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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan sudah berlaku 

di masyarakat baik di dunia arab maupun di bagian lain termasuk di 

Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai 

yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut di ketahui, 

difahami, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat 

Qawa‟id fiqhiyah mempunyai beberapa kaidah, salah satu kaidah fiqh 

yaitu al-„adah al-muhakkamah (adat itu bisa menjadi dasar dalam 

menetapkan suatu hukum) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang 

tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar 

dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang 

di dalam masyarakat tersebut. Hukum adat dapat dimasukkan asal tidak 

bertentangan dengan akidah hukum Islam. Menurut T. M Hasbi Ash-Shidiqie, 

dalam bukunya Pengantar Hukum Islam mengatakan “Urf atau adat itu 

sebagai salah satu alat atau metode pembentukan hukum Islam”.
1
 Pernyataan 

ini sejalan dengan patokan pembentukan garis hukum al-„adah al-

muhakkamah, artinya adat dapat dijadikan hukum. Adat yang dimaksud 

adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam 

istilah muamalah bukan ibadah. 
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Dalam hal pengertian adat kebiasaan menurut hukum Islam nampak 

adanya unsur kelebihan yang ada pada adat menurut umum yaitu unsur 

kebaikan. Jadi meskipun perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan menjadi 

kebiasaan di masyarakat serta dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya, 

namun apabila perbuatan itu tidak mengandung unsur kebaikan maka belum 

dikatakan sebagai „urf atau adat kebiasaan. Kebaikan yang dimaksud adalah 

kebaikan menurut ukuran syara‟, yang tidak bertentangan dengan hukum 

syara‟. 

Kedudukan adat kebiasaan dalam hukum positif, Sukamto dalam 

bukunya Meninjau Hukum Adat Indonesia  Suatu pengantar untuk 

Mempelajari Hukum Adat mengatakan bahwa kompleks adat-adat inilah yang 

kebanyakan tidak dibukukan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, 

mempunyai akibat hukum.
2
 Dengan kata lain meskipun adat itu tidak tertulis 

akan tetapi memiliki akibat hukum. Dalam hukum positif ini adanya istilah 

kesadaran hukum dan sesuatu yang melekat terkandung pengertian bahwa 

adat yang dilakukan sudah melalui proses penyaringan, hanya standar 

penyaringan didasarkan pengakuan manusia semata tanpa  adaanya 

keterpaduan Undang-Undang, sehingga sering terjadi bahwa dalam satu 

perbuatan disatu pihak mengakui teapi dipihak lain tidak mengakui sebagai 

adat karena tidak sesuai dengan aturan adat setempat. 

Dari berbagai macam suku dan budaya yang beraneka ragam, pada 

suku jawa ada budaya masyarakat yang berbeda dan sangat menarik 
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perhatian. Dalam masyarakat Jawa banyak alasan yang menyebabkan 

perceraian maupun batalnya pernikahan karena adanya kepercayaan warga 

masyarakat terhadap tradisi adat yang sudah ada sejak nenek moyang. 

Larangan tradisi adat Jawa tersebut seperti: pernikahan ngalor ngulon, kebo 

balik kandang, turun telu, nikah di bulan syuro, posisi rumah berhadapan. 

Setelah diketahui beberapa alasan timbulnya perceraian maupun 

batalnya penikahan, ada salah satu adat yang sangat menarik di Desa Jabung 

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, yaitu tradisi larangan pernikahan “Kebo 

Balik Kandang”. Menurut masyarakat adat pernikahan adat kebo balik 

kandang merupakan larangan pernikahan jika ayah atau ibu mempelai laki-

laki berasal dari Desa mempelai perempuan atau sebaliknya. Misalnya 

ayahnya berasal dari Desa (A), ibunya berasal dari Desa (B) dan anaknya 

mempunyai calon di Desa (A), jadi desa dimana ayahnya berasal. Konon 

tradisi adat tersebut sudah menjadi kepercayaan mayarakat desa setempat, 

sehingga sampai sekarang  masih menjadi suatu tradisi yang  melekat dan 

turun temurun yang apabila adat tersebut dilanggar maka salah satu dari dua 

belah pihak akan menerima malapetaka dan ditimpa bencana dalam 

kehidupan berumah tangga. Musibah malapetaka yang dimaksudkan 

diantaranya yaitu suami atau istri akan meninggal dalam waktu dekat setelah 

pernikahan berlangsung. Kalau tidak menimpa suami atau istri, maka orang 

tua dari suami atau istri akan meninggal dalam waktu dekat setelah orang tua 

dari berlangsungnya penikahan kebo balik kandang. Atau dalam mengarungi 

kehidupan rumah tangga, keluarga dari pernikahan kebo balik kandang tidak 
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akan mendapatkan kesejahteraan dalam hal ekonomi dan kesehatan. Sehingga 

kehidupan keluarga mereka akan terlunta-lunta, akibatnya selalu mengalami 

kesulitan dalam segala bidang dan menjadi tidak bahagia.  

Lalu bagaimana dengan pernikahan kebo balik kandang ditinjau dari 

hukum Islam? Ada seorang pria dan wanita yang saling suka dan sudah 

matang untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, maka dengan berat hati 

pasangan tersebut harus membatalkan pernikahan tersebut. Hal ini dilakukan 

demi kebaikan kedua belah pihak orangtua karena mereka tidak ingin 

menerima resiko akibat melanggar larangan pernikahan tersebut.  

Dalam hukum Islam, di samping mengatur larangan pernikahan lebih 

jauh juga mengatur tentang kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berkenaan 

dengan adat kebiasaan. Hal ini merupakan bukti hukum Islam merespon 

terhadap pernikahan adat, mana yang bertentangan dengan hukum Islam dan 

mana yang sesuai dengan hukum Islam. Adapun sumber hukum Islam yang 

dijadikan pedoman dalam perkawinan adat salah satunya adalah „urf. „Urf 

adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal 

masyarakat dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau 

meninggalkannya.
3
 

Selain itu, dalam hal pernikahan Allah SWT memberikan batasan 

mengenai siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi. Larangan 

pernikahan dalam hukum Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu larangan 

selama-lamanya dan larangan untuk sementara waktu. Larangan selama-
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lamanya karena hubungan nasab dan persusuan, sedangkan larangan untuk 

sementara waktu diantaranya karena hubungan semenda. Dalam pasal 39 

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan yang dilarang 

antara seorang laki-laki dengan wanita selama-lamanya karenan beberpa 

faktor yaitu pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian 

persusuan.
4
 

Larangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun dalam 

Perundang-undangan tidak terdapat ketentuan mengenai larangan menikah 

dengan seseorang yang bertempat tinggal satu daerah dengan tempat tinggal 

asal ayah atau ibunya. Berdasarkan laporan informasi dari hakim Pengadilan 

Agama Blitar, pernah ada perkara yang masuk dengan alasan ingin bercerai 

karna dengan satu alasan pernikahannya tidak baik (kebo balik kandang), 

akan tetapi perkara itu tidak jadi diteruskan lantaran setelah mendapat Islah 

dari hakim  bahwa tidak ada larangan pernikahan Kebo Balik Kandang dalam 

hukum Islam.Namun, apakah larangan pernikahan adat kebo balik kandang di 

Desa Jabung bertentangan dengan hukum Islam jika melihat kondisi 

masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, perlu ada penelitian lebih 

mendalam. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Larangan Pernikahan Adat Jawa Kebo Balik Kandang di Desa Jabung 

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan dan perilaku masyarakat Desa Jabung terkait 

larangan pernikahan adat jawa kebo balik kandang? 

2. Bagaimana perspektif hukum Islam dalam melihat pernikahan adat jawa 

kebo balik kandang di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar? 

C. Tujuan dan Kontribusi 

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pandangan dan perilaku masyarakat Desa Jabung 

yang setuju dan yang tidak setuju dengan larangan  penikahan adat 

jawa kebo balik kandang. 

2. Untuk mengetahui larangan pernikahan adat jawa kebo balik kandang 

di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar di tinjau dari 

hukum Islam. 

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya mempunyai nilai kegunaan baik 

secara teoritis maupun secara praktis 

a. Aspek Teoritis 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memperluas dalam 

pengembangan khazananh keilmuan khususnya dalam bidang ahwal 

syakhsiyyah bagi peneliti pribadi, dan para pembaca pada umumnya. 

Terkait tentang tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan adat jawa 

kebo balik kandang pada masyarakat Desa Jabung Kecamatan Talun 

Kabupaten Blitar. 
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b. Aspek Praktis 

Hasil penelitian ini bisa di jadikan informasi dan pengetahuan bagi 

masyarakat luas khususnya masyarakat Desa Jabung Kecamatan Talun 

Kabupaten Blitar dalam permasalahan larangan pernikahan kebo balik 

kandang dalam hukum Islam. 

D. Penelitian Terdahulu 

Dalam menyusun skripsi, studi pustaka merupakan bagian yang 

sangat penting untuk mengetahui bahwa penelitian yang di angkat ini belum 

pernah diteliti sebelumnya. Peneliti telah melakukan pra-penelitian dari 

beberapa karya tulis, dan peniliti menemukan skripsi yang mempunyai 

korelasi dengan yang akan diteliti ini. Beberapa karya ilmiah tersebut di 

antaranya: 

Pertama, karya tulis Nurul Kurniawan yang berjudul “Larangan 

Adat Pernikahan Ngalor Ngulon dalam Perspektif Fikih Munakahat (Studi 

kasus di Desa Banjaranyar Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 

Nganjuk)”.
5
 Dalam karya tulis ini, ia membahas mengenai adat larangan 

nikah Ngalor Ngulon yang berkembang di masyarakat Banjaranyar, karena 

berasumsi bahwa apabila pernikahan Ngalor Ngulon dilaksanakan dapat 

menyebabkan malapetaka, musibah dalam perjalanan kehidupan rumah 

tangga. Dalam metode ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

sosiologis yaitu dalam menghadapi masalah yang dibahas berdasarkan 

kajian pustaka atau teori menegai fikih munakahat yang berlaku kemudian 
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dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dari hasil 

analisisnya menyimpulkan bahwa laarangan pernikahan Ngalor Ngulon 

kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena  dalam nash tidak 

ada ketentuan mengenai larangan tersebut juga bukan termasuk golongan 

orang yang haram untuk dinikahi, selama rukun dan syarat pernikahan 

terpenuhi maka pernikahan bisa dilangsungkan. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif dan 

larangan pernikahan. Perbedaannya adalah fokus obyek penelitiannya dan 

lokasi penelitian. 

Kedua, karya tulis Joko Suseno yang berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Larangan Pernikahan Berbeda Letak Tempat Tinggal 

(Studi Kasus di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten 

Purworejo)”.
6
 Dalam karyanya antara Dusun Ngombol Dukuh dengan 

Ngombol Krajan yang hanya dipisahkan oleh pagar tanaman yang jika 

dilanggar akan menyebabkan malapetaka yang menimpa rumah tangga 

para pelaku berupa kematian, perceraian, gila, dan lain sebagainya. Dalam 

skripsi ini menggunakan pendekatan normatif. Pada analisisnaya, ia 

menyimpulkan bahwa larangan perkawinan beda letak tempat tinggal tidak 

sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam Nash tidak dijelaskan 

mengenai hal tersebut, dengan kata lain hukum pernikahan antara Dusun 

Ngombol Dukuh dengan Ngombol Krajan hukumnya mubah (boleh). 
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Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tinjauan hukum 

Islam terkait larangan pernikahan adat. Perbedaanya yaitu metode 

pendekatan yang digunakan. 

Ketiga, karya tulis Muhammad Umar Kelibia yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Perkawinan karena Asas Pela 

Gandong (Studi Kasus antara Negeri Ihamahu dan Amahai di Maluku 

Tengah)”.
7
 Dalam karya tulisnya membahas tentang larangan perkawinan 

adat pela gandong yaitu perjanjian persaudaraan antara desa satu dengan 

desa lainnya seperti seayah dan seibu kandung, sehingga haram untuk 

melaksanakan perkawinan yang tidak diatur dalam Islam. Dalam 

analisisnya penulis melakukan analisis data dengan menggunakan teori 

Maqa>sid al-Syari>‟ah. Dari hasil analisisnya, ia menyimpulkan bahwa 

larangan perkawinan pela gandong diperbolehkan dengan 

mempertimbangkan masalah daripada madharatnya. Persamaan dari 

penelitian ini adalah sama membahas tradisi perkawinan adat. 

Perbedaanya yaitu lokasi penelitian dan metode penelitiannya 

menggunakan Maqa>sid al-Syari>‟ah. 

Keempat, karya tulis Mohammad Ansori yang berjudul “Larangan 

Adat Kawin Lusan dalam Perspektif Hukum Islam Studi di Kelurahan 

                                                           
7
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Sambungmacan Kabupaten Sragen”.
8
 Dalam karyanya membahas 

membahas mengenai adat larangan nikah Lusan yang berkembang di 

masyarakat Sambungmacan, karena berpikir bahwa apabila pernikahan 

anak ketelu dan anak sepisan dilaksanakan dapat menyebabkan 

malapetaka bagi para pelakunya. dalam metode ini menggunakan metode 

pendekatan normatif antropologi yaitu dengan melihat dan menilai 

perilaku sehari-hari dan permasalahan-permasalahan yang ada di 

masyarakat Sambungmacan. Dari hasil analisisnya menyimpulkan bahwa 

larangan nikah Lusan (anak “ketelu” dengan anak “sepisan”) kurang sesuai 

dengan ketentuan hukum Islam, karena  dalam nash tidak ada ketentuan 

mengenai larangan tersebut juga bukan termasuk golongan orang yang 

haram untuk dinikahi. Larangan nikah Lusan merupakan “urf fasid, 

sehingga hukum kawin lusan adalah boleh (mubah). Persamaan penelitian 

ini adalah sama-sama mengkaji tinjauan hukum Islam terkait larangan 

pernikahan adat. Perbedaanya yaitu metode pendekatan yang digunakan. 

Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian baru yang 

sebelumnya belum pernah di bahas. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau usaha penyelidikan yang sistematis 

dan terorganisasi dimulai dengan memunculkan permasalahan, mencari 

jawaban permasalahan dengan mengkaji literatur untuk membuat hipotesis, 
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mengumpulkan data, menganalisis data dengan teknik relevan dan 

selanjutnya diambil kesimpulan.
9
 Agar penelitian dapat dilakukan dengan 

hasil yang maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti 

menggunakan metode penelitian. Adapun metode yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu di dalam menghadapi 

permasalahan yang dibahas berdasarkan kajian pustaka atau teori 

mengenai hukum Islam yang berlaku kemudian dihubungkan dengan 

kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dimana antara teori 

hukum Islam dan kenyataan di masyarakat tidak sesuai. Metode 

penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu 

pengolahan data yang didasarkan pada hasil lapangan yang kemudian 

dipadukan dengan data yang diperoleh dari suatu kepustakaan.
10

 

Metode deskriptif kualitatif ini akan mendiskripsikan data 

penelitian dari mengamati objek larangan adat pernikahan dan perilaku 

adat serta mendeskripsikan objek penelitian berupa larangan adat 

pernikahan kebo balik kandang dan mendeskripsikan hasil wawancara. 

Dengan merode kualitatif dapat ditunjukkan tentang kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi organisasi 
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 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam 
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10

 Anselm Straus dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur: Teknik 

dan Teori Grounded (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 11. 
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pemerintah Desa Jabung, pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan 

dalam larangan adat pernikahan kebo balik kandang. Jadi penelitian ini 

adalah penelitian yuridis sosiologis dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif.  

Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti akan 

mendeskripsikan fakta-fakta dengan mengungkapkan sebab-sebab secara 

lengkap dari adat larangan pernikahan kebo balik kandang di Desa 

Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat 

Desa Jabung untuk memperoleh informasi yang akurat dan oyektif terkait 

larangan pernikahan adat jawa kebo balik kandang. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder, pengertian mengenai data primer dan sekunder dijelaskan pada 

pembahasan berikut: 

a. Data primer 

Adalah jenis data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah data 

yang dihasilkan melalui wawancara dengan para pihak yang 

berkompeten dalam memberikan informasi mengenai dokumen 

tertulis, pendapat dan lain-lain yang diperoleh dari sumber yang 
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utama yaitu informan yang diwawancarai secara langsung di 

lapangan. Sumber yang diwawancarai di antaranya adalah Kepala 

Desa Jabung dan Tokoh-tokoh adat setempat. 

b. Data sekunder 

Adalah data yang digunakan sebagai pelengkap dan 

pendukung data primer. Data ini diambil dari buku-buku dan 

literatur tentang hukum Islam dan Hukum adat yang datanya masih 

relevan untuk digunakan sebagai bahan penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. Yaitu mengenai larangan adat pernikahan kebo balik 

kandang. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa macam metode penggumpulan data. Adapun 

metode dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

bercakap-cakap dan bertatap muka dengan tokoh masyarakat, 

masyarakat, dan pelaku pernikahan kebo balik kandang di Desa 

Jabung. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara 

bebas terpimpin,
11

 yaitu wawancara yang dilakukan dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang telah peneliti susun sebelumnya, 
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 Suhahsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Yogyakarta: PT 

Rineka Cipta, 1993), Hlm. 128.  
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namun tidak terikat dengan kerangka pertanyaan melainkan 

disesuaikan dengan kebijakan pewawancara dan situasi wawancara 

dilaksanakan. Wawancara ini bertujuan agar peneliti bisa 

melakukan wawancara secara bebas dan menggali secara 

mendalam mengenai larangan pernikahan adat jawa kebo balik 

kandang. 

b. Observasi  

Observasi yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti 

mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung terkait masalah 

larangan pernikahan adat jawa kebo balik kandang di Desa Jabung 

Kecamatn Talun Kabupaten Blitar. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulan data dan 

informasi mengenai berbagai hal yang ada hubungannya dengan 

larangan pernikahan adat jawa kebo balik kandang di Desa Jabung 

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar baik dari sumber primer 

maupun sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, artikel dan lain 

sebagainya yang berkaitan langsung maupun tidak. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah salah satu cara yang digunakan untuk 

mempelajari, mengolah dan menganalisis data-data, mempelajari 

secara mendalam data tersebut sehingga dapat diambil kesimpulan dari 
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persoalan yang diteliti. Adapun metode analisis data yang digunakan 

peneliti adalah metode induktif, yaitu kerangka berpikir yang diawali 

dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian 

ditarik kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk memahami 

larangan pernikahan adat jawa kebo balik kandang di Desa Jabung 

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang kemudian di simpulkan dari 

berbagai sumber yang telah diperoleh. 

F. Sistematika Pembahasan 

Penyusunan penelitian ini menggunakan pokok pembahasan yang 

mempunyai ketarkaitan antara pembahasan satu dengan yang lainnya, 

sehingga menghasilkan pembahasan yang runtut. Dalam sistematika ini 

dibagi dalam beberapa bab, yaitu: 

Bab I: berisi pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pembahasan 

ini secara keseluruhan, yang di dalamnya berisi latar belakang yang akan 

dikaji, pokok masalah yang dirumuskan, tujuan dan kegunaan dari penelitian, 

pemaparan metode-metode yang dikaji seperti jenis penelitian, sumber data, 

pendekatan masalah serta analisis data dan sistematika pembahasan. 

Bab II: menjelaskan gambaran umum pernikahan dan larangan perknikahan 

dalam hukum islam. Seperti pengertian dasar hukum pernikahan, syarat dan 

rukun pernikahan, tujuan dan pesyaratan pernikahan. Serta menjelaskan 

terkait larangan pernikahan adat jawa kebo balik kandang di Desa Jabung 

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang di dalamnya berisi deskripsi 

wilayah, deskripsi larangan perniakahan adat jawa kebo balik kandang yang 
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ada di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang meliputi, 

pengertian, faktor-faktor yang melatar belakangi serta akibat yang timbul jika 

melakukan pernikahan adat kebo balik kandang terhadap kehidupan keluarga. 

Bab III: analisis terhadap hasil penelitian yang telah dikaji secara sistemastis 

larangan pernikahan adat Jawa kebo balik kandang di Desa Jabung 

Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dan pendapat tokoh masyarakat terhadap 

larangan pernikahan adat jawa kebo balik kandang. 

Bab IV: penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kemudian sebagai 

pelengkap peneliti juga mencantumkan daftar pustaka, lampiran dan daftar 

riwayat hidup. 




