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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan salah satu ciri kekuasaan Allah SWT. Pernikahan 

adalah kebolehan melakukan hubungan kelamin.
1
 Dalam bahasa indonesia 

perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk 

keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. 

Seorang isteri diciptakan dari tulang rusuk suami. Hal ini agar setiap 

pasangan merasa tenteram dalam menjalankan kehidupan di dunia. Selain itu 

Allah SWT memberikan rasa kasih sayang kepada setiap orang yang menikah.  

Rasa kasih sayang inilah yang akan memberikan kebahagiaan bagi keluarga. Oleh 

karena itu, orang yang tidak menikah baik laki-laki atau perempuan, tidak akan 

merasakan nikmat sebagaimana yang dirasakan oleh orang yang menikah dalam 

aturan syari’at Islam. Mereka tidak akan merasakan kebahagiaan berkeluarga, 

memiliki anak, dan lain sebagainya. Allah berfirman: 

ِهي ۡ ََِّۡۡ تِ َْۡۡۡۦ َءايََٰ ٌَُكنۡهَّ َجَعَلۡبَي  َّ َِاۡ ْاۡإِلَي   ْ ُكٌُ ٗجاۡلِّتَس  ََّٰ ۡأَز  ۡأًَفُِسُكن  ي  َۡخلََقۡلَُكنۡهِّ لَِكۡأَى  ۡفِيَۡذَٰ ۡإِىَّ َوت ًۚ َرح  َّ ٗةۡ دَّ

ٖمۡيَتَفَكَُّرَّىۡ  ْ ٖتۡلِّقَ  ١٢ََۡل يََٰ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
2
(Q.S. Ar-Rum: 21) 
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Keluarga merupakan gerbang kekuatan sebuah masyarakat. Karena setiap 

individu dalam keluarga akan mengusung nilai moral mereka ke dalam sebuah 

masyarakat. Dengan pendidikan keluarga yang baik, akan muncul generasi baru 

yang mempunyai nilai moral tinggi. Moral inilah yang secara langsung ataupun 

tidak langsung akan membangun identitas sebuah masyarakat bahkan negara. 

Membangun keluarga berarti membangun sebuah peradaban, pendidikan 

keIslaman yang baik dalam keluarga akan menjadikan keluarga tersebut memiliki 

karakter Islam yang kuat. 

Segala sesuatu akan baik jika diawali dengan hal baik. Begitu pula dengan 

keluarga, keluarga akan menjadi baik jika dimulai dengan sebuah ikatan suci yang 

di dalamnya terdapat perjanjian yang kuat dalam bentuk pernikahan. Pernikahan 

harus didasari oleh niat. Niat yang benar akan mempermudah mewujudkan 

keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jika sudah demikian keluarga akan 

dihiasi oleh keberkahan yang datang dari Allah SWT. Membangun peradaban 

yang baik dan sehat bisa dimulai dengan membangun keluarga yang sehat secara 

Islam, sekecil apapun kontribusi yang dilakukan akan selalu bermanfaat dalam 

membangun peradaban yang baik. Allah SWT tidak akan menurunkan 

pertolongan-Nya kecuali manusia tersebut mengubah diri mereka kearah yang 

lebih baik. Sebuah keluarga harus dilandasi oleh pernikahan dengan niat ibadah 

kepada Allah SWT, proses yang benar dalam melangsungkan perkawinan akan 

berpengaruh kepada jalan kehidupan keluarga itu sendiri.
3
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Berbicara tentang perkawinan tidak terlepas dari yang disebut dengan 

maskawin atau mahar. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah 

dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya,
4
 karena mahar 

merupakan sesuatu yang menjadi hak seorang isteri sebagai kompensasi dari 

sebuah perkawinan dengan seorang laki-laki. Dengan adanya pembayaran mahar 

dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang 

yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta 

bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan 

hak-hak kekayaannya.
5
 

Mahar yang diberikan oleh seorang laki-laki bukan merupakan pemberian, 

melainkan sebagai kompensasi atas kenikmatan yang diperolehnya.
6
 Bagi yang 

melihat substansi dan batin bahwa sang istri bersenang-senang pada suami 

sebagaimana sang suami juga bersenang-senang pada istrinya, mahar dijadikan 

sebagai penghormatan dan pemberian dari Allah yang dikeluarkan suami untuk 

mendapatkan cinta dan kasih sayang antara pasangan suami istri.
7
 

Dalam hukum perkawinan Islam mahar merupakan kewajiban yang harus 

dibayar oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan sesuai 
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dengan kemampuan. Pembayaran mahar adalah wajib menurut Al-Qur’an surat 

An-Nisa’ ayat 4, yang berbunyi: 

َءاتُْاْۡ ٗساۡفَكُۡۡٱلٌَِّسا ءََّۡۡ ًََُۡف   ٌ ٖءۡهِّ َۡعيَۡشي  َيۡلَُكن  ۡفَإِىِۡطب 
ًۚ
لَٗت ًِۡح  ِِيَّ تِ

ِريۡ ۡ ٗۡلٌٍَُُُِْۡي َۡصُدقََٰ  ٤ۡاۡۡ ٗۡاۡهَّ

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan
8
. Kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) 

yang sedap lagi baik akibatnya.”
9
(Q.S. An-Nisa’: 4). 

Ayat ini dihadapkan kepada laki-laki yang hendak melangsungkan 

perkawinan supaya dia memberikan kepada perempuan yang dikawininya itu 

maharnya dengan jumlah yang ditentukan. Pemberian tersebut muncul dari hati 

yang tulus ikhlas, dengan tidak ada maksud pergantian apapun.
10

 

Pemeberian mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada 

isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena 

sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh 

suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. 

Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk 

menghadapi kewajiban materil berikutnya. Nabi Muhammad menghendaki mahar 

itu dalam bentuk yang wajar (sederhana). Pemberian mahar yang wajar itu akan 

tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-

pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat yang 

lain, dari satu masa ke masa yang lain, dari satu negeri dengan negeri yang lain. 

                                                 
8
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Ditinjau dari perkataan sehari-hari mahar sama dengan maskawin. Akan 

tetapi dalam masyarakat adat Indonesia, adat istiadat yang berlaku disuatu di 

Negara kita, mahar (itu) tidak sama dengan maskawin yang biasa diberikan oleh 

pria kepada pihak wanita. Menurut hukum adat, perkawinan yang berlaku di 

beberapa daerah di Indonesia maskawin mempunyai fungsi sendiri 

mengembalikan keseimbangan magis dalam keluarga pihak perempuan karena 

wanita yang kawin itu akan pindah atau keluar dari lingkungan keluarganya 

semula.
11

 

Kelurahan Tembilahan Kota terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan 

budaya. Dari berbagai suku yang ada diantaranya adalah suku Banjar. Suku 

Banjar sangat menghormati dan melestarikan adat yang mereka miliki tidak 

terkecuali pada adat yang dikenal dengan istilah jujuran. Jujuran  adalah suatu 

pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak wanita yang diberikan atas dasar 

kesepakatan bersama (pihak orang tua), disini uang jujuran dibedakan dengan 

mahar. Jujuran dalam adat perkawinan Banjar adalah salah satu syarat yang harus 

dipenuhi oleh calon pengantin pria. Biasanya jujuran berbentuk uang tunai. 

Seiring berkembangnya zaman jumlah uang jujuran mengalami perubahan, saat 

ini mahalnya jujuran bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor, antara 

lain:
12

 

1. Status sosial orang tua si gadis, orang tua si gadis adalah orang 

terpandang. 
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2. Kecantikan si gadis. 

3. Tingkat pendidikan si gadis. 

4. Pekerjaan dan 

5. Karena memang dikehendaki orang tua si gadis sebagai biaya perkawinan. 

Dalam kebiasaan masyarakat suku Banjar yang ada di Kelurahan 

Tembilahan Kota, jujuran ini turut menentukan berhasil atau tidaknya acara 

perkawinan nantinya. Pernah ditemui cerita batalnya perkawinan akibat pihak pria 

tidak bisa memenuhi permintaan besarnya jujuran. Pada masyarakat umum 

jumlah jujuran bisa juga diambil patokan dari besarnya jujuran kebanyakan orang 

di daerah tersebut. 

Melekatnya tradisi jujuran pada masyarakat suku Banjar ini setidaknya 

memantik timbulnya dampak-dampak sosial diantaranya: kedudukan pria suku 

Banjar dalam tradisi jujuran adalah pria memiliki kedudukan yang tinggi karena 

pria yang memberikan jujuran kepada wanita, namun ada juga pandangan bahwa 

kedudukan pria dalam tradisi jujuran merupakan pihak yang ditekan oleh wanita 

karena yang menentukan besarnya jumlah jujuran yang diminta adalah pihak 

wanita, munculnya perasaan cemas dan takut khawatir jumah jujuran yang 

diminta tidak dapat dipenuhi oleh pihak pria, selain itu dampak sosial yang 

diterima pria suku Banjar setelah melaksanakan tradisi jujuran adalah penilaian 

positif yang berupa pujian dan penilaian negatif yang berupa sindiran yang datang 

dari masyarakat, sedangkan dampak psikologis setelah melaksanakan tradisi 

jujuran adalah perasaan senang karena terhindar dari penilaian negatif dari 
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masyarakat, serta adanya perasaan bangga karena dengan melaksanakan adat 

jujuran menaikkan harga diri di mata masyarakat. 

Dampak sosial di atas setidaknya akan membuat calon pengantin pria 

merasa tertahan untuk menikah, langkah mereka terasa berat, hati mereka ragu-

ragu dan nyali mereka kecil untuk membangun rumah tangga. Padahal agama 

Islam menganjurkan memberi semangat untuk memperoleh kebolehan untuk 

menikah, tujuannya agar keduanya (pria dan wanita) memperoleh kehalalan, yang 

mana itu semua tidak akan sempurna diperoleh kecuali jika perantara menuju 

pernikahan telah dimudahkan jalannya. 

Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan kepada 

sebanyak mungkin laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup suami isteri, 

agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal dan baik. Untuk 

mencapai hal ini tak lain dari pada harus memberikan jalan yang mudah dan 

sarana yang praktis sehingga orang-orang fakir tidak kesulitan karena harus 

mengeluarkan biaya yang besar. Kemudian Islam mengabarkan bahwa jika suatu 

pernikahan itu maharnya sedikit maka pernikahannya mubarak. Karena sedikitnya 

tersebut termasuk ziyadat al-khair (tambahnya keberkahan) bagi wanita. 

Islam menghendaki supaya pernikahan itu mudah sesuai dengan syari’at. 

Hukum Islam sendiri senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan 

dalam segala hal yang berhubungan dengan kebutuhan fitrah manusia, termasuk 

dalam hal proses perkawinan. Berangkat dari sini penyusun mengamati bahwa 

realitanya tradisi jujuran ini terkesan mempersulit proses perkawinan karena hal 

tersebut dapat menimbulkan banyak kegelisahan sehingga baik laki-laki maupun 
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perempuan terlibat dalam bahayanya, juga akan menimbulkan banyak kerusakan 

serta mengacaukan tujuan mulia dari perkawinan sehingga akhirnya yang halal ini 

lebih sulit dicapai daripada yang haram (zina). 

Dalam hukum Islam, adat dikenal dengan „urf yang secara etimologi 

berarti mengetahui atau mengenal sesuatu serta dengan baik.
13

 „Urf adalah sesuatu 

yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam 

urusan-urusannya. Hakikat adat dan „urf adalah sesuatu yang sama-sama dikenal 

oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima 

keberadaannya ditengah umat.
14

 Dalam istilah ushul fiqh „urf diartikan secara 

umum sebagai kebiasaan mayoritas ummat dalam perkataan maupun perbuatan, 

serta sebagai salah satu sumber hukum Islam. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan mengingat mayoritas 

masyarakat di Kelurahan Tembilahan Kota beragama Islam, oleh karena itu 

penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi tersebut yang 

berjudul: “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada 

Masyarakat Suku Banjar (Studi Kasus Di Kelurahan Tembilahan Kota)”. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan 

masalah baru serta pelebaran secara meluas, maka penulis membatasi pembahasan 

                                                 
13

Nasroen Harun, Ushul Fiqh I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 89 

14
Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), h. 71 
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ini pada masalah pandangan hukum Islam terhadap tradisi jujuran pada 

masyarakat suku Banjar yang ada di Kelurahan Tembilahan Kota. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep tradisi jujuran pada masyarakat suku Banjar yang ada di 

Kelurahan Tembilahan Kota? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi jujuran pada masyarakat 

suku Banjar di Kelurahan Tembilahan Kota? 

 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk menggambarkan konsep tradisi jujuran pada masyarakat suku 

Banjardi Kelurahan Tembilahan Kota. 

b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap tradisi jujuran pada 

masyarakat suku Banjar di Kelurahan Tembilahan Kota. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi lembaga kepustakaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan ilmu serta pemahaman dalam bidang hukum keluarga Islam 

khusunya pada perkawinan adat. 

b. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan penilaian terhadap praktik 

tradisi jujuran dan sebagai kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah dan 

Hukum maupun Fakultas lain dan diharapkan dapat memberikan sebuah 

wacana keilmuan tentang tradisi jujuran menurut pandangan hukum Islam 
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khususnya bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan tradisi 

jujuran. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh 

kembali pemecahan terhadap segala macam permasalahan dalam suatu 

penelitian.
15

 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan 

(field research). Yaitu penelitiann yang dilakukan dengan cara terjun langsung 

kedaerah objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan 

praktik tradisi jujuran dalam perkawinan pada masyarakat suku Banjar di 

Kelurahan Tembilahan Kota. 

2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang penulis laksanakan 

di Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri 

Hilir. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena di tempat 

tersebut tradisi jujuran sudah memasyarakat dan sering menjadi penghalang 

seseorang untuk melangsungkan pernikahannya. 
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3. Subjek dan objek penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Suku Banjar yang telah 

melakukan jujuran dan yang belum melakukan jujuran di Kelurahan 

Tembilahan Kota. 

b. Objek penelitian 

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi jujuran pada masyarakat 

Suku Banjar  

4. Sumber Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan jenis 

data sekunder. 

a. Data primer 

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang 

yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang melakukannya.
16

 

Data ini diperoleh dari lapangan yaitu subjek penelitian. 

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukakan 

penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh 

dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.
17
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M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), h. 82 
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5. Populasi dan sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada 

suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian. Atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang 

akan diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri 

arau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sampel, dapat didefenisikan 

sebagai anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu 

sehingga dapat mewakili populasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat suku Banjar di 

Kelurahan Tembilahan Kota yaitu 9.084ۡ orang.
18
ۡ Oleh karena populasi ini 

banyak maka penulis mengambil sampel 20 orang menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

khusus sehingga layak dijadikan sampel.
19

 Dalam hal ini adalah 5 pasang (10 

orang) suami istri yang sudah menikah yang telah melakukan jujuran dan 10 

orang (masyarakat) yang belum melaksanakan jujuran.  

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Selain itu observasi adalah alat 

pengumpul data yang mempunyai ciri lebih spesifik bila dibandingkan 

dengan teknik yang lainnya. Observasi langsung memberikan sumbangan 

                                                 
18

 Monografi Kelurahan Tembilahan Kota Tahun 2016 

19
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah, 

(Jakarta: Kencana Media Group, 2011), h. 155 
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yang sangat penting sekali dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis 

informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh 

peneliti.
20

 Observasi yang peneliti lakukan yaitu melihat keadaan 

sebenarnya yang terjadi dilapangan tentang praktik tradisi jujuran pada 

masyarakat suku Banjar di Kelurahan Tembilahan Kota. 

b. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti 

yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba.
21

 Dalam penelitian ini penulis 

mewawancarai para terwawancara secara satu per satu. 

c. Studi kepustakaan merupakan salah satu faktor terpenting dalam 

melakukan penelitian, yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang 

berupa buku, literatur atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

data Deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

                                                 
20

Sanafiyah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), 

h. 204 

21
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi), (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 186 
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memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
22

 

8. Metode penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Deduktif 

Yaitu menganalisa data berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik 

tolak dari pengetahuan yang bersifat umum itu dinilai kejadian bersifat 

khusus.
23

 

b. Deskriptif 

Yaitu metode penulisan dengan jalan menggunakan data-data yang 

diperlukan apa adanya, dan dapat disusun menurut yang diperlukan dalam 

penelitian. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk memudahkan bagi pembaca dalam menganalisa dan memahami 

hasil dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis membuat suatu 

sistematika penulisan yang dibagi atas beberapa bab sebagai berikut: 

 

 

 

                                                 
22

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualiatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), h. 244 

23
Sutriso hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM 1987), cet. ke-2, h. 36 
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BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini dibahas mengenai: Latar Belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang gambaran umum 

Kelurahan Tembilahan Kota yang terdiri dari Sejarah, Keadaan 

Geografis dan Demografis, Agama, Pendidikan, serta Ekonomi. 

BAB III  : TINJAUAN TEORITIS 

Dalam bab ini peneliti akan membahas tentang tinjauan umum 

mengenai tradisi meliputi pengertian, dan tinjauan umum tentang 

jujuran, meliputi pengertian dan syarat jujuran, bentuk dan nilai 

jujuran, sistematika prosesi jujuran, dan implikasi  atau hikmah 

tradisi jujuran, serta tinjauan tentang umum „urf yang meliputi 

pengertian, kehujjahan, syarat-syarat, kaidah-kaidah, dan macam-

macam „urf.  

BAB IV  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini penulis akan membahas tentang konsep tradisi 

jujuran pada masyarakat suku Banjar yang ada di Kelurahan 

Tembilahan Kota. Serta menganalisa hukum Islam atas pemberian 

jujuran dalam adat masyarakat suku Banjar yang ada di Kelurahan 

Tembilahan Kota. 
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  Bab ini merupakan paparan dari hasil penelitian, berdasarkan 

wawancara, dan data lain yang diperoleh dalam penelitian. 

BAB V  :  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapatkan 

berdasarkan evaluasi yang telah dibahas dan saran bagi pihak-

pihak terkait. 


