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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tradisi 

Istilah tradisi yang telah menjadi bahasa Indonesia, dipahami sebagai 

sesuatu yang turun temurun dari nenek moyangnya.
23

 Tradisi dalam kamus 

antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat 

magis religious dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai 

nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling 

berkaitan, dan kemudian menjadi suatu system atau peraturan yang sudah 

mantap serta mencakup segala konsepsi sitem budaya dari suatu kebudayaan 

untuk mengatur tindakan sosial.
24

 Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan 

sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara tutun temurun dapat 

dipelihara.
25

 

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, kebiasaan-

kebiasan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat dirubah, tradisi 

justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam 

keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga 

yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.
26
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Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang tutun 

temurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas tradisi bisa 

meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan 

perincian yang tepat dan pasti, terutama sulit diperlakukan serupa atau mirip, 

karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan adat yang hidup untuk 

melayani manusia yang hidup pula. 

 

B. Tinjauan Umum Jujuran 

1. Pengertian dan Syarat Jujuran 

Jujuran adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak 

wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan perkawinan. 

Jujuran pada asasnya disiapkan oleh pihak laki-laki, bisa terjadi si 

lelaki sendirilah yang menyiapkannya, atau disiapkan oleh orang tuanya atau 

dalam hal si calon mempelai laki-laki adalah yatim piatu atau karena sebab-

sebab lain uang untuk jujuran belum mencukupi, disiapkan secara gotong 

royong oleh kerabat dekatnya.
27

 

Dalam hal mengenai syarat jujuran tidak ada aturan secara pasti. Akan 

tetapi, biasanya yang terjadi pada masyarakat suku banjar harus melalui proses 

dialog yang terjadi pada saat badatang yang di dalamnya terdapat kesepakatan 

atau yang disebut dengan “akur” antara kedua belah pihak baik dari pihak 

keluarga calon mempelai wanita maupun pihak calon mempelai pria. 
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Kesepakatan ini mencakup besaran nilai jujuran serta waktu mengantar 

jujuran.  

Biasanya keputusan berlanjut atau tidaknya rencana perkawinan terjadi  

pada saat ini. Baik itu jika salah satu pihak tidak bisa menemukan titik temu 

mengenai besaran jujuran ataupun dari pihak wanita tetap bersikukuh dengan 

jumlah besaran nilai jujuran yang diminta sedangkan pihak pria tidak mampu 

untuk membayar sesuai yang diminta maka batal lah rencana perkawinan 

tersebut. Akan tetapi pada kasus tertentu dimana terdapat pihak pria 

menyatakan tidak mampu untuk membayar besaran jujuran yang diminta oleh 

pihak wanita namun sang wanita serta keluarganya mengharapkan pria 

tersebut atau pria dan wanita tersebut sudah saling mencintai diantara 

keduanya maka mengenai besaran jujuran dapat saja dimaklumi dalam arti 

sesuai dengan kemampuan dari sang pria atas persetujuan dan kerelaan dari 

pihak wanita dan keluarganya. 

2. Bentuk dan Nilai Jujuran 

Bentuk jujuran atau mahar biasanya berupa uang atau barang berharga 

lainnya dan sering dilengkapi dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci 

Al-Qur’an. Akan tetapi umumnya sering bentuk jujuran  itu adalah uang. 

Mengenai nilai jujuran dulu yang wajib atau terendah untuk sahnya akad 

nikah ialah dua real atau f 4,- (empat rupiah atau empat gulden uang Hindia 

Belanda dulu) tuntunan yang demikian ini merupakan persyaratan wajib bagi 

pria menyediakan uang f 4,- karena sesuai dengan agama yang dianut orang 

Banjar adalah Islam 



36 
 

 
 

3. Sistematika prosesi jujuran 

Penyerahan mahar atau jujuran merupakan suatu pertanda bahwa 

pihak pria menginginkan cepat dilaksanakan perkawinan. Prosesi Maantar 

Jujuran adalah merupakan satu kesatuan dari seluruh tahapan proses 

perkawinan dikalangan orang banjar dimana biasanya diawali oleh pihak laki-

laki yang datang kepada pihak wanita untuk melakukan lamaran atau yang 

dikenal basasuluh. Di dalam proses lamaran ini jika dari pihak wanita telah 

mengetahui siapa calon pelamar anak gadisnya dan ternyata tidak berkenan 

dihati keluarga si gadis, maka mereka berusaha untuk menolaknya secara 

halus, yaitu dengan mengatakan bahwa anak gadisnya telah bertunangan, 

masih kecil atau masih ingin melanjutkan sekolahnya atau kadang-kadang 

dengan membayangkan (menentukan) jumlah jujuran yang sangat tinggi.
28

 

Jika pinangan diterima secara resmi pembicaraan beralih pada 

besarnya jujuran yang harus diserahkan oleh pihak jejaka kepada pihak gadis, 

yang ada kalanya terjadi tawar menawar, sehingga perundingan kadang-

kadang harus dilakukan berkali-kali. Bila telah ada kata sepakat berkenaan 

dengan jumlah jujuran ini, pembicaraan dilakukan berkenaan dengan langkah-

langkah selanjutnya. 

 

4. Implikasi Dan Hikmah Tradisi Jujuran 

Implikasi dari tradisi jujuran tolak ukurnya adalah jujuran itu sendiri, 

dimana jika besaran jujuran yang diminta oleh si gadis dan keluarga si gadis 
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tidak dapat dipenuhi oleh sang laki-laki maka kebanyakan pihak si gadis lebih 

memilih untuk membatalkan atau tidak meneruskan proses perkawinan hal ini 

terjadi jika kondisi laki-laki yang melamar itu adalah orang asing atau tidak 

ada hubungan asmara sebelumnya. Dewasa ini hal demikian ternyata tidak 

sepenuhnya terjadi pada setiap keluarga menjelang perkawinan masih banyak 

terjadi saling tawar menawar dan saling toleransi dalam menyepakati besaran 

uang jujuran yang akan diantarkan, terutama jika si gadis dan si jejaka sudah 

saling mengenal atau bahkan masih kerabat dekat maka besaran jujuran itu 

sangat mungkin untuk disesuaikan dengan toleransi kesepakatan dan 

kemampuan dari pihak laki-laki. 

Dalam perkawinan adat banjar ekonomi dan sosial sangat 

mempengaruhi, pengantin perempuan anak orang kaya biasanya akan 

menerima jujuran yang lebih banyak dari pengantin perempuan anak orang 

miskin. Demikian juga dari laki-laki anak orang kaya akan memberi jujuran 

lebih banyak dari laki-laki keluarga orang miskin.  

Upacara perkawinan yang dilakukan dari keluarga kaya lebih meriah 

dari yang dilakukan oleh keluarga yang kurang mampu. Bagi keluarga yang 

kurang mampu upacara perkawinan dilakukan sekedar memenuhi syarat adat, 

sedangkan keluarga kaya tidak saja melakukan upacara perkawinan menurut 

adat, tapi ada juga yang mengadakan resepsi seperti orang barat, dulu resepsi 

perkawinan tersebut tidak ada hanya setelah ada pengaruh ekonomi dan 

kebudayaan dari luar resepsi ini diadakan. 
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Uang jujuran yang sengaja diminta tinggi oleh calon mempelai wanita 

beralasan bahwa jujuran tersebut dipergunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan perkawinan, membelikan peralatan rumah tangga, barang-

barang keperluan anaknya suami istri yang baru kawin, yang kesemuanya itu 

dikembalikan untuk kepentingan mereka yang akan menempuh hidup baru. 

Karena lazimnya bahwa setelah mereka kawin mempelai pria tinggal dirumah 

mempelai wanita selama mereka belum dapat mempunyai rumah sendiri. Jadi 

diperlukan suatu persiapan yang lengkap dirumah orang tua si calon istri, yang 

sebagian biayanya diambil dari uang jujuran. Alasan yang kedua sebagian 

keluarga ingin „prestise‟ agar dilihat menjadi orang terpandang di dalam 

masyarakat.
 

 

C. Tinjauan Umum ‘urf 

1. Pengertian ‘urf 

„Urf secara etimologi adalah adat, kebiasaan, satu kebiasaan yang 

terus-menerus.
29

 Menurut kebanyakan ulama, „urf dinamakan juga adat sebab 

perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.
30

 Secara 

terminologi istilah „urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu 

masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan 

mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.
31
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Menurut istilah ahli syara’, tidak ada perbedaan diantara „urf dan adat, 

maka „urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia 

tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa shigot yang diucapkan. Sedangkan 

„urf yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang 

kemutlakan lafadz al-walad atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan 

juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafadz al-lahm yang 

bermakna daging atas al-samak yang bermakna ikan tawar. Jadi „urf adalah 

terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, 

keumumannya dan kekhususannya.
32

 

Istilah „urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah 

al„adah (adat istiadat). Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi lahan 

pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang 

tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur’an dan sunnah.
33

 

2. Kehujjahan ‘urf 

„Urf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara’ tersendiri. 

Pada umumnya, „urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta 

menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Namun hal ini 

bukan berarti „urf tidak mempunyai dasar hukum sebagai salah satu sahnya 

sumber syari’at Islam. Mengenai kehujjahan „urf menurut pendapat kalangan 

ulama ushul fiqh, diantaranya:
34
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a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa „urf adalah hujjah 

untuk menetapkan hukum Islam. Alasan mereka ialah berdasarkan firman 

Allah dalam surat al- A’raf ayat 199: 

ِهلِيَي    ٩١١ُخِذ ٱۡلَعۡفَى َوۡأُهۡز بِٱۡلُعۡزِف َوأَۡعِزۡض َعِي ٱۡلَجَٰ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan 

yang ma‟ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang 

bodoh”.
35

 

Ayat ini bermaksud bahwa „urf ialah kebiasaan manusia dan apa-

apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat „am 

artinya Allah memerintahkan Nabi untuk mengerjakan suatu hal yang 

baik, karena merupakan perintah, maka „urf dianggap oleh syara’ sebagai 

dalil hukum.
36

 

Maka dari pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwasannya 

sesuatu yang sudah lumrah dilakukan manusia di dunia untuk 

kemaslahatan hidupnya, maka hal itu dianggap benar oleh syari’at Islam 

meskipun tidak ada dalil yang menyatakannya baik dalam Al-Qur’an 

ataupun sunnah.  

Selain berdasarkan dalil Al-Qur’an tersebut, ulama Hanafiyah dan 

Malikiyah juga berhujjah dengan hadits nabi:
37

 

ٌَْد هللاِ َحَسٌي.  َهاَراٍَُ اْلُوْسلُِوْىَى َحَسًٌا فَهَُى ِع
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Artinya: “Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu 

hal yang baik pula menurut Allah”.  

Hadits ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi 

orang Islam berarti hal itu baik pula di sisi Allah yang di dalamnya 

termasuk juga „urf yang baik. Yang mana berdasarkan dalil-dalil tersebut, 

„urf yang baik adalah suatu hal yang baik di hadapan Allah.  

b. Golongan Syafi’iyah dan Hanbaliyah, keduanya tidak menganggap „urf 

sebagai hujjah atau dalil hukum syar’i. Golongan Imam Syafi’i tidak 

mengakui adanya istihsan, mereka betul-betul menjauhi untuk 

menggunakannya dalam istinbath hukum dan tidak menggunakannya 

sebagai dalil.
38

 Maka dengan hal itu, secara otomatis golongan Imam 

Syafi’ juga menolak menggunakan „urf sebagai sumber hukum Islam. 

Penolakannya itu tercermin dari perkataannya sebagaimana berikut: 

“Barang siapa yang menggunakan istihsan maka sesungguhnya ia telah 

membuat hukum”.    

Berkaitan dengan penolaknnya terhadap istihsan ini, beliau 

mengemukakan beberapa dalil (argumen) sebagai dasar dari 

penolakannya, sebagaimana tercermin dalam kitabnya al-Risalah dan al-

Umm. Ia mengemukakan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadits, di 

antaranya: 

1) Surat al-Maidah (5): 3 yang berbunyi: 
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ۚا  ٌٗ َن ِدي ۡسلََٰ  ٱۡليَۡىَم أَۡكَوۡلُت لَُكۡن ِديٌَُكۡن َوأَۡتَوۡوُت َعلَۡيُكۡن ًِۡعَوتِي َوَرِضيُت لَُكُن ٱۡۡلِ
 

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai 

Islam itu jadi agama bagimu”.
39 

2) Surat al-Nahl (16): 89 yang berbunyi: 

ا لُِّكلِّ َشۡيٖء َوهُٗدي َوَرۡحَوٗت  ٌٗ َب تِۡبيََٰ ۡلٌَا َعلَۡيَك ٱۡلِكتََٰ  ...َوًَشَّ

Artinya:  "Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur‟an) untuk 

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat".
40

 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Imam Syafi’i menolak 

adanya sumber hukum dari „urf, karena beliau menganggap bahwa „urf 

merupakan penetapan suatu hukum yang tidak berdasarkan dalil yang 

sudah ditetapkan yakni; Al Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas. 

3. Syarat-Syarat ‘urf 

„Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad 

dan berfatwa, tidak lepas dari beberapa syarat yang harus dipenuhi. Maka para 

ulama ushul fiqh dalam memutuskan perkara disyaratkan sebagai berikut:
41

 

a) „urf tersebut tidak bertentangan dalil qath‟i, sehingga menyebabkan 

hukum yang dikandung dalam nash tidak bisa diterapkan. „urf seperti ini 

tidak dapat dijadikan dalil syara’ karena kehujjahan „urf baru bisa diterima 

apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang 

dihadapi. Apabila „urf tersebut bertentangan dengan nash yang umum 

                                                             
39 

Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 107
 

40 
Ibid., h. 277 

41
 Chaerul Uman dkk, Op.Cit, h. 164 



43 
 

 
 

yang ditetapkan dengan dalil yang dzanni, baik dalam ketetapan 

hukumnya maupun penunjuk dalilnya, maka „urf tersebut berfungsi 

sebagai takhsis daripada dalil yang dzanni.  

b) „urf tersebut berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat 

dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas tersebut, baik dalam bentuk 

perkataan maupun perbuatan. 

c) „urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan „urf yang datang 

kemudian. 

4. Kaidah-Kaidah ‘urf 

Diterimanya „urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi 

peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Maka keadaan „urf pun akan 

selalu mengalami berbagai macam warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu al-

Qoyyim al-Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum 

dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat, maksud ungkapan ini 

adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat 

istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu 

berubah. 

Dari berbagai kasus „urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh 

merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan „urf, diantaranya:
42

 

a)  ٌَوت   اَْلَعاَدةُ ُهَحكَّ

“adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum” 

b) .ٌَْكُز تََغيُُّز ْاالَْحَكاِم بِتََغيُِّز ْاالَْسِهٌَِت َو ْاالَْهِكٌَِت  الَ يُ

                                                             
42
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“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan 

tempat”. 

c)  َشْزطً اْلَوْعُزْوُف ُعْزفًا َكاْلَوْشُزْوِط  

“Yang baik itu menjadi „urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi 

syarat”. 

d)  ِالثَّابُِت بِاْلُعْزِف َكالثَّابِِت بِالٌَّاص 

“Yang ditetapkan melalui „urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash 

(Al Qur‟an atau hadits)”.  

Tapi perlu diperhatikan bahwa hukum disini bukanlah seperti 

hukum yang ditetapkan melalui Al-Qur’an dan Sunnah akan tetapi hukum 

yang ditetapkan melalui „urf itu sendiri. 

5. Macam-Macam ‘urf 

Para ulama ushul fiqh membagi „urf menjadi tiga bagian, diantaranya: 

a. „urf ditinjau dari segi obyeknya. „urf ini dibagi lagi menjadi dua,yakni:
43

 

- „urf bil lafdzi, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan 

lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga 

makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran 

masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal 

kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang 

mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 

satu kilogram”, pedagang tersebut langsung mengambilkan daging 
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sapi. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang 

mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.  

- „urf bil amali, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan 

perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan 

sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan 

masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan 

dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam 

melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, 

kebiasaan masyarakat dalam jual beli tanpa mengadakan sighat jual 

beli (ijab qabul). Masyarakat sudah terbiasa dengan cara langsung 

mengambil barang dan membayar kepada penjual.  

b. Dari segi cakupannya, „urf terbagi menjadi dua. Yakni:
44

 

- „urf al „am, yakni kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas pada 

masyarakat dan di seluruh daerah. Kebiasaan tersebut sudah berlaku 

sejak dahulu hingga sekarang. „urf ini berlaku untuk semua orang di 

semua negeri dalam suatu perkara. Seperti halnya “istisna’”, yaitu jual 

beli pesanan atau dengan jasa antar.  

- „urf al Khas, yakni kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat 

tertentu, yang mana di tempat lain terkadang tidak berlaku. Seperti 

halnya, dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada 

barang yang dibeli, maka dapat dikembalikan. Sedangkan untuk cacat 

yang lainnya dalam barang tersebut, tidak dapat dikembalikan. Atau 
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juga seperti kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap 

barang tertentu.  

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, „urf terbagi menjadi dua. yakni: 

- „urf shahih ialah suatu hal yang sudah dikenal oleh khalayak ramai 

yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nash, tidak melupakan 

maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah. Contoh lainnya ialah 

kebiasaan masyarakat menyerahkan sebagian mahar secara kontan dan 

menangguhkan sebagian yang lainnya. Contoh lagi, ialah kebiasaan 

seseorang memberikan hadiah kepada calon pengantin putri berupa 

kue, pakaian dan lain-lainnya. Hadiah tersebut tidak bisa disebut 

sebagai mahar tetapi merupakan hadiah biasa. Adapun „urf shahih, 

maka harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam 

pengadilan. Bagi seorang mujtahid harus memeliharanya dalam waktu 

membentuk hukum. 

- „urf fasid ialah kebiasaan yang sudah dikenal orang banyak, tetapi 

bertentangan dengan syari’at Islam atau keadaannya memang dapat 

mengundang madharat atau melupakan maslahat.  Misalnya; berjudi 

untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan 

minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, 

melewatkan kewajiban shalat dalam pesta perkawinan atau yang 

sebangsanya, mengambil keuntungan riba dalam usaha jasa keuangan. 


