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ABSTRAK 

ZUNIAR FADHILUL AMIN. 2018. Tradisi Jujuran Pada Peminangan 

Masyarakat Banjar Di Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir 

Riau (Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Emiel Durkheim). 

Skripsi. Fakultas Syari‟ah. Jurusan Ahwal Syakhshiyyah. Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

 Pembimbing Ridho Rokamah, M. S. I. 

Kata Kunci : Peminangan, Jujuran, Hukum Islam, Emiel Durkheim 

Peminangan adalah tahapan yang dilakukan sebelum pernikahan. Di Kec. 

Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau, ada praktek peminangan yang 

dilakukan masyarakat banjar yang disebut dengan jujuran. Dimana dalam 

peminangan tersebut, pihak mempelai laki-laki harus membayar sejumlah uang 

yang ditentukan pihak mempelai perempuan. Dan apabila uang tersebut tidak 

terpenuhi, maka pernikahan bisa batal. 

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah yang 

diteliti oleh penulis adalah pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam dan 

pemikiran Emiel Durkheim terhadap adat tradisi jujuran masyarakat Banjar di 

Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau ?. yang kedua, 

bagimana tinjauan hukum Islam dan pemikiran Emiel Durkheim terhadap alasan 

masyarakat tetap melaksanakan tradisi jujuran dalam peminangan masyarakat 

Banjar di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau ? 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field 

research) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data melalui interview (wawancara). Setelah data diperoleh, 

dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dengan pendekatan kualitatif. 

Berangkat dari pokok permasalahan di atas, penulis menyimpulkan bahwa: 

pertama, adat jujuran tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena adanya 

penambahan syarat dalam peminangan yang memberatkan pihak calon mempelai 

laki-laki dan dapat menghalangi serta membatalkan rencana pernikahan.  

Sedangkan menurut perspektif sosiologi merupakan sebuah fakta sosial. Karena: 

Tradisi jujuran bersifat eksternal, karena dilakukan dalam proses peminangan 

untuk mengetahui kesanggupan calon mempelai. Tradisi jujuran membimbing 

masyarakat untuk meyakininya, dengan cara harus ada uang jujuran ketika 

peminangan berlangsung, apabila tidak menyanggupi uang jujuran maka 

pernikahan akan gagal. Tradisi jujuran merupakan milik bersama, bukan sifat 

individu perseorangan. Tradisi jujuran benar-benar bersifat kolektif dan 

pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya. Yang 

kedua, alasan masyarakat mempertahankan tradisi jujuran karena menurut mereka 

peminangan tersebut tidak melanggar rukun dan syarat dalam peminangan. selain 

itu ada alsan lain yaitu: Mereka melakukan tradisi jujuran karena kewajiban 

masyarakat banjar untuk mempertahankan tradisi leluhur mereka. Tradisi jujuran 

dipertahankan karena adanya “paksaan”. Paksaan disini adalah pemberian sanksi 
jika tidak melakukan tradisi jujuran, dan kemungkinan pernikahan akan batal jika 

tidak melakukan tradisi jujuran. Mereka melakukan jujuran karena itu adalah 

hanya sebatas salah satu proses peminangan yang harus dilakukan sebelum 

pernikahan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia 

adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi 

makhluknya untuk berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya. Nikah 

menurut bahasa: al-jam‟u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Maka nikah 

(zawaj) yang artinya akad nikah. Juga bisa di artikan (wath‟u al-zaujah) 

bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga di 

kemukaan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab 

“nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi‟il madhi) 

“nakaha” sinonimnya “tazawwaja” kemudian di terjemahkan di dalam bahasa 

indonesia sebagai perkawinan. 
1
 

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan 

antara pria dan wanita dimana tahapan umumnya adalah, pertama, proses 

ta‟aruf atau perkenalan. Kedua , proses khitbah, yakni melamar atau 

meminang.
2
 Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata 

kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab 

disebut “Khitbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya 

meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). 

                                                           
1
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap(Jakarta:PT 

Raja Grafindo Persada, 2009),6-7.  
2
 Ibid.,23.   
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Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya kearah terjadinya 

hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. 3 

Pada saat ini peneliti menemukan adanya adat peminangan di 

masyarakat Banjar Indragiri Hilir Riau seperti halnya adat jujuran. Melalui 

berbagai perkembangan yang terjadi, dari sini dapat di mengerti bahwa setiap 

kepercayaan atau tradisi pasti ada motif dan makna di baliknya, apapun 

bentuknya hal tersebut bisa di lihat dari sejarahnya serta makna dari jujuran 

itu sendiri. 

Adat peminangan tersebut masih dijadikan pegangan bagi masyarakat 

di Banjar Indragiri Hilir Riau yang mayoritas penduduk beragama Islam. 

Dalam praktek khit}bah (peminangan) yang dilakukan warga masyarakat 

Banjar di Indragirihilir, yang mana pada saat khitbah dilakukan calon 

mempelai laki-laki membawa anggota keluarganya untuk melakukan 

peminangan. Disini ketika prosesi peminangan layaknya menurut syariat Islam 

dilakukan, ada suatu ketentuan tambahan yang berupa harus membayar uang 

jujuran (uang yang harus diberikan untuk digunakan mendanai biaya resepsi, 

kamar pengantin, dan lain-lain). 

Di situlah terjadi tawar menawar antara kedua belah pihak tentang 

kesepakatan berapa biaya jujuran yang harus dibayar oleh calon mempelai 

laki-laki. Apabila sudah di dapat kesepakatan antara kedua belah pihak, maka 

pinangan diterima. Dan apabila pihak calon mempelai laki-laki tidak bisa 

membayar dan tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak maka 

                                                           
3
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat ( Bogor:Prenada Media, 2003), 73-74.   
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pinangan tidak di terima atau gagal dan pernikahan tidak bisa berlangsung. 

Hal ini bertentangan dengan rukun syarat khit}bah di dalam hukum Islam, 

dimana tidak adanya syarat tambahan yang memberatkan salah satu pihak.  

Adapun jika ditinjau dari prespektif sosiologis, maka teori yang sesuai 

adalah teori fakta sosial Emile Durkheim. Karena fakta sosial adalah sebuah 

teori yang membahas tentang cara bertindak suatu  masyarakat. Fakta sosial 

adalah cara bertindak, apakah tetap atau tidak, yang bisa menjadi pengaruh 

atau hambatan eksternal bagi seorang individu. Dan itu bisa berarti fakta sosial 

adalah cara bertindak, berpikir dan perasaan yang berada di luar individu dan 

koersif (memaksa) dan di bentuk sebagai pola dalam masyarakat. 

Apabila dikaitkan dengan adat masyarakat Banjar persepsi masyarakat 

pun menganggap bahwa tradisi tersebut sebagai tanda persetujuan dan 

meyakinkan keluarga perempuan bahwa calon mempelai laki-laki bersungguh-

sungguh untuk meminang calon mempelai perempuan. Tetapi apabila orang 

yang memandang selain dari masyarakat Banjar adat tersebut akan terkesan 

memberatkan pihak laki-laki. 

Menurut Durkheim, fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi fakta 

individu, karena ia memiliki eksistensi yang independen di tingkat sosial. 

Seseorang yang patuh kepada orang tua, misalnya, bukanlah fakta individual, 

meski tindakan itu dilakukan oleh individu. Namun, ia menjelaskan bahwa 

seorang individu patuh kepada orang tua disebabkan oleh karena norma yang 

tumbuh di tengah masyarakat memang menuntut demikian. Dengan demikian, 
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tindakan menghormati orang tua bukanlah fakta individual, melainkan fakta 

sosial.
4
 

Jadi fakta sosial memang merupakan kumpulan fakta-fakta individu, 

tetapi kemudian diungkapkan dalam suatu angka (rate) sosial seperti halnya 

tradisi jujuran dalam peminangan masyarakat Indragiri hilir Riau, tradisi 

jujuran dilakukan oleh individu akan tetapi bukanlah fakta individu melainkan 

fakta sosial, di karenakan norma adat yang tumbuh di tengah-tengah 

masyarakat mengharuskan individu melakukan tradisi tersebut ketika hendak 

meminang seseorang. 

Ada beberapa alasan mengapa masyarakat Banjar Indragirihilir Riau 

dipilih sebagai objek dalam penelitian ini, diantaranya adalah penelitian ini 

belum pernah di teliti dan adat tersebut bukanlah fakta individu meskipun adat 

tersebut dilakukan oleh individu, akan tetapi hal tersebut disebabkan oleh 

norma yang tumbuh ditengah masyarakat. Sehingga, tindakan tersebut 

bukanlah fakta individual melainkan fakta sosial. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa praktek jujuran 

adalah sebuah praktek yang dilakukan dalam prosesi khitbah dimana pihak 

calon mempelai laki-laki harus membayar sejumlah uang yang ditentukan oleh 

pihak calon mempelai wanita. Dalam tradisi ini, terjadi atau tidaknya suatu 

perkawinan ditentukan oleh mampu atau tidaknya pihak calon mempelai laki-

laki membayar uang jujuran. Sedangkan dalam pemikiran Emiel Durkheim, 

                                                           
4
 Zainuddin Maliki, Narasi agung : Tiga Teori Sosial Hegemonik (Surabaya: Lembaga 

Pengakajian Agama dan Masyarakat, 2004),  85.  
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suatu tradisi atau kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat yang mengikat atau 

memaksa adalah sebuah fakta sosial.  

Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang melatarbelakangi 

penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan peminangan pada 

tradisi jujuran dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang 

penulis beri judul “Tradisi Jujuran Pada Peminangan Masyarakat Banjar Di 

Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Riau (Perspektif Hukum Islam 

Dan Sosiologi Emiel Durkheim)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan pemikiran Emiel Durkheim terhadap 

adat tradisi jujuran masyarakat Banjar di Kecamatan Tembilahan Hulu 

Kabupaten Indragiri Hilir Riau ? 

2. Bagimana tinjauan hukum Islam dan pemikiran Emiel Durkheim terhadap 

alasan masyarakat tetap melaksanakan tradisi jujuran dalam peminangan 

masyarakat Banjar di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri 

Hilir Riau ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi terhadap adat tradisi Jujuran 

masyarakat Banjar Indragiri Hilir Riau. 
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2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi terhadap akibat tidak terpenuhinya 

uang Jujuran dalam peminangan masyarakat Banjar Indragirihilir Riau 

  

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan  sebagai berikut : 

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai 

sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan dalam 

bidang sosiologi. 

2. Manfaat penelitian secara praktis untuk memberikan kontribusi kepada 

masyarakat tentang norma yang tumbuh dalam adat Jujuran di 

Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau. 

 

E. Kajian pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian 

yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga 

diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. 

Skripsi yang sudah ada dan yang berkaitan dengan adat Jujuran adalah 

skripsi yang dilakukan oleh Mohammad Jamzuri yang berjudul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Dalam Peminangan Yang 

Dijadikan Mahar Didesa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” 

(Telaah Empiris Sosiologis), tahun 2016, Stain Kudus. Dalam skripsi ini 

dibahas tentang hukum pemberian barang dalam peminangan yang dijadikan 
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mahar di Desa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dalam perspektif 

hukum Islam dan sosiologis.
5
 

Selanjutnya adalah skripsi yang dilakukan oleh Siti Nurhayati yang 

berjudul “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi 

Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)”, tahun 

2011,  Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi ini 

dibahas tentang pelaksaan khitbah di Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir 

Jambi dan pembatalan khitbah, dimana jika calon mempelai pria yang 

membatalkan khitbah maka barang yang sudah diberi tidak boleh diminta, 

tetapi jika calon mempelai wanita yang membatalkan maka wajib 

mengembalikan barang yang sudah diberi.
6
 

Skripsi selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Netty 

Sophiasari Supono, dengan judul “Perkawinan Adat, Peminangan Di Dusun 

Waton, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur”, 

Tahun 2008, dalam penelitian di atas pokok pembahasan mengarah pada adat 

peminangan di daerah dusun waton kecamatan Mantup Lamongan, dimana 

dalam adat masyarakat daerah tersebut, calon mempelai wanitalah yang 

                                                           

       
5
 Mohammad Jamzuri, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Barang Dalam 

Peminangan Yang Dijadikan Mahar Didesa Trimulyo Kecamatan Kayen Kabupaten Pati” (Telaah 

Empiris Sosiologis) (Skripsi, STAIN Kudus, 2016), 4-5.     

       
6
 Siti Nurhayati, “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus 

Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 3-4.  
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meminang calon mempelai pria, berbeda dengan adat peminangan pada 

umumnya.
7
 

 Skripsi Nur Wahid Yasin yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam 

Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan,Studi Kasus Di Desa Ngreco, 

Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo” tahun 2010. Dalam penelitian ini, 

pembahasan difokuskan pada penetapan sanksi bagi pihak yang memutuskan 

atau membatalkan peminangan setelah tercapainya kesempurnaan kata sepakat 

diantara kedua belah pihak. Sanksi tersebut berupa uang tunai dari dua juta 

sampai puluhan juta rupiah, uang sanksi sebagian diserahkan kepada pihak 

yang dikhianati dan sebagian yang lain diserahkan kepada kas desa.
8
 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu maka 

dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan 

dengan penelitian yang sebelumnya. Pada masalah yang ingin penulis bahas, 

khusus tentang adat Jujuran masyarakat Banjar diindragirihilir Riau.  

 

F. Metode penelitian 

Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi : jenis penelitian 

dan pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data , dan analisis data. 

 

                                                           

       
7
 Netty Sophiasari Supono, “Perkawinan adat,peminangan di dusun waton, kecamatan 

Mantup, kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur” (Skripsi,Universitas Muhammadiyah 
Surakarta,2008),4.  

8
 Nur Wahid Yasin, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan,Studi 

Kasus Di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo”(Skripsi, Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2010), 6. 
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1. Jenis penelitian dan Pendekatan penelitian 

Jenis penelitian dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan 

(field research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan 

melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) 

penelitian.  

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (field 

Research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi peneliti 

berusaha mengkaji masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan di 

masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan dengan masalah ini. 

2. Kehadiran peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti adalah pelaku dalam pengumpul data 

dan instrumen lain adalah sebagai pendukung.  

Disini posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, dimana 

peneliti hanya mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut 

berpartisipasi dalam hal kegiatan yang diteliti. Selain itu pengamatan 

peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan tanpa 

ada kerahasiaan. 

3. Lokasi penelitan  

Lokasi Penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan 

langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.
9
 

                                                           

       
9
Afifudin dan Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 

2009), 91.  
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Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau yang melakukan tradisi  

Jujuran.  

4. Sumber data  

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan sumber data primer yaitu data yang dIperoleh 

langsung dari lapangan, diantaranya: 

a. Responden (Informasi Utama), adalah orang yang memberikan 

pernyataan tentang suatu hal mengenai diri sendiri. Data ini berisi 

tentang mekanisme untuk mengetahui tradisi jujuran tersebut. Data 

yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan warga yang 

melakukan tradisi Jujuran di Indragiri Hilir Riau.  

b. Informasi Tambahan, adalah orang yang memberikan pernyataan 

tentang atau yang berkenaan dengan orang atau pihak lain dalam hal 

ini adalah tokoh masyarakat, perangkat desa, dan masyarakat yang 

mengikuti tradisi Jujuran. 

5. Teknik pengumpulan data 

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data 

agar tidak terjadi kerancauan, maka tidak terlepas dari metode di atas 

yaitu peneliti menggunakan metode : 

a. Observasi 

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 

mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 
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berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 

peristiwa, tujuan, dan perasaan.
10

 

Dalam hal ini peneliti mengamati jalannya kegiatan yang 

berkaitan dengan tradisi Jujuran. Adapun teknik observasi digunakan 

untuk melihat langsung lokasi tempat penelitian di Indragiri hilir. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung 

tradisi Jujuran di indragiri hilir. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan.
11

 

Adapun informasinya dari masyarakat Indragiri Hilir. Dan 

peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Indragiri Hilir yang 

sudah pernah melakukan tradisi Jujuran. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dan informasi 

melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter ini 

merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber 

nonmanusia.
12

 

 

                                                           

 
10

M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 65. 

       
11

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2013), 83. 
12

Saebani, Metodologi Penelitian, 141.  
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6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan dan menyusun secara 

sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi sehingga dapat dengan mudah dipahami.
13

 Dalam 

menganalisis peneliti menggunakan metode deduktif yakni dengan cara 

menjabarkan teori lebih dahulu lalu dilanjutkan dengan menggambarkan 

fakta-fakta yang ada dilapangan yang kemudian dianalisis untuk ditarik 

suatu kesimpulan. 

7. Pengecekan Keabsahan data 

Dalam metodologi penelitian kualitatif, ada empat kriteria yang 

berhubungan dengan keabsahan data yaitu sebagai berikut: 

a. Keabsahan Konstruk, yakni berkaitan dengan suatu kepastian bahwa 

yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ining diukur. 

Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data 

yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu 

tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. 

b. Keabsahan Internal, yakni konsep yang mengacu pada seberapa jauh 

kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya. 
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c. Keabsahan Eksternal, yakni mengacu pada seberapa jauh kesimpulan 

hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. 

d. Keajegan, yakni konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian 

berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila penelitian yang 

sama dilakukan kembali.
14

 

G. Sistematika pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi 

beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, 

yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut 

adalah: 

BAB 1    :    PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan 

dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan 

dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub- 

bab yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

metode Penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II :  KONSEP PEMINANGAN DALAM HUKUM ISLAM DAN 

SOSIOLOGI EMIEL DURKHEIM TENTANG FAKTA 

SOSIAL  
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Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk 

menganalisa permasalahan- permasalahan pada bab II. Dalam 

ini di ungkapkan mengenai pengertian peminangan, dasar 

hukum peminangan,  rukun dan syarat peminangan, pengertian 

sosiologi dan teori sosiologi Emiel Durkheim 

BAB III    :   TRADISI JUJURAN DALAM PRAKTEK PEMINANGAN 

MASYARAKAT BANJAR DI KECAMATAN 

TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

RIAU 

Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset tentang tradisi 

jujuran masyarakat Banjar diindragiri hilir riau dari sejarah 

terjadinya tradisi jujuran masyarakat Banjar di Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, praktik tradisi 

jujuran masyarakat Banjar, penetapan kesepakatan uang dalam 

adat jujuran masyarakat Banjar di Indragiri Hilir Riau. 

BAB IV :  ANALISIS HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI EMIEL 

DURKHEIM TERHADAP PRAKTEK TRADISI JUJURAN 

MASYARAKAT BANJAR DI KECAMATAN 

TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

RIAU 

Bab ini merupakan analisa hukum Islam dan pemikiran Emiel 

Durkheim terhadap praktek tradisi jujuran masyarakat Banjar 

diindragiri hilir riau yang meliputi analisis hukum Islam dan 
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pemikiran Emiel Durkheim terhadap adat tradisi jujuran dan 

analisis sosiologi terhadap akibat tidak terpenuhinya uang 

jujuran dalam peminangan masyarakat Banjar di Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau.  

BAB V   :     PENUTUP  

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan 

skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan saran–saran dan penutup. 
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BAB II 

KONSEP PEMINANGAN DAN SOSIOLOGI EMIEL DURKHEIM 

TENTANG FAKTA SOSIAL 

A. Perkawinan  

1. Pengertian Perkawinan 

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau 

zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang 

Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadis Nabi. Al-Nikah 

mempunyai arti Al-Wath‟I, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-Jam‟u atau 

ibarat „an al-wath wa al-aqd yang berarti bersetubuh, hubungan badan, 

berkumpul, jima‟ dan akad.  

Secara terminologi perkawinan (nikah) yaitu akad yang 

membolehkan terjadinya istimta‟ (persetubuhan) dengan seorang wanita, 

selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan 

baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab sesusuan.
15

 

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang 

memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang 

secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan wanita, terutama guna 

mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab 

Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad 

yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) 

semata-mata”.Oleh mazhab Syafi‟iah, nikah dirumuskan dengan “akad 
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yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan 

redaksi (lafal) “inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dari 

keduanya.”Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah tangan 

“akad [yang dilakukan dengan menggunakan] kata inkah atau tazwij guna 

mendapatkan kesenangan (bersenang). 

Dari definisi di atas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam 

kitab-kitab fiqih seperti yang telah diuraikan di muka, tampaknya para 

ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan 

biologis saja.Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah 

berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan 

definisi tidak akan menyimpang apalagi berbeda dengan makna aslinya. 

Disamping itu harus jujur diakui yang menyebabkan laki-laki dan 

perempuan tertarik untuk menjalin  hubungan adalah (salah satunya) 

dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan ingin 

mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya. 

2. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan 

masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. syarat dari 

rukun tersebut adalah:
16

 

a. Calon suami, syarat-syaratnya: 

1) Beragama Islam 

2) Laki-laki 

                                                           
16
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3) Jelas orangnya 

4) Dapat memberikan persetujuan 

5) Tidak terdapat halangan perkawinan. 

b. Calon istri, syarat-syaratnya: 

1) Beragama Islam 

2) Perempuan 

3) Jelas orangnya 

4) Dapat dimintai persetujuan 

5) tidak terdapat halangan perkawinan. 

c. Wali nikah, syarat-syaratnya: 

1) Laki-laki 

2) Dewasa 

3) Mempunyai hak perwalian 

4) Tidak terdapat halangan perwalianya. 

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 

1) Minimal dua orang laki-laki 

2) Hadir dalam ijab qabul 

3) Dapat mengerti maksud akad 

4) Islam 

5) Dewasa. 

e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya: 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai 
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3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata 

tersebut 

4) Antara ijab dan qabul bersambuangan 

5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau 

umumrah 

6) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu 

calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua 

orang saksi. 

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukanya sebagai kewajiban 

perkawinan dan sebagai syarat sahnhya perkawinan.Bila tidak ada mahar, 

maka pernikahanya menjadi tidak sah. 

3. Hukum Nikah 

Dasar pensyariatan nikah adalah al-Qur‟an, al-Sunah dan Ijma. 

Namun sebagian ulama berpendapat Hukum asal melakukan perkawinan 

adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunah, wajib, 

halal, makruh tergantung kepada illat hukum.
17

 

1. Hukum nikah menjadi sunah apabila seseorang dipandang dari segi 

pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai 

keinginan untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap. 

2. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi 

jasmaninya telah dewasa dan dia telah mempunyai penghasilan yang 

tetap serta ia sudah sangat berkeinginan untuk menikah sehingga 
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apabila ia tidak menikah dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan 

zina. 

3. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau 

umur telah cukup walau belum terlalu mendesak. tapi belum 

mempunyai penghasilan yang tetap sehingga bila ia kawin akan 

membawa kesengsaraan hidup bagi anak daqn istrinya. 

4. Hukum nikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang 

wanita dengan maksud untuk menganiayanya atau mengolok-

ngoloknya atau untuk membalas dendam. 

B. KHIT}BAH 

1. Pengertian Khit}bah 

Peminangan dalam istilah fiqh disebut khit}bah yang mempunyai 

arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan 

(menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada 

seorang perempuan, baik secara langsung maupun dengan perantara 

seseorang yang dapat dipercaya.
18

 

2. Dasar Hukum Khit}bah 

Dalam Al-Qur‟an dijelasakan dalam surat Al-baqarah ayat 235 

yang berbunyi : 
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Artinya : Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan 

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa 

kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu 

janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka 

secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) 

perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap 

hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan 

Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam 

hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.
19

 

3. Lafal Khit}bah 

Ulama fiqih membagi lafal khit}bah dalam dua bentuk. Yaitu as-

sarih (jelas), yaitu yang mengandung pengertian lain kecuali meminang, 

seperti seorang lelaki mengatakan kepada seorang wanita.  

“Saya ingin mengawini kamu” : dan lafal al-kinayah (sindiran), 

seperti seorang lelaki mengatakan kepada seorang wanita, “Saya ingi 

menikahi seorang wanita. Kamu adalah wanita yang saleh, cantik, dan 

berpendidikan.” 

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apa bila peminangan 

dilakukan dengan lafal al-kinayah, maka harus dibarengi niat. Kalau lelaki 

                                                           
19

 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Bandung: CV 

Penerbit Diponegoro, 2005), 38. 



24 

 

 

itu mengucapkan kalimat tersebut bukan dengan niat menikahi wanita 

tersebut, maka peminangan itu  tidak pasti. 

4. Orang Yang Boleh Dipinang 

Dalam hukum Islam, terdapat aturan siapa yang boleh dipinang dan 

siapa yang tidak  boleh dipinang. seseorang boleh dipinang apabila 

memenuhi dua syarat: 

a. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkanya 

perkawinan.Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang 

melarang dilangsungkanya perkawinan, adalah bahwa: 

1) Wanita tidak terikat perkawinan yang sah. 

2) Wanita bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau 

untuk selamanya. 

3) Wanita tidak dalam masa iddah 

b. Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah. 

Seseorang wanita yang berada dalam pinangan orang lain tidak 

boleh dipinang. Hal ini berdasarkan hadis: “Orang mukmin adalah 

saudara orang mukmin. maka tidak halal bagiseorang mukmin 

meminang seorang perempuan yang sedang dipinang saudaranya, 

sehingga nyata sudah ditinggalkan. (HR. Ahmad dan Muslim). 

Dalam pembahasan masalah meminang perempuan, ada beberapa 

hal yang terkait dan perlu pula mendapatkan perhatian. Diantaranya 

adalah:
20
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a. Meminang Pinangan Orang Lain 

Meminang perempuan yang sedang dipinang oranglain, 

hukumnya adalah haram. Hal ini harus dijauhi oleh seorang muslim. 

Sebab tindakan yang demikian termasuk perbuatan zhalim. Merampas 

hak saudara sendiri, menyakitkan hati, memutus tali persaudaraan, 

menimbulkan persengketaan, dan memunculkan perfitnahan. Bila 

dilakukan, maka orang yang melakukanya termasuk orang yang buruk 

moral dan rusak akalnya. 

Bagi seorang muslim tidak dibenarkan meminang perempuan 

yang sedang dipinang oleh oranglain, kecuali pihak pertama telah 

melepaskan, atau memberi izin kepada pihak kedua untuk 

meminangnya. Bila mereasa ragu, maka sebaiknya pihak kedua minta 

izin terlebih dahulu kepada pihak pertama untuk meminang perempuan 

itu.bila mendapat izin, maka dilakukan. Dan bila tidak, maka harus 

ditinggalkan.Yang demikian dimaksudkan agar tidak terjadi 

perfitnahandan kebencian, terputusnya tali kasih sayang dan 

persaudaraan, semua itu sangat dimurkai Allah. 

b. Melihat Calon Pasangan 
21

 

Islam menuntut agar seorang lelaki memprioritaskan segi 

agama dan akhlak dalam memilih perempuan yang hendak dipinang. 
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Tapi, bukan berarti Islam memaksa seorang lelaki untuk menikahi 

perempuan yang tidak dicintai. Islam memberikan pengarahan dan 

bimbingan terhadap tujuan-tujuan mulia bagi sebuah pernikahan, 

berupa keinginan meraih keturunan yang baik, memelihara 

kehormatan, merealisir segi-segi ibadah, meraih kesehatan moral, dan 

kemasyarakatan yang baik.Karena itu, meminang perempuan sebelum 

pernikahan dilaksanakan sangatlah dianjurkan agama, demi meraih 

tujuan mulia dari sebuah pernikahan. Bukankankah Rasulullah telah 

menegaskan: “Apabila Allah menganugrahkan seorang perempuan, 

maka tidak ada salahnya melihat terlebih dahulu perempuan tersebut,” 

(HR. Ahmad, Ibnu Majah, Hakim, Baihaqi, dan Abu Dawud). 

Islam sangat mengharapkan agar setiap orang dalam 

pernikahanya dapat meraih kebahagiaan yang hakiki. Karena itu, 

seorang lelaki harus berupaya menyelidiki  dan mengenal kepribadian 

perempuan yang akan dinikahi, agar kelak dapat merasakan keserasian 

dan keharmonisan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. 

Seorang lelaki  yang meminang perempuan, diperbolehkan melihat 

wajah dan telapak tangan, sekalipun pihak perempuan tidak 

mengizinkanya. dalam hal ini, ada sebuah riwayat yang menegaskan:  
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ْرأََة؛ >> :قَاَل َرُسْوُل اه صلى اه علي وسلم: َوَعْن جاَِبٍر قَاَل 
َ
ِاَذا َخَطَب َاَحُد ُكُم ْام

َِ ِنَكا ِحَها فَ ْليَ ْفَعْل  َ َما َيْدُعوُ ِإ َها إِِ َُْْد َو أَبُو << فَِإْن اْسَتطَاَع َأْن يَ ْظَُر ِم ْ ُ َأ َرَوا
ُ َاْ َا ِكمُ  ُ  َِ اٌا َوَصِ َ  َ اُوَ  َورَِجاُا

22
 

 

Artinya : “Suatu ketika Mughirah bin Syu‟bah meminang seorang perempuan. 
Rasulullah kemudian bersabda: “ya Mughirah, lihatlah lebih dahulu 
perempuan itu. Sebab yang demikian dapat mengekalkan dan 

menenteramkan kalian berdua.” (HR. Ahmad, Abu Daud 

Bukhari dari Mughirah bin Syu‟bah).23 

 

C. FAKTA SOSIAL EMIEL DURKHEIM 

1. Biografi Emiel Durkheim 

Emile Durkheim lahir di Lorraine Prancis timur 15 April 1858, 

merupakan sosiolog Prancis pertama yang berlatarbelakangi akademik 

sosiologi. Disertasi doktornya di Universitas sorbon dengan judul aslinya 

De la division du travail social atau On the Division of social Labor 

diterbitkan tahun 1893 sebagai buku pertama. Buku keduanya yaitu The 

Rules of Sociological Method tahun 1895, sedangkan buku ketiga yang 

terkenal berjudul Suicide dan buku terakhirnya The Elementary froms of 

Relegious life (Sorokin, 1982).
24

 

2. Aliran Pemikiran yang Mempengaruhi Teori 
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Aliran pemikiran yang sangat mempengaruhi Durkheim yaitu 

“sosiologistik”. Dengan latar belakang aliran pemikiran yang dianut 

tersebut, Durkheim menerapkan pola analisis dengan menggunakan 

interpretasi biologistik dan psikologistik terhadap masalah-masalah sosial 

yang ada pada saat itu. Durkheim juga dipengaruhi oleh pemikiran yang 

berusaha menerapkan metode yang benar-benar scientific, dan ia berangkat 

dari berbagai fakta dan data yang dikumpulkan secara detail. Semua 

teorinya didukung oleh fakta-fakta sosial yang konkret. Berdasarkan 

kenyataan itulah, maka teori-teori yang berhasil dirumuskanya 

sesungguhnya didasarkan pada kajian yang bersifat positivistik.
25

 

3. Teori Fakta Sosial Emiel Durkheim  

a. Pengertian Fakta Sosial 

Suatu fakta sosial merupakan setiap cara bertindak, berperilaku, 

baik yang tetap maupun tidak, yang mampu memberikan tekanan 

eksternal pada individu, atau, setiap cara bertingkah laku yang umum 

dalam suatu masyarakat, yang pada waktu bersamaan tidak bergantung 

pada manifestasi individualnya.
26

 

Suatu fakta sosial dikenal dengan adanya kekuatan memaksa 

eksternal terhadap individu-individu. Adanya kekuatan tadi dikenal 

dengan adanya sanksi-sanksi tertentu atau perlawanan terhadap setiap 

kegiatan individu yang bertujuan melanggarnya. Hal itu juga dapat 

dirumuskan dari sudut difusinya dalam kelompok, yakni bahwa 

                                                           
25

  Ibid. 
26

Soerjono Soekanto, Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011),  94.   



29 

 

 

eksistensinya tidak tergantung pada bentuk-bentuk individual yang 

diasumsikan dalam difusinya. Mungkin kriteria terhadap itu lebih 

mudah diterapkan apabila dibandingkan dengan syarat yang 

mendahuluinya.
27

 

Dalam paradigma fakta sosial, masyarakat dipandang dari 

sudut pandang makro strukturnya. Menurut paradigma ini, kehidupan 

masyarakat dilihat sebagai realitas yang berdiri sendiri, lepas dari 

persoalan apakah individu-individu anggota masyarakat itu suka atau 

tidak suka, setuju atau tidak setuju. Masyarakat jika dilihat dari 

struktur sosialnya (dalam bentuk pengorganisasiannya) tentulah 

memiliki seperangkat aturan yang secara analitis merupakan fakta 

yang terpisah dari individu warga masyarakat, akan tetapi dapat 

mempengaruhi perilaku kesehariannya.
28

 

Ilustrasi dalam hal ini adalah bahwa setiap individu sejak ia 

kecil hingga tumbuh dewasa memperoleh pengaruh (bahkan daya 

paksa) dari masyarakat sebagai suatu struktur sosial. Seseorang 

tidaklah boleh melakukan sesuatu sekehendak hatinya atau menurut 

dorongan nalurinya semata, tetapi ia juga harus menyesuaikan dengan 

aturan yang berlaku dalam masyarakat baik menurut aturan lisan 

maupun tulisan, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 

dilakukan dalam konteks hidup masyarakat. Segala bentuk 

pelanggaran atas “larangan” tentang apa yang boleh dan apa yang tidak 
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boleh dilakukan dalam konteks norma hidup dan kehidupan 

bermasyarakatan itu tentulah akan mendapatkan sanksi sesuai dengan 

tingkat dan jenis pelanggarannya.
29

 

Dari sini dapat disimpulkan bahwa fakta sosial menurut Emiel 

Durkheim merupakan setiap cara bertindak, berperilaku, baik yang 

tetap maupun tidak, yang mampu memberikan tekanan eksternal pada 

individu dan memiliki seperangkat aturan yang dapat mempengaruhi 

perilaku kesehariannya. Seseorang tidaklah boleh melakukan sesuatu 

sekehendak hatinya atau menurut dorongan nalurinya semata, tetapi ia 

juga harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku dalam 

masyarakat, dimana akan ada sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis 

pelanggarannya 

b. Karakteristik fakta sosial 

Fakta sosial memiliki 3 karakteristik, yaitu : 

1) Gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. 

Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir dan 

berperasaan yang memperlihatkan sifat patut dilihat sebagai 

sesuatu yang berada diluar kesadaran individu. 

2) Memaksa individu 

Individu dibimbing, diyakinkan, didorong atau dengan cara 

tertentu dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam 

lingkungan sosialnya. 
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3) Bersifat umum 

Fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas 

dalam satu masyarakat. Fakta itu merupakan milik bersama, bukan 

sifat individu perseorangan. Fakta sosial benar-benar bernilai 

kolektif, dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari 

sifat kolektifnya ini.
30

    

c. Fakta Sosial dalam Masyarakat 

Secara ringkas, Durkhrim memandang masyarakat sebagai 

suatu kesatuan, kesatuan normatif, yang menggambarkan kebutuhan-

kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Karena meningkatnya 

populasi, kepadatan penduduk, dan pembagian kerja dalam 

masyarakat, ia akan mengubah masyarakat yang berdasarkan 

solidaritas mekanik menjadi masyarakat yang berdasarkan solidaritas 

organik. Masalah praktis yang muncul kemudian adalah reintegrasi 

individu-individu dan lingkungan sosial mereka, seperti perkembangan 

kesaatuan moral. Saran-saran Durkheim, termasuk penggunaan 

pendidikan dan sebuah moralitas yang baru yang melebihi individu, 

memberikan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Seperti 

juga Comte dan Spencer, Durkheim juga memerhatikan hal-hal yang 

berhubungan dengan aspek-aspek praktis keharmonisan sosial.
31
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Usaha Durkheim untuk mendefinisikan kekhususan dari yang 

sosial itu, di dasari oleh penggunaan kriteria yang terkenal hal keadaan 

di luar (exteriority) dan tertekan, terpaksa (constraint). Kendatipun 

terhadap banyak ragam perbedaan penafsiran, yang pernah di tujukan 

kepada pendapat Durkheim ini, namun substansi dari posisi Durkheim 

dalam hal ini bisa dibentangkan dengan mudah. Ada dua makna yang 

saling berkaitan, dimana fakta-fakta sosial merupakan „hal yang 

eksternal‟ bagi individu. Pertama-tama setiap orang dilahirkan dalam 

masyarakat yang terus berkembang dan yang telah mempunyai suatu 

organisasi atau struktur yang pasti serta yang mempengaruhi 

kepribadianya. Kedua, fakta-fakta sosial merupakan hal yang berada di 

luar bagi pribadi seseorang dalam arti bahwa setiap individu mana pun, 

hanyalah merupakan suatu unsur tunggal dari totalitas pola hubungan 

yang membentuk suatu masyarakat. Pola-pola hubungan ini bukanlah 

ciptaan seseorang, akan tetapi terbentuk berdasarkan berbagai bentuk 

interaksi antar individu. Penekanan utama daari tesis Durkheim, ialah 

bahwa tidak ada suatu teori atau analisis pun yang mulai dari 

„individual‟, bagi kedua pengertian tersebut diatas maupun makna-

makna yang lain, tak akan mampu memahami sifat-sifat spesifik dari 

fenomena sosial.
32

 

d. Pendekatan yang digunakan 
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Pengamatan-pengamatan Durkheim tentang logika dari 

penjelasan dan pembuktian di dalam sosiologi amat erat terjalin 

dengan analisisnya mengenai ciri-ciri khas utama dari fakta-fakta 

sosial. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan dalam hal 

menerangkan fenomena-fenomena sosial, yaitu pendekatan fungsional 

dan historis. Analisis fungsional dalam suatu fenomena sosial, 

mencangkup pembentukan „keserasian antara fakta yang sedang dalam 

penilaian dan kebutuhan-kebutuhan umum dari organisme sosial dan 

dimana keserasian itu terjadi. Fungsi harus dipisahkan dari sasaran 

atau maksud pesikologisnya, karena fenomena-fenomena sosial pada 

umumnya tidak berada demi untuk hasil-hasil bermanfaat, yang 

dihasilkanya. Motivasi-motivasi dan perasaan yang menuntun pribadi-

pribadi orang untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial dalam 

kebanyakan kasus tidak cocok dengan fungsi-fungsi dari kegiatan itu. 

Masyarakat bukanlah sekedar suatu pengumpulan dari motivasi-

motivasi individual, akan tetapi merupakan suatu kenyataan spesifik 

yang mempunyai ciri-ciri khasnya sendiri. Oleh sebab itu fakta-fakta 

sosial tidak bisa diterangkan dalam kaitan dengan motivasi-motivasi 

macam itu.
33

 

Bagi Durkheim semua itu tidak mungkin dan semua anggapan 

itu tidak memberikan penjelasan yang tuntas mengenai asal muasal 

terjadinya masyarakat, menurut Durkheim, ada faktor yang lebih 
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penting dari pada kontrak sosial yaitu unsur-unsur yang bukan kontrak, 

akan tetapi yang mengatur terjadinya kontrak-kontrak diantara anggota 

masyarakat. Yang tidak diperhatikan orang, kata Durkheim ialah 

aturan-aturan yang berada diluar kontrak akan tetapi yang 

memungkinkan diadaknnya kontrak-kontrak sosial yang mengikat 

kontrak dan menentukan sah tidaknya suatu kontrak. Aturan-aturan 

yang berada diluar kontrak inilah yang disebut Durkheim dengan 

collectiv consciousness atau kesadaran kolektif itu.
34

 

Dengan demikian sebenarnya dapatlah dikatakan bahwa 

kesadaran kolektif itu tidak lain suatu konsensus masyarakat yang 

mengatur hubungan sosial diantara masyarakat yang bersangkutan. 

Kesadaran kolektif ini merupakan bentuk  tertinggi dari kehidupan 

psikis atau kejiwaan dan yang merupakan suatu „kesadaran dari 

kesadaran‟ yang berada diluar dan diatas individu-individu dan dengan 

kesadaran yang sedemikian itu maka masyarakat adalah merupakan 

suatu yang lebih baik daripada individu.
35

 

Durkheim berpendirian bahwa pemikiran bergantung pada 

bahasa dan bahasa bergantung pada masyarakat. Jadi masyarakat 

menghasilkan instrumentalitas dasar bagi pemikiran. Pangkal dasar 

konsep tentang “waktu” terdapat pada irama-irama kehidupan  

kelompok; ide tentang “ruang” diberikan oleh teritori yang dihuni 
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masyarakat; ide tentang “kasualitas” diberikan oleh kontrol yang 

dijalankan oleh kelompok terdapat para anggotanya.
36

 

e. Macam-macam fakta sosial 

Fakta-fakta sosial merupakan cara bertindak dan cara merasa. 

Untuk menguji apakah bahan-bahan tertentu harus digolongkan 

sebagai “fakta sosial”, maka kriterianya adalah apakah bahan-bahan 

tersebut mampu memberikan pengendali atas individu? Durkheim 

berusaha untk menetapkan kaidah-kaidah untuk observasi fakta-fakta 

sosial. Fakta-fakta sosial itu, menurutnya ada dua macam:  

1) Fakta sosial normal 

Fakta-fakta yang paling umum didistribusikan adalah fakta-

fakta normal. Suatu fakta sosial dapat disebut normal untuk suatu 

jenis masyarakat tertentu saja dalam hubunganya dengan suatu fase 

perkembanganya kitapun harus mencurahkan kepedulian khusus 

pada upaya untuk memperhatikan fakta-fakta itu pada fase 

evolusinya.
 37

  

2) Fakta sosial patologi 

Fakta-fakta lainya adalah patologikal. Durkheim 

berpendapat, karena suatu fakta sosial dapat ditafsirkan sebagai 

normal atau abnormal hanya dalam hubungannya dengan suatu 

jenis masyarakat tertentu saja, maka satu cabang sosiologi harus 

meneliti kreasi dan klasifikasi tipe-tipe masyarakat. 
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 Untuk menjelaskan fakta-fakta sosial itu ada aturan-aturanya 

dan demikian pula untuk membuat bukti-bukti sosiologisnya. 

Kebanyakan metode John Stuart Mill, menurutnya tidak dapat 

diterapkan. Kita dapat menjelaskan suatu fakta sosial hanya dengan 

cara mengikuti perkembangan seksama fakta tersebut yang ada pada 

semua jenis masyarakat. Lagi pula, masyarakat itu harus 

diperbandingkan pada periode perkembangan yang sama, dan sosiologi  

harus menghindarkan prakonsepsi-prakonsepsi dan mesti dapat 

membedakan antara kondisi-kondisi normal dan kondisi patologis.
38

 

Oleh karena suatu fakta sosial dapat digolongkan normal atau 

abnormal secara relatif dengan mengaitkannya dengan jenis keadaan 

sosial tertentu, maka suatu cabang sosiologi hendaknya menelaah isi 

dan klasifikasi jenis-jenis itu. Konsep penjenisan sosial tersebut sangat 

bermanfaat oleh memberikan titik tengah antara dua konsep kehidupan 

kolektif yang saling bertentangan yang selama ini menggolongkan 

ilmuan kedalam dua aliran, yakni nominalisme para sejarawan dan 

realisme ekstrim para ahli filsafat. Bagi sejarawan masyarakat 

mewakili sedemikian banyak individualitas hitirogin yang tidak dapat 

diperbandingkan. Setiap masyarakat mempunyai ciri-ciri khasnya, 

sehingga hampir tidak mungkin membuat suatu generasi. Sebaiknya 

bagi ahli filsafat semua kelompok individual seperti suku, bangsa, dan 

lain sebagainya merupakan agregasi yang bersifat sementara tanpa 
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realitas yang eksklusif. Hanya humanitas yang nyata, dan evolusi 

sosial berasal dari atribut-atribut umum hakikat alamiah manusia.
39

 

f. Paradigma Fakta sosial 

Keriteria lain yang diterapkan Durkheim didalam menjelaskan 

sifat dari fakta-fakta sosial, merupakan criteria yang empiris: hadirnya 

‟paksaan‟ moral. Dalam hal ini yang paling baik adalah untuk memulai 

dari suatu gambaran yang disajikan sendiri oleh Durkheim, yaitu kasus 

„keayahan‟ (fatherhood). Kehidupan seorang ayah pada dasarnya 

berkaitan dengan hal yang bersifat biologis: seorang laki-laki „menjadi 

ayah‟ seorang anak melalui tindakan “keayahan.” Akan tetapi 

kehidupan sebagai ayah juga merupakan suatu fenomena sosial: 

seorang bapak mempunyai kewajiban, menurut adat dan hukum, untuk 

bertindak dengan berbagai cara tertentu, terhadap keturunanya (dan 

tentunya, terhadap anggota keluarganya yang lain). Cara-cara 

bertindak demikian, tidak diciptakan sendiri oleh orang yang 

bersangkutan, akan tetapi merupakan bagian dari suatu sistem 

kewajiban-kewajiban moral, di dalam mana orang itu terlibat dengan 

orang-orang lain. Walaupun seseorang mungkin saja mengabaikan 

kewajiban-kewajiban tersebut, namun dalam hal ia berlaku demikian 

dia merasakan kekuatan memaksa dari kewajiban-kewajiban tersebut 

dan mengakui sifat memaksanya sebagai berikut: sekalipun saya 

mampu membebaskan diri dari peratura-peraturan itu, dan berhasil 
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melanggarnya, saya senantiasa merasa dipaksa untuk bergulat dengan 

peraturan-peraturan itu. Bila pada akhirnya saya menanggulangi 

peraturan-peraturan itu, saya merasakan perlawanan yang ditampilkan 

oleh peraturan-peraturan itu. Hal ini tentunya sangat kentara dalam 

kasus kewajiban-kewajiban hukum, yang dipaksakan oleh semua 

aparat lembaga-lembaga yang mempunyai kekuatan memaksa: polisi, 

pengadilan dan sebagainya. Akan tetapi banyak pula macan sanksi-

sanksi lain, yang memperkuat ketaatan pada kewajiban-kewajiban 

yang tidak diungkapkan dalam undang-undang.
40

 

Akan tetapi Durkheim seringkali mengulangi pernyataanya, 

bahwa ketaatan pada kewajiban-kewajiban jarang sekali disebabkan 

oleh perasaan takut terhadap sanksi-sanksi pelanggaran. Dalam hampir 

setiap keadaan orang menerima keabsahan dari kewajiban tersebut, dan 

dengan demikian secara tidak disadari sifat memaksanya: bila saya 

dengan sepenuh hati mentaati kewajiban-kewajiban itu, maka paksaan 

ini, -kalaupun terasa- hanya akan terasa sedikit, oleh karena hal itu 

memang tidak perlu terjadi. Akan tetapi keadaan di atas tidak lain 

hanya merupakan ciri-ciri khas dari krnyataan yang ada yakni suatu 

bukti bahwa paksaan akan timbul dengan sendirinya pada saat orang 

berusaha menyimpang darinya. Titik berat perhatian Durkheim tentang 

pentingnya paksaan, nampaknya ditunjukan terutama kepada 

utilitarianisme. Namun kewajiban moral selamanya mempunyai dua 
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aspek, salah satu diantaranya adalah penerimaan suatu gagasan 

(walaupun penerimaan itu hanya sebagian saja) yang mendasarinya.
41

 

Dari luar tampaknya tidak ada tata cara lain kecuali 

mempelajari masyarakat secara khusus, dengan jalan menyusun suatu 

monografi yang selengkap mungkin. Monografi-monografi itu 

kemudian dibandingkan sehingga diperoleh persamaan dan 

perbedaanya, dan selanjutnya mengadakan klasifikasi terhadap 

masyarakat sesuai dengan persamaan dan perbedaannya. Metode itulah 

yang merupakan cara yang diterima dalam ilmu pengamatan. Kalau 

jenis-jenis yang diteliti hanya merupakan penjumlahan bagi 

masyarakat individual, bagaimana melukisnya, kalau tidak dimulai 

dengan menggambarkan setiap masyarakat secara lengkap? Bukankah 

sudah menjadi aturan dalam ilmu pengetahuan untuk menyimpulkan 

suatu generalisasi berdasarkan kekhususan-kekhususan yang telah 

diamati masing-masing secara menyeluruh? Oleh karena itu kadang-

kadang timbul pemikiran untuk menunda analisis sosiologis sampai 

ada data sejarah mengenai masyarakat-masyarakat tertentu yang 

berisikan informasi perbandingan.
42

 

Solidaritas sosial dipandang sebagai perpaduan kepercayaan 

dan perasaan yang lazim dimiliki para anggota suatu masyarakat 

tertentu. Rangkaian kepercayaan ini membentuk suatu sistem dan 

memiliki “ruh” tersendiri. Dalam kajian lanjutanya ini, Durkheim 
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mengemukakan pernyataan yang lebih meyakinkan mengenai hakikat 

fakta-fakta sosial dan juga menetapkan kriteria metode analisisnya. 

Hasinya adalah sebuah statemen terbaik untuk mengungkapkan metode 

positivistik yang diterapkan di zamanya. Prestasi lainnya adalah 

diperolehnya kepastian bahwa solidaritas sosial harus dianalisis sampai 

kebeberapa unsur komponennya. Data sosiologi dikatakan sebagai 

fakta-fakta sosial (social facts). Yaitu “cara bertindak” (ways of acting) 

apasaja yang mampu “menjalankan pembatas eksternal pada individu”; 

fakta-fakta ini, lagi pula bersifat “umum di seluruh masyarakat 

tertuntu.” Masyarakat secara paling sederhana dipandang oleh 

Durkheim sebagai kesatuan integral dari fakta-fakta sosial itu. 

Masyarakat memiliki “kesadaran kolektif” yang membuahkan nilai-

nilai dan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai suatu yang ideal bagi 

individu.
43

 

Pada umumnya, dengan memakai cara yang ditempuh para 

tokoh empirisisme terdahulu yang berupa untuk mendapatkan setiap 

ide dasar dari data pengalaman, Durkheim pun berupaya untuk 

memperoleh setiap pola masyarakat dari representasi-representasi 

kolektif. Dengan demikian, bila kita bertanya objek sentimen 

keagamaan dan institusi-institusinya, maka Durkheim menjawab 

bahwa objek tersebut tidak lain kecuali kelompok sosial sendiri. Dunia 
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ini terbagi kedalam alam sakral dan alam profan, alam sakral terdiri 

dari representasi-representasi klompok sendiri.
44

 

Representasi-representasi keagamaan dan aspek-aspek 

representasi kolektif itu mengungkapkan realitas-realitas kolektif. 

Ritus-ritus keagamaan merupakan cara bertindak (manner of acting) 

ditengah-tengah suatu kelompok yang sudah terhimpun, yang 

dimaksudkan untuk menghibur dan memelihara keadaan-keadaan 

mental tertentu yang ada dalam  kelompok ini. Fenomena-fenomena 

keagamaan ada dua golongan: dogma-dogma dan ritus-ritus, yang 

dayanya berasal dari subtansi sosial atau kelompok didalam mana 

dogma-dogma dan ritus-ritus itu menjadi wajib sifatnya. Dari titik 

tolak (starting point) inilah bahwa Durkheim menyajikan sosiologi 

pengetahuan. Fakta-fakta moral memiliki dualitas. Fakta-fakta ini 

menimbulkan respek dan rasa memiliki kewajiban, namun kita harus 

menduga bahwa muatan moralitas adalah baik sekalipun kandungan itu 

tidak ada hubungannya dengan keinginan-keinginan personal. 

Peraturan moral (moral rule) tidak dapat muncul dari individu, sebab 

tidak ada satupun perbuatan yang dikatakan sebagai moral bila 

dijadikan konservasi dan pengembangan diri individu sebagai tujuan 

ekslusifnya. Fakta moral yang tinggi adalah Tuhan, yang dipahami 
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masyarakat hanya secara simbiolis. Jadi agama dan kehidupan moral 

memiliki asal yang sama.
45
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BAB III 

TRADISI JUJURAN DALAM PRAKTIK PEMINANGAN  

MASYARAKAT BANJAR DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU  

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis  

Kecamatan Tembilahan Hulu adalah salah satu dari 20 (dua puluh) 

kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan hasil 

pemekaran dari Kecamatan Tembilahan berdasarkan SK Gubenur tanggal 

14 Agustus 1999 Nomor: Kpts.402.a/VIII/1999.
46

Kecamatan ini 

berbatasan dengan : 

Tabel 3.1 

Rincian Batas Wilayah  

 

No Batas Daerah  

1 Sebelah utara Kecamatan Tembilahan dan Batang Tuaka 

2 Sebelah Selatan Kecamatan Tembilahan dan Enok 

3 Sebelah Barat Kecamatan Tempuling 

4 Sebelah Timur Kecamatan Tembilahan 

  

(Sumber Data Statistik Kecamatan Tembilahan Hulu tahun 2017)
47

 

 

2. Luas Wilayah 

Adapun luas wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu adalah seluas 

180,62 Km² atau 18,062 Ha yang terdiri dari :
48
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a. 2 (dua) Kelurahan yaitu : 

- Kelurahan Tembilahan Hulu 

Batas Desa/Kelurahan 

Sebelah Utara  Pekan Arba 

Sebelah Selatan  Sungai Indragiri 

Sebelah Barat  Tembilahan Barat 

Sebelah Timur Tembilahan Kota 

 

- Kelurahan Tembilahan Barat 

BATAS DESA/KELURAHAN 

Sebelah Utara Kelurahan Tembilahan Arba 

Sebelah Selatan Sungai Indragiri Hilir 

Sebelah Timur  Lurah Tembilahan Hulu   

Sebelah Barat Desa Pulau Palas 

 

b. 4 (empat) Desa Yaitu : 

- Desa Pulau palas 

Kecamatan  Tembilahan Hulu  

 Desa  Sungai Intan 

 Luas Wilayah 52 Km 

 Tahun Data 2015-2016 

 Jumlah 

Penduduk 

Laki-Laki          : 1.546 Orang 

Perempuan        : 1.519 Orang 

Jumlah Penduduk 3065 Jiwa 

- Desa Sialang Panjang 

Kecamatan  Tembilahan Hulu  

 Desa Kelurahan Sialang Panjang 

 Luas Wilayah 7.560 Ha 

 Jumlah 

Penduduk 

Laki-Laki          : 1.220 Orang 

Perempuan        : 1.430 Orang 
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- Desa Pekan Kamis 

Kecamatan  Tembilahan Hulu  

 Desa Kelurahan Pekan Kamis 

 Luas Wilayah 3,2 Km² 

 Jumlah 

Penduduk 

Laki-Laki          :    642 Orang 

Perempuan        :    612 Orang 

 

- Desa Sungai Intan 

Kecamatan  Tembilahan Hulu  

 Desa  Sungai Intan 

 Luas Wilayah 52 Km 

 Jumlah 

Penduduk 

Laki-Laki          : 1.546 Orang 

Perempuan        : 1.519 Orang 

Jumlah Penduduk 3065 Jiwa 

 

3. Keadaan Penduduk  

a. Jumlah Penduduk  

Jumlah penduduk di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten 

Indragiri Hilir Riau berjumlah 45.057, terdiri dari 21.164 laki-laki, 

23.893 perempuan (Bulan Juli 2016). Masyarakat tembilahan hulu  

terdiri dari beragam suku dan pendatang yakni suku Banjar, Melayu, 

Bugis, Minang Kabau, Batak, dan multi etnis lainnya. Dengan mata 

pencaharian utama adalah dibidang perkebunan, pertanian, 

perdagangan, pegawai negri sipil, buruh, nelayan, dan lain-lain.
49
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b. Keadaan sosial agama  

Agama yang dianut oleh masyarakat kecamatan Tembilahan 

Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau mayoritas adalah agama islam. 

Selain itu ada juga penganut agama Kristen dan konghuchu. Mereka 

hidup berdampingan, dan saling menghormati satu sama lain. 

Mayoritas masyarakat yang menganut agama islam, merupakan 

penganut agama yang taat.
50

 

c. Keadaan sosial ekonomi 

Kesejahteraan ekonomi masyarakat Tembilahan Hulu sudah 

dikatakan layak dan cukup. Mereka menggantungkan hidup dengan 

bekerja di banyak bidang yaitu perkebunan, pertanian, perdagangan, 

pegawai negeri sipil, buruh, nelayan, dan lain-lain. Dalam hal 

pendidikan, hampir semua warga memperoleh pendidikan yang cukup.  

 

B. Praktik Jujuran Pada Peminangan Masyarakat Banjar di Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau 

1. Tradisi Jujuran  

Kata “pinangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata 

kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab 

disebut “khitbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya 

meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi dirisendiri atau orang lain). 
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Menurut terminologi, peminangan ialah ”kegiatan upaya kearah terjadinya 

hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita”.  

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan 

sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki 

perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran 

masing-masing pihak. 

Dalam praktek khitbah yang dilakukan masyarakat Banjar di 

Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau pada 

umumnya sama seperti praktek khitbah di tempat lain, yaitu calon 

mempelai laki-laki menyatakan pinangannya kepada calon mempelai 

perempuan secara terang-terangan atau diwakilkan oleh keluarga. Setelah 

dilangsungkan peminang dan pinangan tersebut diterima, barulah ada 

tambahan acara yaitu terjadi tawar menawar tentang adat jujuran. 

”Jujuran adalah sejumlah uang dalam besaran tertentu (dengan 

nilai yang telah disepakati) yang wajib diserahkan oleh calon 

keluarga atau calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon 

mempelai perempuan yang dipergunakan untuk mengadakan 

walimah atau syukuran acara pernikahan”.51
 

 

Tradisi jujuran ini, dilakukan dalam rangkaian acara peminangan. 

Uang jujuran tersebut digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan 

segala hal yang dibutuhkan dalam perayaan tersebut. Dalam hal ini, 

perayaan pernikahan biasanya dilakukan satu kali ditempat calon 

mempelai perempuan.  Akan tetapi, bisa juga dilakukan di dua  tempat 
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yaitu ditempat mempelai calon laki-laki dan calon mempelai perempuan, 

dan keduanya dibiayai oleh calon mempelai laki-laki. 

Besarnya uang jujuran  tidak ditentukan jumlah minimal atau 

jumlah maksimalnya. Jumlah uang jujuran adalah sesuai kesepakatan 

kedua belah pihak. 

”Dalam praktek tawar menawar jumlah uang jujuran, perwakilan 

pihak calon mempelai perempuan mengajukan jumlah tertentu, 

misalnya Rp 50.000.000. Lalu perwakilan pihak calon mempelai 

laki-laki melakukan negoisasi atau tawar menawar tentang jumlah 

uang jujuran, apakah keuarga calon mempelai laki-laki 

menyanggupi atau tidak. Jika tidak maka perwakilan pihak calon 

mempelai laki-laki mengajukan jumlah yang mereka sanggupi, dan 

bertanya kepada pihak perempuan. Begitu pula sebaliknya sampai 

terjadi kesepakatan tentang jumlah uang jujuran”.52
 

 

Dalam proses tawar menawar ini, dilakukan secara kekeluargaan 

dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam proses tawar menawar 

uang jujuran ini, dilakukan oleh perwakilan pihak calon mempelai laki-

laki dan perwakilan pihak calon mempelai perempuan. Kedua calon 

mempelai tidak ikut terlibat dalam proses ini.  

Dalam kegiatan tawar menawar uang jujuran, jika tidak juga 

ditemukan kesepakatan pada waktu tersebut, proses tawar menawar bisa 

ditunda sesuai waktu yang ditentukan. Bisa juga dilakukan kesepakatan 

diluar pertemuan resmi yang dilakukan oleh kedua calon mempelai. Dalam 

hal ini, jika tidak juga ditemukan kesepakatan, calon mempelai perempuan 

bisa membantu membayar uang jujuran tersebut. 
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“Calon mempelai perempuan bisa membantu membayar uang 
jujuran, jika tidak terjadi kesepakatan antara pihak keluarganya dan 

pihak calon mempelai laki-laki. Calon mempelai perempuan bisa 

membantu membayar dengan uangnya sendiri (tabungan priibadi), 

dan bukan uang keluarga”.53
 

 

Setelah di sepakati berapa besaran uang jujuran yang akan di 

berikan dan juga disaksikan oleh saksi kedua belah pihak, barulah tradisi 

jujuran tersebut di laksanakan. Adat tradisi jujuran tersebut dilaksanakan 

oleh calon mempelai laki-laki setelah terjadi kesepakatan berapa besaran 

uang jujuran, barulah pihak keluarga calon mempelai laki-laki 

mengajukan tenggang waktu untu menyerahkan uang jujuran tersebut dan 

uang jujuran tersebut akan di serahkan sesuai dengan waktu yang telah 

disepakati.  

Penyerahan uang jujuran di lakukan oleh rombongan dan keluarga 

calon mempelai laki-laki.Dalam penyerahan uang tersebut, jumlah uang 

jujuran yang telah disepakati, sepenuhnya diserahkan dalam bentuk uang. 

Selain itu, pada penyerahan uang tersebut, bukan hanya menyerahkan uang 

jujuran melainkan juga menyerahkan hantaran. 

“Setiap penyerahan uang jujuran, pihak calon mempelai laki-laki 

tidak hanya menyerahkan uang yang telah disepakati, tetapi juga 

memberikan tambahan berupa hantaran yaitu isi kamar (kasur, 

lemari, dan lain-lain) dan seperangkat keperluan calon mempelai 

wanita. Macam-macam tambahan pemberian ini tidak ditentukan, 

akan tetapi sudah merupakan adat kebiasaan dan juga sudah pasti 

diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai 

perempuan”.54
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Dalam penyerahan uang jujuran ini, akad yang diucapkan dalam 

ija>b, misalnya jika jumlah uang yang disepakati sebesar Rp30.000.000, 

ija>bnya adalah : 

“Saya serahkan uang jujuran sebesar Rp 30.000.000 kepada pihak 

keluarga calon mempelai wanita.” 

 

Sedangkan qa>bul nya adalah : 

“Saya terima jujuran dari keluarga calon mempelai laki-laki 

sebesar Rp 30.000.000” 

 

Selain memberikan uang jujuran dan juga hantaran, satu hal lagi 

yang harus diberikan calon mempelai laki-laki adalah mahar pernikahan. 

Sama seperti adat pernikahan daerah lain, mahar diberikan pada saat 

dilangsungkannya ija>b qa>bul .Jadi, dalam adat pernikahan yang dilakukan 

masyarakat Banjar di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri 

Hilir Riau, ada 3 hal yang harus dipenuhi sebelum pernikahan, yaitu 

memberikan uang jujuran, hantaran dan mahar. 

Tradisi jujuran yang ada di Kecamatan Tembilahan Hulu 

Kabupaten Indragiri Hilir Riau hanya dilakukan oleh masyarakat Banjar. 

Masyarakat Banjar adalah keturunan dari suku Banjar. Suku Banjar sendiri 

merupakan suku asli Kalimantan. Para pendahulu mereka, sebagian 

berpindah ke Riau dan menetap di sana. Jadi, tidak semua masyarakat 

Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau melakukan 

tradisi jujuran ini, melainkan hanya masyarakat suku Banjar. 
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2. Alasan Masyarakat Tetap Melaksanakan Tradisi Jujuran  

Adat jujuran menurut masyarakat Banjar di Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau dimaknai sebagai 

“jembatan”. Makna jembatan disini adalah uang jujuran tersebut 

digunakan sebagai “jembatan” menuju pernikahan. Jika ada dua belah 

pihak yang akanmenikah, namun “jembatan” tersebut tidak ada, maka 

pernikahan tidak dapat terjadi.  Jadi jika tidak didapati kesepakatan dalam 

penentuan uang jujuran, maka pernikahan tidak akan terjadi.  

Dalam hal ini, jika tidak ditemui kesepakatan antara kedua belah 

pihak, maka kedua calon mempelailah yang dirugikan. Karena tanpa 

adanya uang tersebut, pernikahan tidak akan berlangsung. 

“Jika dalam tawar menawar jumlah uang jujuran antara kedua 

belah pihak tidak ditemui kesepakatan pernikahan tidak akan 

terjadi. Karena masyarakat Banjar memegang teguh adat jujuran 

tersebut.” 
55

 

 

Batalnya pernikahan karena tidak terpenuhinya uang jujuran, 

memberatkan para pihak yang akan melakukan pernikahan. Keinginan 

mereka untuk membangun mahligai pernikahan terhalang oleh suatu 

tradisi yang dipegang erat oleh masyarakatnya. 

Dalam beberapa kasus, ada beberapa pasangan yang melakukan 

kawin lari karena pernikahannya batal akibat tidak mampu membayar 

uang jujuran. Mereka melakukan hal ini karena keinginan mereka untuk 

menikah terhalang adat masyarakat. Akan tetapi, ada pula beberapa kasus 
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dimana tidak ditemuinya kesepakatan dalam penentuan uang jujuran, 

mereka tetap menikah. 

Pada kasus yang tetap menikah walaupun tidak punya uang untuk 

membayar jujuran, mereka biasanya berasal dari keluarga tidak mampu. 

Mereka tidak punya uang untuk membayar uang jujuran tersebut, dan 

pihak calon mempelai perempuan memahami keadaan tersebut sehingga 

pernikahan tetap berlangsung walaupun tidak ada uang jujuran. Hal ini 

menunjukkan, ada sebagian warga masyarakat Banjar yang memegang 

adat tersebut, tetapi juga memahami keadaan kedua belah pihak. Tidak 

memaksakan kehendak, jika memang keadaan tidak memungkinkan, adat 

tersebut tidak dipakai. 

Menurut sebagian besar masyarakat Banjar, tradisi jujuran adalah 

sebuat tradisi yang selalu mereka lakukan pada saat ingin meminang 

perempuan. Tradisi tersebut sudah mengakar pada masyarakat Banjar, dan 

tidak mudah untuk meninggalkannya. Akan tetapi, ada pula yang 

menganggap tradisi jujuran adalah sebuat tradisi yang memberatkan. Hal 

ini dikarenakan jumlah uang jujuran yang biasanya terlalu besar, dan 

memberatkan golongan menengah kebawah yang mempunyai penghasilan 

pas-pasan. Ada pula yang beranggapan bahwa tradisi jujuran adalah 

sebuah tradisi yang harus tetap dijalankan walaupun memberatkan. 

Golongan ini melakukan tradisi jujuran bukan karena paksaan, juga bukan 

karena kewajiban, mereka hanya sekedar melakukan bagian dari 

peminangan.  



53 

 

 

Masyarakat Banjar di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten 

Indragiri Hilir Riau, memahami tradisi jujuran secara berbeda, mereka 

digolongkan kedalam 3 tipe masyarakat, yaitu : 

a. Mayarakat yang melakukan jujuran karena kewajiban 

Tipe masyarakat ini, melakukan jujuran karena merupakan 

kewajiban masyarakat untuk mempertahnkan sebuah tradisi.  

”Tradisi jujuran adalah sebuah tradisi yang sudah ada sejak 

dahulu kala. Masyarakat suku Banjar sangat memegang teguh 

tradisi tersebut. Karena bagi mereka, seandainya tidak 

melaksanakan tradisi yang berhubungan dengan adat Banjar, 

hal tersebut akan menjadiakan mereka telah dianggap 

menyalahi aturan dalam tradisi adat Banjar”. 
56

 

 

Masyarakat Banjar menganggap pembayaran uang jujuran 

adalah sebuah bukti persetujuan untuk meminang perempuan. Jika 

tidak ada tradisi ini, ada yang kurang dalam prosesi peminangan. Saat 

melakukan tradisi jujuran, mereka tidak melanggar syarat dan rukun 

peminangaan maupun perkawinan. Masyarakat memegang teguh 

tradisi jujuran , karena ikatan yang kuat dengan tradisi dan juga hal 

tersebut merupakan sebuah hal yang umum dalam masyarakat Banjar. 

Adanya pengucilan juga merupakan salah satu alasan tradisi tersebut 

tetap dipegang teguh.  

Dalam tradisi masyarakat Banjar, setiap pernikahan 

diharuskan menggunakan adat jujuran. Setiap pernikahan, 

diawali dengan proses jujuran. Karena hal itulah, jika ada 

pernikahan tanpa adanya adat jujuran, maka mempelai pria 

dan wanita mendapatkan sanksi dari masyarakat. Sanksi itu 
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bisa berupa dijauhi ataupun menjadi bahan pembicaraan 

masyarakat . 
57

 

 

Karena hal itulah, jika masyarakat tidak melaksanakan tradisi 

jujuran , mereka akan dikucilkan dalam masyarakat, secara langsung 

maupun tidak langsung. Karena adat tersebut mengikat dan memaksa. 

Dalam artian tidak membuang atau mengesampingkan syariat hukum 

Islam yang berhubungan dengan peminangan.  

b. Mayarakat yang melakukan jujuran karena terpaksa 

Tipe masyarakat ini adalah mereka yang meraa terbebani 

dengan adanya tradisi jujuran. Mereka melakukan tradisi jujuran 

karena adanya sanksi dari masyarakat jika tidak melakukan jujuran.  

Bagi masyarakat yang beranggapan bahwa jujuran 

memberatkan, mereka tidak bisa meninggalkan tradisi tersebut begitu 

saja. Adanya sanksi jika tidak melakukan tradisi jujuran adalah alasan 

masyarakat tetap mempertahankannya. Selain itu, kemungkinan 

dikucilkan oleh masyarakat juga membuat mereka tetap menjalankan 

tradisi tersebut.  

“Ada masyarakat yang berasal dari golongan kurang mampu 
yang sering mengeluh dengan adanya tradisi ini. Karena 

ekonomi mereka yang pas-pasan memberatkan untuk 

melakukan tradisi jujuran. Tetapi mereka tetap berusaha untuk 

melakukannya. Biasanya pihak mempelai perempuan tidak 

memberatkan biaya jujuran agar pernikahan bisa terlaksana”.58
 

 

Masyarakat yang berasal dari golongan tidak mampu biasanya 

terberatkan melakukan tradisi jujuran karena keadaan keuangan 
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mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka melakukan tradisi jujuran 

dengan terpaksa, karena takut dengan sanksinya. 

c. Mayarakat yang melakukan jujuran karena jujuran termasuk dalam 

peminangan 

Selain kedua tipe masyarakat diatas, masih ada satu lagi tipe 

masyarakat tembilahan hulu yang melakukan tradisi jujuran. Mereka 

adalah golongan yang tetap mempertahankan tradisi jujuran tanpa 

alasan tertentu. 

 “Selain masyarakat yang sukarela menerima tradisi jujuran 

dan juga masyarakat yang keberatan dengan tradisi jujuran, 

ada satu golongan masyarakat yang berbeda pendapat. 

Golongan masyarakat ini beranggapan bahwa tradisi jujuran 

adalah tradisi yang dilakukan sebelum pernikahan.. Jadi 

mereka hanya melakukan tradisi tersebut, bukan karena takut 

sanksi atau bukan karena kewajiban untuk mempertahankan. 

Mereka hanya melakukan tradisi tersebut agar sama dengan 

masayrakat yang lain”.
59

 

 

Jadi tipe masyarakat yang ketiga ini, melakukan tradisi jujuran 

bukan karena terpaksa ataupun karena jujuran adalah sebuah 

kewajiban. Mereka melakukan jujuran karena itu adalah hanya sebatas 

salah satu proses peminangan yang harus dilakukan sebelum 

pernikahan.  

Itulah beberapa alasan masyarakat Kecamatan Tembilahan 

Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, tetap mempertahankan tradisi 

jujuran yang dilakukan sebelum pernikahan dan merupakan bagian 

dari peminangan dalam suatu proses pernikahan.  
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI EMIEL DURKHEIM 

TERHADAP PRAKTEK TRADISI JUJURAN MASYARAKAT BANJAR 

DI KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI 

HILIR RIAU 

 

A. Analisis Hukum Islam dan Fakta Sosial Emile Durkheim Terhadap Adat 

Tradisi Jujuran Dalam Peminangan Masyarakat Banjar Di Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau 

Meminang perempuan yang akan dinikahi, dalam istilah fiqih disebut 

Khitbah. Meminang merupakan langkah terpuji lagi mulia sebelum 

mengucapkan akad nikah. Khitbah harus dilakukan oleh calon suami, agar 

kelak tidak terjadi penyesalan, ganjalan, dan keraguan yang dapat 

menggagalkan pernikahan. Dengan khitbah diharapkan menambah 

kemantapan hati dan ketentraman di dalam melaksanakan pernikahan. Sebab 

menggagalkan pernikahan termasuk perbuatan yang sangat menyakitkan bagi 

pihak keluarga perempuan. Bahkan merobek  perasaan, yang hal tersebut tidak 

dibenarkan agama. Sebab termasuk perbuatan yang tidak terpuji. 

Praktek peminangan yang dilakukan masyarakat Banjar di Hulu 

Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau biasa disebut 

dengan adat jujuran . Dimana dalam adat jujuran tersebut, maksud dan 

keinginan kedua belah pihak diungkapkan. Dalam adat jujuran, peminangan 

yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai 
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perempuan, bukan hanya tentang keinginan calon mempelai laki-laki untuk 

menikahi calon mempelai perempuan, tetapi juga diikuti dengan kesepakatan 

pembayaran uang jujuran.  

Adanya adat jujuran dalam proses peminangan masih dipertanyakan 

kebolehannya menurut pandangan hukum Islam dan sosiologi. Karena itu 

penulis akan menganalisa menurut pandangan hukum Islam dan fakta sosial 

Emiel Durkheim.  

Peminangan dalam hukum mempunyai arti permintaan. Menurut 

istilah mempunyai arti menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk 

perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan, baik secara 

langsung maupun dengan perantara seseorang yang dapat dipercaya.60 

Dalam peminangan yang dilakukan menurut hukum Islam, tidak ada 

syarat-syarat tertentu dalam meminang seseorang. Hukum Islam hanya 

mengatur tentang siapa orang yang boleh dipinang dan tidak boleh dipinang. 

Seseorang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat: 

c. Pada waktu dipinang tak ada halangan yang melarang dilangsungkanya 

perkawinan.Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang 

melarang dilangsungkanya perkawinan, adalah bahwa: 

4) Wanita tidak terikat perkawinan yang sah. 
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5) Wanita bukan mahram yang haram dinikahi untuk sementara atau 

untuk selamanya. 

6) Wanita tidak dalam masa iddah 

d. Belum dipinang oleh laki-laki lain secara sah. 

Sedangkan dalam peminangan yang dilakukan masyarakat Banjar di 

Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau, ada tambahan 

persyaratan dalam meminang seseorang, yaitu harus membayar uang jujuran.  

Adat tradisi jujuran adalah sebuah tradisi peminangan yang sudah 

melekat pada masyarakat Banjar di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten 

Indragiri Hilir Riau. Para warga masyarakat Banjar yang akan melakukan 

proses peminangan selalu melakukan tradisi jujuran ini sebelum 

melaksanakan perniakahan. Karena tradisi jujuran berisi kesepakatan tentang 

jumlah uang jujuran. Uang jujuran tersebut digunakan untuk membiayai pesta 

pernikahan dan segala hal yang dibutuhkan dalam perayaan tersebut. Dalam 

hal ini, perayaan pernikahan biasanya dilakukan satu kali ditempat calon 

mempelai perempuan. Akan tetapi, bisa juga dilakukan di dua tempat yaitu 

ditempat mempelai calon laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan 

keduanya dibiayai oleh calon mempelai laki-laki. Tradisi jujuran merupakan 

tradisi yang berhubungan dengan masyarakat bukan tentang individu tertentu. 

Tradisi ini ada karena masyarakat yang memegang terus adat Banjar.  

Adanya tambahan syarat inilah yang bertentangan dengan hukum 

Islam. Selain itu, adat jujuran juga dianggap memberatkan karena jika pihak 

calon mempelai laki-laki tidak sanggup untuk membayar uang jujuran maka 
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dapat menghalangi terjadinya suatu pernikahan, bahkan rencana pernikahan 

tersebut dapat dibatalkan.  

Berdasarkan analisis penulis, tradisi jujuran dalam peminangan 

masyarakat Banjar di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 

Riau tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena adanya penambahan syarat 

dalam peminangan yang memberatkan pihak calon mempelai laki-laki dan 

dapat menghalangi serta membatalkan rencana pernikahan.  

Yang kedua yaitu pemikiran Emiel Durkheim tentang adat jujuran. 

Suatu fakta sosial merupakan setiap cara berperilaku, baik yang tetap maupun 

tidak, yang mampu memberikan tekanan eksternal pada individu, atau, setiap 

cara bertingkah laku yang umum dalam suatu masyarakat, yang pada waktu 

bersamaan tidak bergantung pada manifestasi individualnya.
61

 

Secara ringkas, Durkheim memandang masyarakat sebagai suatu 

kesatuan, kesatuan normatif, yang menggambarkan kebutuhan-kebutuhan yang 

ada dalam masyarakat. Ada dua makna yang saling berkaitan, dimana fakta-

fakta sosial merupakan hal yang eksternal  bagi individu, yaitu :  

1. Setiap orang dilahirkan dalam masyarakat yang terus berkembang dan yang 

telah mempunyai suatu organisasi atau struktur yang pasti serta yang 

mempengaruhi kepribadianya.  

2. Fakta-fakta sosial merupakan hal yang berada di luar bagi pribadi seseorang 

dalam arti bahwa setiap individu mana pun, hanyalah merupakan suatu 
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unsur tunggal dari totalitas pola hubungan yang membentuk suatu 

masyarakat.  

Ciri paling penting dari suatu hal  adalah bahwa hal itu tidak mungkin 

dimodifikasi oleh suatu kegiatan atau kehendak yang sederhana. Hal ini terjadi 

bukan karena sifatnya yang tidak mungkin berubah, akan tetapi oleh karena 

suatu kehendak atau perilaku belaka tidak cukup untuk mengubahnya. Untuk 

mengubahnya diperlukan kegiatan-kegiatan yang berkesinambungan, oleh 

karena biasanya ada ketahanan tertentu pada hal tersebut. Kadang-kadang hal 

itu memiliki ketahanan yang kuat sekali sehingga usaha untuk mengubahnya 

gagal, itupun sudah membuktikan adanya ciri penting dari hal itu (demikian 

pula halnya kalau usaha untuk mengubahnya berhasil dengan baik). Dengan 

demikian, maka konsep-konsep yang berasal dari manusia seharusnya 

disesuaikan dengan hakikat hal-hal tersebut.
62

 

Masyarakat bukanlah sekedar suatu pengumpulan dari motivasi-motivasi 

individual, akan tetapi merupakan suatu kenyataan spesifik yang mempunyai 

ciri-ciri khasnya sendiri. Oleh sebab itu fakta-fakta sosial tidak bisa 

diterangkan dalam kaitan dengan motivasi-motivasi macam itu.
63

 

Fakta sosial memiliki 3 karakteristik, jika fakta yang terjadi di Kecamatan 

Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau dianalisis dengan teori ini, 

maka : 

a. Gejala sosial bersifat eksternal terhadap individu. 
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 Fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir dan berperasaan 

yang memperlihatkan sifat patut dilihat sebagai sesuatu yang berada diluar 

kesadaran individu. 

Dalam prakteknya, masyarakat Banjar di Kecamatan Indragiri Hilir 

Riau, mereka terus melakukan dan mempertahankan tradisi jujuran. 

Sebelum dilaksanakannya suatu perkawinan, masyarakat selalu melakukan 

jujuran untuk mengawali suatu proses peminangan. Tradisi jujuran tersebut 

terus bertahan dan  berkembang bukan karena kemauan individu-individu 

tertentu, tetapi berdasarkan berbagai bentuk interaksi antar individu.  

Tradisi jujuran bersifat eksternal karena tradisi jujuran dilakukan 

dalam proses peminangan untuk mengetahui kesanggupan calon mempelai 

laki-laki untuk menikahi calon mempelai perempuan. Selain itu, 

masyarakat meyakini bahwa tradisi jujuran sudah hidup berdampingan 

dengan masyarakat sejak dulu. 

b. Memaksa individu 

Individu dibimbing, diyakinkan, didorong atau dengan cara tertentu 

dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. 

Begitu pula dengan tradisi jujuran, merupakan sebuah cara bertindak 

sebagai tanda persetujuan untuk meminang. Karena uang jujuran tersebut 

yang kadang memberatkan, hal ini bisa menjadi hambatan bagi pihak yang 

tidak dapat memenuhinya. Hal ini terjadi karena fakta sosial itu memaksa 

dan merupakan pola dalam masyarakat.  
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Dalam pelaksanaanya, jujuran memegang peran penting dalam 

pernikahan. Masyarakat Banjar percaya bahwa tradisi jujuran adalah 

sebuah tahapan pra pernikahan yang harus dilakukan agar dapat terlaksana 

suatu pernikahan. Karena hal inilah, tradisi jujuran “memaksa” masyarakat 

untuk melaksanakannya. Karena akibat dari tidak terpenuhinya uang 

jujuran adalah kemungkinan batalnya suatu pernikahan.  

Tradisi jujuran membimbing masyarakat untuk meyakininya dengan 

cara harus adanya uang jujuran ketika peminangan berlangsung, apabila 

tidak menyanggupi uang jujuran maka pernikahan akan gagal. 

c. Bersifat umum 

Fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam satu 

masyarakat. Fakta itu merupakan milik bersama, bukan sifat individu 

perseorangan. Fakta sosial benar-benar bernilai kolektif, dan pengaruhnya 

terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya ini. Fakta sosial 

tidak dapat direduksi menjadi fakta individu, karena ia memiliki eksistensi 

yang independen di tingkat sosial. 
64

 

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Banjar melakukan tradisi jujuran 

bukan secara individual. Tradisi tersebut bukan dilakukan oleh satu atau 

dua orang tertentu, tetapi keseluruhan masyarakat Banjar melakukan tradisi 

tersebut. Karena seluruh masyarakat Banjar melakukan tradisi tersebut, 

menjadikan tradisi jujuran milik bersama dan bersifat umum.  
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Jadi fakta sosial memang merupakan kumpulan fakta-fakta individu, 

tetapi kemudian diungkapkan dalam suatu angka (rate) sosial seperti halnya 

tradisi jujuran dalam peminangan masyarakat indragirihilir Riau, tradisi 

jujuran dilakukan oleh individu akan tetapi bukanlah fakta individu 

melainkan fakta sosial, dikarenakan norma adat yang tumbuh ditengah-

tengah masyarakat mengharuskan individu melakukan tradisi tersebut 

ketika hendak meminang seseorang. 

B. Analisis Hukum Islam dan Sosiologi Emiel Durkheim Terhadap Alasan 

Masyarakat Tetap Melaksanakan Tradisi Jujuran Dalam Peminangan  

Prosesi peminangan yang dilakukan masyarakat Banjar di Kelurahan 

Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir 

Riau yang disertai adat jujuran tidak selalu berjalan mulus.  

Dalam prakteknya, ada pula proses jujuran yang tidak menemui suatu 

kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini bisa disebabkan beberapa 

faktor, diantaranya permintaan keluarga calon mempelai perempuan yang 

terlau besar dan juga ketidakmampuan keluarga calon mempelai laki-laki 

untuk membayarnya. Proses musyawarah yang tidak menemui kesepakatan 

ini, menimbulkan sebuah masalah baru dimana proses pernikahan bisa 

tertunda ataupun gagal.  

Dalam peminangan yang dilakukan menurut hukum Islam, tidak ada 

syarat-syarat tertentu dalam meminang seseorang. Hukum Islam hanya 

mengatur tentang siapa orang yang boleh dipinang dan tidak boleh dipinang. 
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Menurut masyarakat Banjar peminangan yang dilakukan dengan 

menggunakan adat jujuran, tidak melanggar rukun dan syarat dalam 

peminangan. karena hal tersebut, masyarakat Banjar tetap melakukan tradisi 

jujuran dan mempertahankannya.  

Suatu fakta sosial dikenal dengan adanya kekuatan memaksa eksternal 

terhadap individu-individu. Adanya kekuatan tadi dikenal dengan adanya 

sanksi-sanksi tertentu atau perlawanan terhadap setiap kegiatan individu yang 

bertujuan melanggarnya. Hal itu juga dapat dirumuskan dari sudut difusinya 

dalam kelompok, yakni bahwa eksistensinya tidak tergantung pada bentuk-

bentuk individual yang diasumsikan dalam difusinya. Adalah lebih mudah 

mengidentifikasikan suatu gejala umum dan yang eksternal sifatnya. 

Selanjutnya perlu dicatat, bahwa rumusan yang kedua merupakan berbentuk  

lain dari rumusan yang pertama. Sebab, kalau suatu perilaku yang eksistensinya 

bersifat eksternal bagi kesadaran seseorang menjadi umum, maka hal itu yang 

dapat berlangsung kalau dipaksakan.
65

 

Keriteria kedua yang diterapkan Durkheim didalam menjelaskan sifat dari 

fakta-fakta sosial, merupakan kriteria yang empiris: hadirnya paksaan  moral. 

Dalam hal ini yang paling baik adalah untuk memulai dari suatu gambaran 

yang disajikan sendiri oleh Durkheim, yaitu kasus keayahan (fatherhood). 

Kehidupan seorang ayah pada dasarnya berkaitan dengan hal yang bersifat 

biologis: seorang laki-laki menjadi ayah  seorang anak melalui tindakan 

keayahan.  Akan tetapi kehidupan sebagai ayah juga merupakan suatu 
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fenomena sosial: seorang bapak mempunyai kewajiban, menurut adat dan 

hukum, untuk bertindak dengan berbagai cara tertentu, terhadap keturunanya 

(dan tentunya, terhadap anggota keluarganya yang lain). Cara-cara bertindak 

demikian, tidak diciptakan sendiri oleh orang yang bersangkutan, akan tetapi 

merupakan bagian dari suatu sistem kewajiban-kewajiban moral, di dalam 

mana orang itu terlibat dengan orang-orang lain.  

Akan tetapi Durkheim seringkali mengulangi pernyataanya, bahwa 

ketaatan pada kewajiban-kewajiban jarang sekali disebabkan oleh perasaan 

takut terhadap sanksi-sanksi pelanggaran. Dalam hampir setiap keadaan orang 

menerima keabsahan dari kewajiban tersebut, dan dengan demikian secara 

tidak disadari sifat memaksanya. Akan tetapi keadaan di atas tidak lain hanya 

merupakan ciri-ciri khas dari kenyataan yang ada yakni suatu bukti bahwa 

paksaan akan timbul dengan sendirinya pada saat orang berusaha menyimpang 

darinya.  

Durkheim menilai bahwa fakta sosial bersifat constrait (memaksa) dari 

sekedar restitutif (mengganti) maupun represif (menekan) tergantung jenis 

solidaritas dan integrasi sosialnya. Masyarakat yang menganut solidaritas 

mekanis, jenis sanksinya represif, tetapi dalam masyarakat yang memiliki 

solidaritas organis, jenis sanksinya restitutive (memulihkan). Hukum represif 

mengungkapkan kemarahan kolektif yang dirasakan kuat, hukum restitutif 

berfungsi  mempertahankan atau melindungi pola saling ketergantungan yang 

kompleks antara berbagai individu yang berspesialisasi atau berkelompok-

berkelompok dalam masyarakat. Mengenai tipe sanksi yang bersifat restitutif,  
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Durkheim dalam The Division of Labour in Society mengatakan: bukan 

bersifat balas dendam, melainkan sekedar memulihkan keadaan.66 

Dalam tradisi masyarakat Banjar, setiap pernikahan diharuskan 

menggunakan adat jujuran. Setiap pernikahan, diawali dengan proses jujuran. 

Karena hal itulah, jika ada pernikahan tanpa adanya adat jujuran, maka 

mempelai pria dan wanita mendapatkan sanksi dari masyarakat. Sanksi itu bisa 

berupa dijauhi ataupun menjadi bahan pembicaraan masyarakat.  

Disini penulis menganalisis bahwa menurut masyarakat Banjar, mereka 

menganggap pembayaran uang jujuran adalah sebuah bukti persetujuan untuk 

meminang perempuan. Jika tidak ada tradisi ini, ada yang kurang dalam prosesi 

peminangan. Saat melakukan tradisi jujuran, mereka tidak melanggar syarat 

dan rukun peminangaan maupun perkawinan.  

Alasan masyarakat Banjar memegang teguh tradisi jujuran adalah karena 

tradisi tersebut sudah mengakar dan juga masyarakat Banjar menggap bahwa 

tradisi jujuran adalah sebuah tradisi yang harus ada sebelum melakukan 

pernikahan. Akan tetapi, kewajiban atau kesadaran masyarakat untuk 

mempertahankan tradisi tersebut bukan karena takut pada sanksi jika 

melangggarnya. Mereka menerima kewajiban tersebut, dan secara tidak sadar 

melupakan sanksi yang diberikan jika melanggarnya. Ini menandakan bahwa 

paksaan akan timbul dengan sendirinya pada saat orang berusaha menyimpang 

darinya.  
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Menurut sebagian besar masyarakat Banjar, tradisi jujuran adalah sebuat 

tradisi yang selalu mereka lakukan pada saat ingin meminang perempuan. 

Tradisi tersebut sudah mengakar pada masyarakat Banjar, dan tidak mudah 

untuk meninggalkannya. Akan tetapi, ada pula yang menganggap tradisi 

jujuran adalah sebuat tradisi yang memberatkan. Hal ini dikarenakan jumlah 

uang jujuran yang biasanya terlalu besar, dan memberatkan golongan 

menengah kebawah yang mempunyai penghasilan pas-pasan. Ada pula yang 

beranggapan bahwa tradisi jujuran adalah sebuah tradisi yang harus tetap 

dijalankan walaupun memberatkan. Golongan ini melakukan tradisi jujuran 

bukan karena paksaan, juga bukan karena kewajiban, mereka hanya sekedar 

melakukan bagian dari peminangan.  

Masyarakat memegang teguh tradisi jujuran, karena ikatan yang kuat 

dengan tradisi dan juga hal tersebut merupakan sebuah hal yang umum dalam 

masyarakat Banjar. Adanya pengucilan (sanksi) juga merupakan salah satu 

alasan tradisi tersebut tetap dipegang teguh.  

Berdasarkan analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa, ada tiga macam 

alasan masyarakat Banjar tetap melaksanakan tradisi jujuran, yaitu : 

a. Tradisi jujuran adalah sebuah tradisi yang sudah mendarah daging, dan 

mengakar dalam kehidupan masyarakat Banjar. Mereka melakukan tradisi 

jujuran karena kewajiban masyarakat Banjar untuk mempertahankan tradisi 

leluhur mereka. 

b. Tradisi jujuran dipertahankan karena adanya “paksaan”. Paksaan di sini 

adalah pemberian sanksi jika tidak melakukan tradisi jujuran, dan 
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kemungkinan perniakahan akan batal jika tidak melakukan tradisi jujuran. 

Selain itu adanya pengucilan masyarakat bagi pihak yang tidak melakukan 

tradisi juuran adalah salah satu alasan tradisi ini dianggap memaksa. 

c. Yang ketiga adalah mereka melakukan tradisi jujuran karena tradisi ini 

adalah bagian dari proses peminangan (pra pernikahan). Mereka 

menganggap tradisi jujuran adalah sebuah tradisi yang harus tetap 

dijalankan. Golongan ini melakukan tradisi jujuran bukan karena paksaan, 

juga bukan karena kewajiban. Mereka melakukan jujuran karena itu adalah 

hanya sebatas salah satu proses peminangan yang harus dilakukan sebelum 

pernikahan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari beberapa analisis dalam tradisi jujuran dalam peminangan masyarakat 

Banjar di Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tradisi jujuran dalam peminangan masyarakat Banjar tidak sesuai dengan 

hukum Islam. Karena adanya penambahan syarat dalam peminangan yang 

memberatkan pihak calon mempelai laki-laki dan dapat menghalangi serta 

membatalkan rencana pernikahan.  

 Adat jujuran menurut perspektif sosiologi merupakan sebuah fakta sosial. 

Karena : Tradisi jujuran bersifat eksternal, karena dilakukan dalam proses 

peminangan untuk mengetahui kesanggupan calon mempelai.Tradisi jujuran 

membimbing masyarakat untuk meyakininya, dengan cara harus ada uang 

jujuran ketika peminangan berlangsung, apabila tidak menyanggupi uang 

jujuran maka pernikahan akan gagal. Tradisi jujuran merupakan milik bersama, 

bukan sifat individu perseorangan. Tradisi jujuran benar-benar bersifat kolektif 

dan pengaruhnya terhadap individu merupakan hasil dari sifat kolektifnya. 

2. Masyarakat Banjar mempertahankan peminangan yang dilakukan dengan 

menggunakan adat jujuran, dikarenakan menurut mereka peminangan tersebut 

tidak melanggar rukun dan syarat dalam peminangan. Karena hal tersebut, 

masyarakat Banjar tetap melakukan tradisi jujuran dan mempertahankannya.  

Selain itu ada alasan lain  yaitu :Mereka melakukan tradisi jujuran karena 

kewajiban masyarakat Banjar untuk mempertahankan tradisi leluhur 
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mereka.Tradisi jujuran dipertahankan karena adanya paksaan . Paksaan disini 

adalah pemberian sanksi jika tidak melakukan tradisi jujuran, dan kemungkinan 

pernikahan akan batal jika tidak melakukan tradisi jujuran. Yang ketiga adalah 

mereka melakukan jujuran karena itu adalah hanya sebatas salah satu proses 

peminangan yang harus dilakukan sebelum pernikahan.  

B. Saran-saran 

Dari semua pembahasan diatas penulis mempunyai beberapa saran, yang 

mudah-mudahan dapat menjad bahan renungan dan acuan bersama mengenai 

peminangan menggunakan tradisi jujuran. 

1. Bagi para pihak yang melakukan tradisi jujuran, agar selalu mengutamakan 

musyawarah agar mendapat sebuah kesepakatan yang mufakat. Hendaknya 

sifat kekeluargaan selalu diutamakan. 

2. Bagi pihak calon mempelai perempuan agar tidak menuntut uang jujuran yang 

terlalu tinggi, karena dapat memberatkan pihak lain dan akan berakibat buruk 

bagi kedua belah pihak jika tidak ditemui sebuah kesepakatan.  
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