd al-dzari<’ah adalah menutup 

jalan atau menghambat jalan, maksudnya menhambat semua jalan 

yang menuju kerusakan. Hal ini dimaksudkan mencampai 

kemaslhatan dan menjauhkan kemungkinan untuk terjadinya 

kemaksiatan atau kerusakan.
7
 Yang dimaksud dengan sadd al-

dzari<’ah yaitu mencegah sesuatu perbuatan agar tidak 

menimbulkan al-Mafsadah (kerusakan), jika ia akan menimbulkan 

al-Mafsadah. Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia 

bersifat terlarang. 

Sadd al-dzari<’ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu 

perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang 

untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. 

2. Dasar hukum Sadd al-Dzari<’ah  

Dalam ruang lingkup sadd al-dzari<’ah  tidak dijelaskan dalil 

yang pasti, baik menurut nash maupun ijma ulama tentang boleh 

atau tidak dalam menggunakanya. Akan tetapi terdapat beberapa 

nash yang memgarah pada Sadd al-dzari<’ah, baik Al-Qur’a<n 

maupun Sunnah dan juga kaidah fiqih antara lain sebagai berikut: 

a. firman Allah dalam QS. Al-An’am ayat 108 

b. Sunnah 

c. Kaidah fiqih 
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3. Objek Sadd al-Dzari<’ah  

 

Perbuatan yang mengarah kepada perbuatan terlarang ada dua 

macam yaitu: 

a. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan 

terlarang 

b. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan 

terlarang.
8
 

Sedangkan di lihat dari aspek kesepakatan ulama membagi 

sadd al-dzari <’ah menjadi tiga macam yaitu: 

a. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun 

bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang 

di larang 

b. Sesuatu yang di sepakati untuk dilarang 

c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau 

diperbolehkan.
9
  

 

4. Macam-Macam Sadd Al-Dzari<’ah 

Sadd al-dzari<’ah bila ditinjau dari akibat (dampak) yang 

ditimbulkan menurut ibnu al-qoyyim, sebagaimana dikutip oleh 

Amir Syrifudin terbagi menjadi 4 macam, yaitu: 
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a. Dzari<’ah yang memang pada dasarnya membawa kerusakan, 

seperti minum arak yang dapat merusak akal. 

b. Dzari<’ah yang awalnya mubah, namun akhirnya menjadi 

perbuatan buruk, seperti memaki agama lain, yang dapat 

meyebabkan agama lain memaki agama kita. 

c. Dzari<’ah yang semula untuk sesuatu yang mubah tidak di 

tunjukan pada kerusakan atau keburukan, seperti berhias pada 

istri pada masa iddah ditinggal mati suaminya. 

d. Dzari<’ah yang semula untuk sesuatu yang mubah, namun 

terkadang membawa kepada kerusakan atau keburukan, 

sedangkan keburukannya lebih kecil dari kebaikan, seperti 

melihat wanita pada saat meminang atau khitbah.
10

 

Sadd al-dzari<’ah bila ditinjau dari tingkat kerusakan yang 

ditimbulkan, abu Ishaq Al- Syarhibu, sebagaimana dikutip oleh 

Ma’ruf Amin membaginya menjadi 4 yaitu: 

a. Dzari<’ah yang membawa kerusakan pasti. Artinya jika 

berbuatan dzari<’ah tidak dihindarkan pasti akan terjadi 

kerusakan. Seperti menjual golok di tempat kerusuhan. Mejual 

golok boleh saja tetapi tempatnya yang salah, golok tersebut 

dapat di salah gunakan. 

b. Dzari<’ah yang membawa kepada kerusakan biasaynya. Artinya  

apa bila dilakukan maka kemungkinan besar timbul kerusakan 
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atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Contohnya 

menjual anggur di pabrik pembuatan amer. 

c. Dzari<’ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut 

kebanyakannya. Hal ini berarti bila dzari<’ah itu tidak 

dihindarkan sering kali setelah itu akan berakibat dengan 

perbuatan yang terlarang. Misalnya jual beli kredit, memang 

tidak selalu jual belu kredit membawa riba, namun dalam 

praktiknya sering dijadikan sarana riba. 

d. Dzari’<ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau 

perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu 

dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan, 

misalnya mengali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui 

orang, menurut kebiasaan tidak ada orang yang lewat ditempat 

itu dan tidak akan terjatuh ke lubang. Namun tidak tertutup 

kemungkinan ada yang nyasar hingga akhirnya terjatuh 

kelubang tersebut.
11

 

5. Sikap Ulama Terhadap dalil Dzari<’ah 

Perbedaan pendapat antara Syafiyah dan Hanafiyah di satu 

pihak dengan malikiyah dan hanabilah di pihak lain dalam 

berhujjah dengan sadd al-dzari<’ah yaitu  dalam masalah niat dan 

akad. Menurut Ulama Syafiyah dan Hanafiyah, dalam suatu 

traksaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang 
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bertransaksi. Jika telah memenuhi syarat dan rukun maka akad 

transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan 

kepada Allah Swt. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-

indikasi yang menunjukan niat dari perilaku maka berlaku kaidah, 

yang artinya: “patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak 

hambanya adalah lafalnya”. 

Sedangkan menurut ulama Malikkiyah dan Hanabilah, 

yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu 

perbuatan sesuai dengan niatnya, maka perbuatan tersebut 

dianggap sah. Akan tetapi bila sesuai dengan tujuan semsetinya, 

tapi bila tidak ada indikasi yang menunjukan bahwa niatnya sesuai 

dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah. Namun 

ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling 

mengetahui niat seseorang hanyalah Allah Swt saja. 

PERNIKAHAN  

1. Pengertian Pernikahan  

Menikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau 

perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara 

keduanya dengan dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang 
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diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhai 

Allah SWT.
12

 

2. Syarat dan Rukun Nikah  

A. Syarat pernikahan 

Syarat- syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya 

pernikahan . pada garis besarnya, syarat sah pernikahan ada 2 

yaitu: 

1)  Laki-laki dan perempuam sah untuk di nikahi. Artinya 

kedua mempelai merupakan orang yang bukan haram 

untuk di nikahi, baik haram karena sementara atau 

selama-lamanya 

2) Akad nikah dihadiri para saksi. 

B. Rukun pernikahan 

1)  Akad nikah 

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung 

antara dua pihak yang melangsukan aperkawinan dalam 

bentuk ijab dan qabul. Ijab  adalah penyerahan dari 

pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari 

pihak kedua. 

Hukum islam memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul 

dalam akad nikah adalah: 

a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 
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b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai 

pria. 

c) Menggunakan kata-kata: nikah atau tazwid. 

d) Antara ijab dan  qabul bersambungan. 

e) Antara ijab dan  qabul jelas maksudnya. 

f) Orang yang berkitan dengan ijab dan qabul  itu tidak 

sedang dalam ihram haji atau umroh. 

g) Majelis ijab qabul itu harus dihadiri minimal empat 

orang, yaitu calon mempelai pria, wali dari mempelai 

wanitas atau wakilnya, dan dua orang saksi.
13

 

3. Tujuan Nikah  

Tujuan nikah pada umunya bergantung kepada masing-masing 

individu, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua 

orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh 

kebahagiaan dan kesejahteraan secara lahir batin menuju kebahagian 

dan kesejahteraan dunia dan akhirat. 

4. Pernikahan Yang diLarang  

Allah menganjurkan kepada kita untuk menikah, dan 

memberikan kepada kita berbagai karunia berupa tempat tinggal, 

keharmonisan, anak dan pahala bagi setiap seseorang yang 

mendatangi istrinya, tetapi Allah tidak membiarkan suatu perkara 
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menjadi sia-sia dan tanpa aturan. Bahkan Allah melarang dari 

berbagai jenis pernikahan yang ada di masa Jahiliyah, oleh karena itu 

sebagai umat Islam wajib menjahuinya. 

5. Hukum Pernikahan 

Hukum pernikahan ada 5 yaitu sebagai berikut, Wajib, sunnah, 

haram, makruh, mubah. 

6. Hikmah Pernikahan 

Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dalam 

pernikahan mempunyai pengaruh yang baik dan banyak bagi 

pelakunya sendiri masyarakat, dan seluruh umat manusia, dan 

pengaaruh pernikahan dapat kita lihat dari beberapa hikmah yang 

terdapat pada saat setelah melakukan pernikahan.
14

 

DATA PENELITI 

1. Praktik Larangan Pernikahan Kebo balik Kandang 

 

Beragam tanggapan masyarakat terkait larangan pernikahan kebo 

balik kandang, begitu percayanya masyarakat dengan adat tersebut 

sehingga mereka tidak memperhatikan apakah semuanya faktor 

kebetulan ataukah memang itu merupakan akibat dari pada melanggar 

larangan apa bila mendapat musibah dalam berumah tangganya orang 

yang melangsukan pernikahan kebo balik kandang. Hal ini tidak lain di 
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karenakan lamanya mereka memegangi adat tersebut yang merupakan 

warisan nenek moyang dari jaman dahulu yang masih dipegang teguh 

oleh masyarakat Jawa  masyarakat Desa Sendang khusunya. 

Dari beberapa desa yang yang ada di Kecamatan Jambon yang 

saya minta tanyai tentang bagaimana pernikahan kebo balik kandang itu 

dipraktikan semuanya menjawab hampir sama yaitu mereka takut 

terkena hukum alam dan karma yang ada bila menlanggar pernikahan 

ini, dan sampai saat ini belum ada 2 sejoli yang rumah tangganya masih 

utuh yang melamgsukan pernikahan kebo balik kandang ini, mereka 

pasti pisah di tengah jalan. 

Pandangan ini secara tidak langsung bermimplikasi terhadap 

masyarakat secara umum, bahwa jika ada yang berani melanggar adat 

maka ada konsekuesnsinya. Bentuk kepercayaan kuat yang mengukur 

pada masyarakat merupakan faktor yang mendorong budaya tersebut 

masih dapat dirasakan sampai sekarang ini.  

2. Dasar larangan Pernikahan kebo Balik kandang 

faktor yang meyebabkan masyarakat menjadikan pernikahan ini 

menjadi sebuah larangan: 

a. Hukum Adat 

Bagi Sebagian masyarakat di Kecamatan Jambon tidak 

melaksanakan pernikahan kebo balik kandang karena hal ini 

merupakan larangan pernikahan atau adat  yang sudah lama dipegang 
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dan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu peraturan atau hukum 

adat pernikahan dalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Takut sanksi sosial dari masyarakat lainnya. 

Selain karena peraturan adat dan keyakinan, Sebagian 

masyarakat mematuhi larangan adat pernikahan kebo balik kandang 

karena tidak ingin menjadi bahan pembicaraan orang lain atau 

tetangga mereka terkait pelanggaran larangan adat yang dilakukan, 

serta khawatir dengan sanksi sosial dari masyarakat, saknsi yang 

terima mereka yang melangsungkan pernikahan tersebut atau 

keluarganya adalah berupa menjadi perbincangan masyrakat dan 

dijauh oleh masyarakat, karena masyarakat begitu kentalnya 

memegang teguh adat yang sudah ada sejak dulu itu. 

c. Menjaga Warisan Leluhur 

ada juga yang memegang adat kejawen menuturkan bahwa 

pelestarian hukum adat yang ada ini bertujuan untuk menjaga nilai-

nilai yang terkandung didalamnya agar tidak lapuk digerus oleh 

roda kemajuan zaman karena perkembangan peradaban secara 

otomatis juga membawa sebuah peradabaan budaya baru dan oleh 

sebab itu harus ada suatu bentuk proteksi atau melakukan 

perlindungan terhadap buadaya leluhur dan filtrasi atau menyaring 

budaya-budaya yang baru untuk  agar kita dapat memilah dan 

memilih budaya yang cocok untuk kita dan masyarakat jawa pada 

umunya agar budaya jawa yang sudah ada ini tidak terkontaminasi 
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sebab kontaminasi atau pencemaran, pengotoran budaya baru akan 

mengakibatkan hilangya nilai-nilai budaya yang terkandung 

didalamnya. 

ANALISIS 

1. Analisa Sadd Al-Dzari<’ah Terhadap Praktik Larangan Pernikahan Kebo 

Balik Kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

Dengan adanya praktik tentang larangan pernikahan kebo balik 

kandang dengan alasan letak kediaman masing-masing calon manten,  

bahwa pernikahan yang kembali ke asal dari orang tua, maka dapat 

memisahkan kedekatan antara 2 orang. Dengan alasan demi menjaga 

kelanggengan rumah tangga yang akan di bangun karena dalam 

praktiknya orang yang melangsungkan pernikahan kebo balik kandang 

pasti ada saja pantangan yang di lalui, sehingga untuk mencegah itu 

orang tua akan lebih jeli tentang pasangan bagi anaknya, padahal yang 

ada semuanya itu hanya kebetulan belaka sebab musibah datangnya dari 

Allah Swt  bukan karena sebuah adat pernikahan. Hal tersebut sesuai 

dengan yang di kemukakan oleh  Ibnu al-Qayyim, bagaimana yang 

dikutip oleh Amir Syarifuddin yaitu “Dzari<’ah yang semula untuk 

sesuatu yang mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan 

atau keburukan, sedangkan keburukanya lebih kecil dari pada kebaikan” 

Hal tersebut membuktikan bahwa dilakukannya larangan perkawinan 

kebo balik kandang justru merubah menjadi kerusakan karena dengan 

adanya himbauan yang ditunjukan kepada sepasang kekasih yang 
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mungkin akan membawa hubungan mereka kearah yang lebih serius 

tetapi diminta untuk mengakhirnya hubungan asamaranya karena 

dianggap hubungan tersebut melanggar adanya tradisi larangan 

perkawinan kebo balik kandang. 

Meskipun praktik pantangan perkawinan kebo balik kandang 

tidak ada ketentuan dalam syari’at Islam akan tetapi hal tersebut 

dilakukan demi menjaga kebaikan masyarakat. Keadaan yang dapat 

memberikan manfaat agar terhindar dari segala kemudharatan maka hal 

tersebut diperbolehkan,  hal ini sesuai dengan kaidah: 

 

 َدْرُء اْلَمَفاِسِد َأْوََل ِمْن َجْلِب اْلَمَصِلحِ 

 “Menolak kerukasan diuatamakan diutamakan ketimbang 

kemaslahatan”
15

 

Kalau dilihat dari aspek yang disepakati para ulama dalam objek 

sadd al-dzari <’ah praktik larangan pernikahan kebo balik kandang ini 

termasuk dalam “suatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau 

diperbolehkan. untuk diperbolehkan Karena didalam agama Islam 

larangan pernikahan ini tidak ada. Dan untuk dilarang karena adat 

larangan pernikahan ini sudah mengakahar sejak nenek moyang dahulu 

samapai sekarang sehingga tidak bisa di pisahkan dari kehidupan 

                                                 
15

  Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih JIlid 2 ( Jakarta; Kencana, 2008), 455.  
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masyrakat di kecamatan Jambon. Tapi karena untuk menolak kerusakan 

yang dapat ditimbulkan maka masyrakat banyak yang melarangnya 

Adanya praktik larangan pernikahan kebo balik kandang ini, 

yaitu jika pernikahan ini di lanjutkan maka akan terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan dengan adanya praktik larangan seperti itu  orang tua 

ingin anaknya tidak melakukan pernikahan tersebut , ini sesuai dengan 

arti sadd al-dzari<’ah secara lughowi (Bahasa): “ menutup jalan atau 

menghambat jalan”, ini memilik maksud menghambat semua perbuatan 

menuju kerusakan. Oleh karena itu adanya himbauan dari orang tua 

untuk generasi penerus ataupun anaknya diharapkan dapat memberikan 

kebaikan serta jauh dari kemudharatan sehingga rumah tangganya kelak 

tidak dirundung permasalahan. 

2. Analisa Sadd al-Dzari<’ah Terhadap Dasar Larangan Pernikahan Kebo 

Balik Kandang di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. 

Ada beberapa yang menyebabkan larangan pernikahan kebo 

balik kandang itu dilarang di Kecamatan Jambon, tentang adanya 

faktor peraturan adat, takut saknsi sosial dari masyarakat dan menjaga 

warisan leluhur yang ada. Faktor-faktor tersebut terbentuk sejak jaman 

nenek moyang terdahulu yang sudah melekat sampai saat ini. 

Sedangkan ditinjau dari dampak yang ditimbulkan yang 

diterima oleh masyarakat tentang dasar larangan pernikahan kebo balik 

kandang ini, menjerumus pada dzari<’ah yang awalnya mubah, namun 

akhirnya menjadi perbuatan buruk. Karena tidak mendengarkan 
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perkataan orang tua yang sudah menjelaskan tentang sebab akibat yang 

terjadi apa bila seseorang menglangsukan pernikahan tersebut, dalam 

hal ini masuk dalam menjaga warisan leluhur yang sudah ada sejak 

dahulu agar anak cucunya tidak terjadi apa-apa saat berumah tangga 

kelak  warisan leluhur ini berupa aturan adat yang  dapat 

menghindarkan masyarakat dari musibah dan bencana apa bila 

mematuhi peraturan tersebut, aturan tentang dari larangan ini sudah 

banyak terbukti hal-hal yang nyata berupa musibah yang diterima si 

pelaku setelah menglangsukan pernikahan tersebut. 

Jika ditinjau dari kerusakan yang ditimbulkan oleh Abu Ishaq 

al-Syarhibu yang di kutip oleh Ma’ruf Amin, menurut penulis  dalam 

larangan pernikahan kebo balik kandang, ini merupakan dzari<’ah yang 

membawa kepada perbuatan menurut kebayakan, hal ini berarti bila 

dzari<’ah tidak dihindarkan seringkali setelah itu akan berakibat dengan 

perbuatan yang terlarang , seperti orang yang melanggar aturan adat 

dan meninggalkan  budaya leluhur larangan pernikahan kebo balik 

kandang pasti terkena terkena cemohan atau sanksi sosial dari 

masyarakat, sanksi sosial itulah yang merupakan akibat yang ada 

setelah melanggar larangan pernikahan kebo balik kandang.  

Pernikahan kebo balik kandang ini selain adat yaitu tentang 

takutnya terkena sanksi sosial di masyarakat yang yang meyebabkan 

mereka memilih untuk menghindarinya ini. Dan itu lah beberapa 

pandangan yang secara tidak langsung menjadikan kepercayaan itu 
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semakin kuat yang terdapat di masyarakat yang merupakan faktor 

pendorong budaya tersebut masih digunakan dan didasarkan sebagai 

dasar larangan pernikahn kebo balik kandang. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penulis paparkan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan berikur: 

1. Larangan pernikahan Kebo balik kandang merupakan dzari<’ah yang 

semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditunjukanuntuk kerusakan 

atau keburukan, namun biasanya samapai juga kepada kerusakan atau 

keburukan, dan bobot keburukannya lebih besar dari pada bobot 

kebaikannya. Dilangsukannya praktik larangan pernikahan kebo balik 

kandang justru berubah menjadi kerusakan karena dengan adanya 

himbauan yang di tunjukan kepada sepasang kekasih yang mungkin 

akan membawa hubungannya kearah yang serius tetapi diminta untuk 

di akhiri hubungannya karena di anggap hubungan tersebut melanggar 

adanya tradisi larangan pernikahan kebo balik kandang. 

2. Dalam larangan pernikahan kebo balik kandang, ini merupakan 

dzari<’ah yang membawa kepada perbuatan menurut kebayakan, hal ini 

berarti bila dzari<’ah tidak dihindarkan seringkali setelah itu akan 

berakibat dengan perbuatan yang terlarang , seperti orang yang 

melanggar aturan adat dan meninggalkan  budaya leluhur larangan 

pernikahan kebo balik kandang pasti terkena terkena cemohan atau 

sanksi sosial dari masyarakat, sanksi sosial itulah yang merupakan 
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akibat yang ada setelah melanggar larangan pernikahan kebo balik 

kandang. 

SARAN 

1. bagi masyarakat yang memgang teguh hukum adat, jangan sampai 

keteguhan itu mengakibatkan sulit untuk menrima budaya, hukum dan 

pelajran lainya yang mungkin saja dapat memperkaya khazanah 

keilmuan dan wawasa masyrakat tersebut. 

2. Bagi orang yang tidak percaya dengan hukum adat, jangan sampai 

tidak kepercayaan itu menjadi pemicu terjadinya perselisihan, dan 

pertentangabantar adat, hukum nasional dan hukum agama. 

3. Bagi generasi penerus khusunya para pemuda dan seluruh masyarakat 

agar lebih kritis dalam meyikapi permasalahan yang ada dan dapat 

mensiasati permasalahan dengan tata cara yang lebih mengedepankan 

ajaran Islam. 

4. Bagi tokoh agama, sebaiknya berpartisipasi aktif dalam menghidupkan 

kegiatan-kegiatan pengajian maupun kegiatan keagamaan lainya, 

terutama dengan hal-hal yang berhubungan dengan budaya. 
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