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ABSTRAK 

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh 

cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa rahmah) untuk mewujudkan 

tujuan tersebut maka suatu perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya. 

Setiap daerah memiliki corak yang berbeda yang dijunjung dan dipertahankan. 

Seperti halnya perkawinan adat pada masyarakat Komering selain diwajibkan 

memberikan mahar pihak laki-laki juga diwajibkan memberikan jujuran. Jujuran 

adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki berupa uang atau barang kepada pihak 

wanita yang diberikan atas dasar kesepakatan bersama. Dari pemaparan di atas 

terdapat praktik adat yang terkesan memberatkan masyarakat untuk 

melangsungkan suatu perkawinan. Oleh karenanya penyusun tertarik untuk 

meneliti tradisi jujuran pada perkawinan adat masyarakat Komering di Desa 

Tanjung Raya, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera 

Selatan. Adapun rumusan masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini 

pertama bagaimana penentuan tradisi Jujuran serta dampak tradisi jujuran dalam 

adat perkawinan suku Komerig dan hukum Islam yang ada di Desa Tanjung Raya, 

kedua mencari perbedaan dan persamaan jujuran dalam hukum adat dan hukum 

Islam. 

Penelitian ini merupakan filed research atau penelitian lapangan yaitu 

penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Data-data ini 

didapatkan melalui observasi dan wawancara langsung serta didukung oleh buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian.dalam penelitian ini penusun 

menggunakan pendekatan usul fiqh dengan menggunkan analisis Kualitatif 

Induktif yaitu menganalisa data yang dikumpulkan penyusun kemudian diuraikan 

dan dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu 

kebenaran. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam perkawinan masyarakat 

Komering khususnya yang berada di Desa Tanjung Raya, terdapat tradisi jujuran. 

Tradisi jujuran menghruskan pihak laki-laki untuk melakukan pembayaran berupa 

uang atau hewan ternak apabila hendak menikahi seorang gadis. Penentuan 

jujuran dalam adat Komering dalam praktiknya dilakukan pada saat prosesi 

menjeu (berunding) yang didalamnya terjadi tawar menawar dan disepakati 

dengan cara musyawarah mufakat. Dalam tradisi jujuran terjadi proses asimilasi 

yang lebih menitik beratkan pada upaya pencarian kesamaan-kesamaan dan 

mengurangi perbedaan-perbedaan terutama dalam masing-masing substasi 

hukum. Praktik tradisi jujuran tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam 

karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat urf yang merupakan salah satu 

landasan istimbath dalam hukum Islam dan kedudukannya adalah sebagai hibah 

atau pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan penuh 

kerelaan. Adapun dampak positif yang ditimbulkan merupakan salah satu upaya 

hukum adat dalam menghantarkan masyarakat dalam mewujudkan suatu 

perkawinan yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan adanya dampak positif 

tersebut tentunya menjadi suatu pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum 

Islam oleh karenanya tradisi jujuran yang dilakukan masyarakat Komering di 
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Desa Tanjung Raya tergolong kedalam urf sahih. Sedangkan dampak negatif 

tersebut merupakan suatu keniscayaan dari teori asimilasi yang menunjukan 

bahwa dengan adanya dampak negatif tersebut masyarakat adat belum 

sepenuhnya menerima dengan adaya perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

tradisi jujuran. Jika dilihat dari persamaannya yaitu sama-sama memiliki 

persyaratan dalam pemberian mahar yaitu mahar harus barang yang bernilai, 

bermanfaat dan bukan barang curian. Letak perbedaanya adalah mahar adat atau 

jujuran didalam penentuannya ditentukan bedasarkan strata social dan memiliki 

nilai yang tinggi. Sedangkan dalam hukum Islam ketentuan mahar bedasarkan 

kemampuan pihak laki-laki. 

Kata kunci : Perkawinan Adat, Tradisi Jujuran, Suku Komering, Hukum 

Islam. 
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MOTTO 

“Masa lalu saya adalah milik saya, 

Masalalu kamu adalah milik kamu, 

Tapi masa depan adalah milik kita” 

(B.J.Habibie) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam 

skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara 

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba>’ B Be ب

 Ta>’ T Te ت

 Sa>’ s| es (degan titik di atas) ث

 Ji>m J Je ج

 Ha>’ h{ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha>’ Kh ka dan ha خ

 Da>l D De د

 Za>l z| zet (dengan titik di atas) ذ
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 Ra>’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sa>d s{ es (dengan titik di bawah) ص

 Da>d d{ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta>’ t{ te (dengan titik di bawah) ط

 Za>’ z{ zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa>’ F Ef ف

 Qa>f Q Qi ق

 Ka>f K Ka ك

 La>m L El ل

 Mi>m M Em م

 Nu>n N En ن

 Wa>wu> W W و



 

xii 

 Ha>’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya>’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

ِّدَة ٌ  Ditulis Muta’addidah ُمتَعَد 

دَّة ٌ  Ditulis ‘iddah ع 

 

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

كَمة ٌ  Ditulis Hikmah ح 

لَّة ٌ  Ditulis ‘illah ع 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafaz aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis h 

 ’<Ditulis Kara>mah al-Auliya َكَراَمةٌُاألَول يَاء

 



 

xiii 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah 

ditulis t atau h 

 Ditulis Zaka>h al-Fit{ri َزَكاةٌالف طرٌ 

 

D. Vokal Pendek 

ٌََ  Ditulis a ٌََضَرب D{araba 

 ٌَ  Ditulis i ٌَم  Fahima فَه 

ٌَُ  Ditulis u ٌََكُسر Kasura 

 

E. Vokal Panjang 

1 

Fathah+Alif 

ل يَّة  َجاه 

Ditulis 

Ditulis 

a> 

Ja>hiliyyah 

2 

Fathah+ya’ mati 

 تَنَسى

Ditulis 

Ditulis 

a> 

tansa> 

3 

Kasrah+ya’ mati 

يمٌ   َكر 

Ditulis 

Ditulis 

i> 

kari>m 

4 

Dammah+wawu mati 

 فُُروضٌ 

Ditulis 

Ditulis 

u> 

Furu>d{ 
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F. Vokal Rangkap 

1 

Fathah+ya’ mati 

 بَيَنُكم

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

bainakum 

2 

Fathah+wawu mati 

 قَول

Ditulis 

Ditulis 

Au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis a’antum أَأَنتُم

 Ditulis la’in syakartum لَئ نٌَشَكرتُم

 

H. Kata Sandang Alif+Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 Ditulis al-Qur’a>n القُرآن

 Ditulis al-Qiya>s الق يَاس

 

 

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya. 
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 ’<Ditulis as-Sama الَسَماء

 Ditulis asy-Syams الَشمشٌُ

 

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

يٌالفُُروض  }Ditulis Z{awi> al-Furu>d ذَو 

 Ditulis Ahl as-Sunnah أَهُلٌالُسنَّة

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi 

dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf 

kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD. 

Contohnya:القُرآن لَف يه   ِ يُُن  ِ  dibaca Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fihil َشهُرَرَمَضاانَالَّ

Qur’an. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang didalamnya berdiam 

berjuta-juta penduduk dari berbagai pulau, adat dan budaya. Karena banyak dan 

beraneka ragam adat dan budaya itu lah yang menjadikan kesulitan dalam 

mengemukakan bagaimana ciri hukum adat yang berlaku dalam lingkungan 

masyarakat adat, misalnya dalam perkawinan adat yang berbeda-beda 

pelaksanaannya. 

Perkawinan sebagai salah satu sendi dalam kehidupan masyarakat yang 

tidak bisa lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran 

yang mereka anut, baik sebelum dan sesudah acara pernikahan dilaksanakan. 

Karena perkawinan merupakan sumbu kehidupan masyarakat, maka melalui 

perkawinan dimasyarakat tertentu dapat diperoleh informasi budaya masyarakat 

itu sendiri. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti beberapa 

rangkaian acara dan upacara adat. Acara dan upacara adat suatu perkawinan 

masing-masing sering ditemukan perbedaan-perbedaan meskipun tidak bersifat 

prinsip. 

Umumnya pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh 

bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan 

masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. 

Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya pada umumnya dilaksanakan 

sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara
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keagamaan dan upacara kunjungan mempelai ketempat mertua.1 Dalam 

perkawinan tersebut terdapat beberapa nilai-nilai yang luhur dan manfaat yang 

akan didapati oleh kedua insan yang ingin membangun sebuah rumah tangga, 

diantaranya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Allah berfirman: 

َلددد     
َ
 ت ا ُإَ

ت
دددْ  ُ
َ
 َُ ددد  
اا  َِ ن 
َ
    
ت
دددْ ُُ
 ت
 
ن
َ
ددد   ُ ددد    

ت
ْ
َ
َ َْ ددد
َ
 
َ
ن  َ
َ
  َُ  عَ  ُ ددد

ُ دد      ُإنَّ ُ ددد  َِ
 
َمدددِ َ ح  َِ  

 
ع    َ دددَ  َّ

ت
دددَ ْ ََ َ ا  َاَاددد َِ

ِن  ت
َّ
ْ
َ
ءو َ َب 

  
َ
ق َُ َ  لو 

َ
َك َل َُ

ََٰ
 ٢ 

 Ayat di atas jelas bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan oleh sang 

khalik agar manusia mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam 

menjalankan kehidupan di dunia ini dengan suatu prosesi yang sakral dalam 

perkawinan tersebut. Pernikahan menurut bahasa al-jam`u dan al-dhamu yang 

artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang 

artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath`u al-zauzah) bermakna menyetubuhi 

isteri. Kata nikah berasal dari bahasa arab “nikahun” yang merupakan masdar 

atau asal kata dari kata kerja(fi`il madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” 

kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia sebagai perkawinan.3Didalam 

melaksanakan suatu prosesi perkawinan, terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun 

                                                           
1 Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat Hukum 

Agama (Bandung:Mandar Hilman Maju,2003), hlm. 97. 

 
2  Ar-Rum (30) :21. 

 
3 H.M.A.Tihami dan Sohari Sahrani.Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah 

Lengkap,(Jakarta : PT GRAFINDO PERSADA, 2009),hlm.7. 
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yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak terutama dari pihak laki-laki, salah 

satu syarat yang dimaksud adalah mahar. 

Mahar adalah pemberian dari calon laki-laki kepada calon mempelai 

wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan 

hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran imam Mazhab bahwa mahar 

tidak harus ada ketika melakukan akad nikah.4 Dalam istilah ahli fiqih disamping 

perkataan “mahar” juga dipakai perkataan :“shadaq” , nihlah; dan faridhah” 

yang maksudnya adalah mahar. Mahar secara etimologi, artinya maskawin. Secara 

terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri 

sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi 

seorang isteri kepada calon suaminnya. Islam menganjurkan kepada calon suami 

untuk memberi sesuatu yang bernilai harta kepada perempuan yang akan 

dinikahinya guna untuk menunjukan maksud baiknya tersebut. Pemberian sesuatu 

ini bisa didasari oleh permintaan calon istri atau keluarganya.  

Mahar merupakan suatu pemberian dalam perkawinan dari mempelai laki-

laki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. 

Bahkan andai kata perkawinan itu berakhir dengan perceraian (talak) dan mahar 

itu masih tetap menjadi milik hak isteri dan suami tidak berhak mengambilnya 

kembali kecuali dalam kasus khulu dimana perceraian itu terjadi karena 

permintaan isteri maka dia harus mengembalikan semua mahar yang telah 

dibayarkan kepadanya dengan kata lain mahar merupakan sejumlah uang atau 

                                                           
4 Khairudin Nasution, Hukum Perkawinan 1Dilengkapi Perbandingan UU Negara 

Muslim Konteporer, edisi revisi(yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), hlm.146-147. 
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harta lainnya yang dijanjikan suami untuk dibayarkan atau diberikan kepada 

isterinya karena perkawinan itu.5 Allah Swt berfirman: 

َت   
ت
 
ت
ك
َ
ُ   ي   

َ
ن َت  ي  و ُ   

َ
   َ,   ش 

ت
ْ
َ
َن َ ب  ن  ُط  ُ

َ
   ي
 
ِ
َ
س   ُل َّ ُن  ُت

َ
ق َت َُ َ  َص ُ

ع
 ا اَن

ت
ع  َِ

ُ يم   ام   َ   ُ  َ٦ 

Agama Islam tidak menjelaskan secara terang-terangan mengenai jumlah 

besar atau kecilnya mahar, akan tetapi besar dan kecilnya mahar harus disesuaikan 

dengan sepantasnya dan sewajarnya. Para ulama ahli hadis berpendapat bahwa 

sabda nabi SAW.,7 

َِ بخ       حَ  َ ) ِج  ِاع اَ خ   ى(  ز  ٨ 

Dalam perkembangannya bentuk perkawinan yang ada pada masyarakat 

Sumatera Selatan terbagi menjadi tiga macam yaitu: pertama, perkawinan jujur 

(patrilineal) yaitu bentuk perkawinan dimana pihak pria berkewajiban 

memberikan uang atau barang jujur yang bersifat magis dan sebagai 

konsekuensinya mempelai wanita ikut bersama mempelai pria. Kedua, 

perkawinan semendo (matrilineal) yaitu kebalikan dari perkawinan jujur dimana 

                                                           
5 Syahril Gunawan, `` Doi Mendre Dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Sialang Panjang 

Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau(studi perbandingan hukum 

adat dan hukum Islam``, Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan 

Kalijaga yogyakarta:2019.hlm.5 
 
6  An-Nisa’(4): 4. 

 
7 Juhaya S,Pradja, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim(Bandung: Pustaka Setia, 

2013), hlm. 82 

 
8 Imam al- Bukhari, sahih al-Bukhari, “ Kitab an-Nikah”, Bab man lam yastati’ al-ba’ata 

fal yasum. Hadits Ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa’ad. 
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pihak pria tidak perlu memberikan jujur dan karenanya mempelai pria berpindah 

tempat kepada keluarga isterinya. Ketiga, perkawinan bebas (bilateral) yaitu 

bentuk per kawinan yang tidak terikat baik kepada perkawinan jujur maupun 

semendo.9 

Masyarakat adat Komering menganut sistem kekerabatan patrilineal 

dalam keluarga sangat membatasi gerak  kerabat wanita. Di dalam keluarga, pria 

bertugas menjaga martabat saudara wanita dan keluarganya.10 Corak perkawinan 

patrilineal yang selalu disertai pembayaran-pembayaran perkawinan ditunjukan 

untuk memungkinkan pemindahan wanita beserta anak-anaknya dari gensnya 

semula kedalam gens suami/ayahnya. Dalam tatatertib patrilineal lebih lanjut, si 

wanita dilepaskan dari kelompok kewangsaannya dan berpindah ke kelompok 

kewangsaan suaminya sebagai anggota kerabat ayahnya, begitupula dengan anak-

anaknya.11 

Perkawinan jujur sendiri merupakan bentuk perkawinan dimana pihak 

laki-laki memberikan uang atau barang jujur kepada pihak perempuan, yang 

besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Uang tersebut 

bukanlah dimaksud untuk “membeli” sang gadis melainkan uang tersebut 

dimaksudkan untuk dibelikan beberapa keperluan rumah tangga seperti lemari, 

kasur, piring, dan lain sebagainya yang nantinya dipergunakan bagi calon 

                                                           
9 Depdikbud, Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Selatan (Jakarta: Proyek 

Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984), hlm27. 

 
10 http://Moraref.Kemenag.go.id/01/01/1970/ Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat 

masyarakat Komering di Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan/ vol 23, no2 diakses 

pada 18 maret 2020. Pada pukul 19:54 

 
11 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta:Liberty,1981), hlm.116. 

http://moraref.kemenag.go.id/01/01/1970/


6 

 

mempelai ketika telah menikah. Pemberian jujur diwajibkan dalam rangka untuk 

mengembalikan keseimbangan magis yang menjadi goyah karena terjadinya 

kekosongan pada keluarga perempuan yang pergi karena pernikahan tersebut. 

Uang jujur dalam masyarakat adat Komering dibedakan dengan mahar. 

Apabila uang atau benda  jujur ini tidak diberikan oleh laki-laki kepada 

perempuan maka perkawinan yang direncanakan bisa batal.12 Bedasarkan uraian 

latar belakang di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

tradisi tersebut dan menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul : “Permintaan 

Jujur Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Komering Di Desa Tanjung Raya, 

Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan (Studi 

Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam)” 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa 

hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana penentuan tradisi Jujuran serta dampak tradisi jujuran 

dalam adat perkawinan suku Komerig dan hukum Islam yang ada di 

Desa Tanjung Raya, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur? 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan jujuran dalam hukum adat 

perkawinan Komering dan hukum Islam? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

                                                           
12 http://e-journal.metrouniv.ac.id/ Uang Jujur Dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir/ 

vol.5, diakses pada 21 febuari 2020, pada pukul 19.15. 

http://e-journal.metrouniv.ac.id/%20Uang%20Jujur%20Dalam%20Perkawinan%20Adat%20Lampung%20Pesisir/


7 

 

Dari pokok masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana penentuan tradisi Jujuran serta dampak 

tradisi jujuran dalam adat perkawinan suku Komerig dan hukum 

Islam yang ada di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Belitang, 

Kabupaten OKU Timur . 

b. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan jujuran 

dalam hukum adat perkawinan Komering dan hukum Islam. 

2. Kegunaan penelitian. 

a. Kegunaan teoritis. 

1. Sebagai sumbangsih ide atau gagasan mengenai konsep penetapan 

mahar yang sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-

hari dalam masyarakat khususnya masyarakat Desa Tanjung Raya 

yang akan melangsungkan pernikahan. 

2. Untuk memperkaya Khazanah keilmuan, dan literatur ilmiah serta 

memperluas cakrawala keilmuan, khususnya yang berkaitan 

dengan mahar pernikahan. 

b. Kegunaan praktis. 

1. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sebuah wacana keilmuan 

tentang Jujuran dan penetapan mahar dalam sebuah perkawinan 

bagi masyarakat Komering khusunya di Desa Tanjung Raya dan 

bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan tradisi 

Jujuran.. 
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2. Sebagai informasi untuk menyelesaikan masalah dalam penentuan 

uang jujur. 

D. Telaah Pustaka 

Tinjauan pustaka ini tentunya sangat diperlukan dalam rangka untuk 

mencari wawasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penulisan Skripsi 

ini. Setelah penulis melakukan telaah pustaka penulis hanya menemukan beberapa 

kajian yang objek kajian nya sama namun tidak terspesifikasi sehingga belum 

menyentuh apa yang akan penulis teliti, meski demikian karya ilmiah tersebut 

telah memberi kontribusi bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun 

karya ilmiah tersebut:  

Skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap 

Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penanjam Paser Utara Kalimantan Timur”. Yang 

disusun oleh Laila Ulfah Setiawati. Skripsi tersebut menggunakan pendekatan 

Normatif, dalam Skripsi tersebut menggambarkan tentang praktik tradisi jujuran 

yang berlangsung pada masyarakat penajam paser utara kalimantan timur, dalam 

Skripsi ini juga dijelaskan bahwa tradisi jujuran pada masyarakat penanjam paser 

utara merupakan suatu wujud dari upaya untuk menghormati dan menjunjung 

tinggi harkat dan martabat pihak perempuan dan keluarganya.13 

Kemudian Skripsi yang berjudul “Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat 

Hajoran Julu Dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten 

Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara” yang disusun oleh Ria Damayanti. 

                                                           
13 Laila Ulfah Setiawati,`` Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada 

Masyarakat Penanjam Paser Utara Kalimantan Timur``, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari`ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2004. 
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Skripsi tersebut menjelaskan tentang penentuan mahar adat perkawinan 

masyarakat Hajoran Julu dan hukum Islam yang dalam praktiknya mahar yang 

berlaku secara adat dan hukum Islam dimasyarakat mempunyai kedudukan yang 

sama yaitu wajib dipenuhi oleh mempelai laki-laki untuk calon mempelai 

perempuan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam penentuannya 

mahar mahar adat ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, dan yang menerima 

mahar tersebut adalah pihak keluarga perempuan dan sepenuhnya dikuasai oleh 

pihak perempuan sedangkan mahar yang menjadi hak milik mempelai perempuan 

hanyalah mahar yang disebutkan dalam akad nikah.14 

Syahril Gunawan dalam Skripsi yang berjudul “Do`i Mendre Dalam 

Perkawinan Suku Bugis di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu 

Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau(Studi Perbandingan Hukum Adat dan 

Hukum Islam)” Skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif, dalam Skripsi ini 

dijelaskan bahwa doi menre salah satu fungsinya adalah untuk menjaga nama baik 

keluarga karena didalam masyarakat bugis perkawinan bukan hanya urusan suami 

isteri tetapi melibatkan kedua belah pihak atau keluarga kedua mempelai doi 

menre tidak ditanggung oleh laki-laki yang akan kawin saja tetapi oleh semua 

keluarga laki-laki hal ini agar tidak dipandang rendah oleh keluarga perempuan. 

Do`i Mendre  yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam 

                                                           
14 Ria Damayanti,`` Penentuan Mahar Menurut Hukum Adat Hajoran Julu Dan Hukum 

Islam Studi Kasus di Desa Hajoran Julu, Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utarà̀, 
Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:2016. 
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adat perkawinan suku Bugis dimaksudkan sebagai uang hantaran dan bukan 

dimaksudkan untuk membeli sang gadis yang akan dinikahi.15 

Ahmad Mudzakkir Azhari Lubis dalam Skripsi yang berjudul “Sinamot 

Dalam Adat Mandailing Di Kecamatan Medan Johor(Studi Perbandingan Hukum 

Adat dan Hukum Islam)” Skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, 

dalam Skripsi ini menjelaskan penentuan mahar adat atau sinamot yang dalam 

penentuannya dilakukan pada saat prosesi marisik-risik jumlah atau nominal 

mahar Sinamot dilihat dari strata social gadis yang akan dinikahi dan penetapanya 

berlandaskan musyawarah mufakat barang yang dapat dijadikan mahar adat bisa 

berupa uang atau hewan ternak atau bahkan hasil pertanian yang lain, dan 

kedudukan mahar adat atau Sinamot wajib dipenuhi pihak laki-laki kepada pihak 

perempuan sesuai dengan permintaan pihak perempuan.16 

 Enon Kosasih dalam Skripsi yang berjudul “Tradisi Penetapan 

Doi`Menrek Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng(Studi 

Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat)” Skripsi ini menggunakan 

pendekatan Normatif, Antropologis, dan Sosio Historis, dalam Skripsi ini 

menjelaskan bahwa Mahar dalam pernikahan masyarakat suku bugis Soppeng 

terdiri dari dua jenis uang serahan yakni ”mahar” (sompa) dan “uang belanja” 

(d’oi menrek), dan besaran masing-masing uang serahan tersebut memiliki makna 

yang berbeda. Hanya saja mahar atau sompa merupakan syarat sah sebagaimana 

dalam Islam yang harus diberikan kepada pihak perempuan sebagai bentuk 

penghormatan. Dan apabila tidak ada mahar yang diberikan dari pihak laki-laki 

                                                           
15 Syahril Gunawan, `` Doi Mendre Dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Sialang 

Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau(studi 

perbandingan hukum adat dan hukum Islam)``,Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari`ah dan 

Hukum UIN Sunan Kalijaga yogyakarta:2019. 

 
16 Ahmad Mudzakkir Azhari Lubis, “Sinamot Dalam Adat Mandailing Di Kecamatan 

Medan Johor (Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam)”, Skripsi tidak diterbitkan, 

fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yogyakarta:2018. 
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maka pernikahan tersebut tidak sah. Uang belanja merupakan hal yang tidak wajib 

dan bukan merupakan syarat sah yang harus dipenuhi dalam pernikahan adat suku 

Bugis Soppeng.17 

Idrus Salam dalam Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Doi Mendre Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Jambi Studi Kasus Di 

Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi”. 

Skripsi ini menggunakan pendekatan Normatif. Dalam Skripsi ini Menjelaskan 

bahwa Doi Mendre merupakan struktur dari norma adat yang telah mengakar jauh 

sebelum Islam datang. Doi Mendere adalah syarat bagi berlangsungnya akad 

nikah Doi Mendre dalam adat bugis adalah uang pesta dalam perkawinan yang 

jumlahnya tidak mengikat. Persoalan Doi Mendre dalam hukum Islam termasuk 

dalam hal yang tahsiniyah walaupun menurut adat Doi Mendre masuk dalam 

kategori syarat dalam perkawinan adat.18 

Dengan demikian meskipun ada beberapa karya ilmiah yang membahas 

kaitanya dengan tema yang penyusun angkat, namun belum ada karya ilmiah yang 

secara spesifik membahas tentang “PERMINTAAN JUJUR DALAM ADAT 

PERKAWINAN MASYARAKAT KOMERING DI DESA TANJUNG RAYA, 

KECAMATAN BELITANG, KABUPATEN OKU TIMUR, PROVINSI SUMATERA 

SELATAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM)” 

E. Kerangka Teoritik 

Dalam wilayah yang sangat luas ini hukum adat tumbuh dianut dan 

dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib social dan tata tertib hukum 

                                                           
17 Enon Kosasih, “Tradisi Penetapan Doi`Menrek Dalam Pernikahan Masyarakat Adat 

Suku Bugis Soppeng (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat)”, Skripsi tidak 

diterbitkan, fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yogyakarta:2019. 

 
18 Idrus Salam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Mendre Dalam Perkawinan Adat 

Bugis Di Jambi Studi Kasus Di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak, Kab. Tanjung Jabung 

Timur, Jambi”, Skripsi tidak diterbitkan, fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

yogyakarta:2008. 
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diantara manusia, yang bergaul didalam suatu masyarakat. Supaya demikian dapat 

dihindarkan dari segala bencana yang mungkin mengancam ketertiban yang 

dipertahankan oleh hukum adat itu baik yang bersifat batiniyah ataupun 

jasmaniyah. 

Perilaku-perilaku (adat) dari suatu masyarakat yang dalam pergaulan 

(interaksi social) dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka yang 

dilakukan kembali dan secara berulang-ulang akan menjadi satu adat kebiasaan 

pada masyarakat tertentu. Adat ini lambat laun akan menjadi norma hukum bukan 

karena ditetapkan, melainkan karena terulang-ulang sehingga ia bersumber bukan 

dari atas penguasa melainkan dari bawah (masyarakat sendiri) dan sangat 

mempengaruhi terhadap kehidupan hukum.19 

Secara sosiologis diungkapkan bahwa masyarakat senantiasa berubah 

disemua tingkat kompleksitas internalnya. Ditingkat makro terjadi perubahan 

ekonomi, politik dan kultur. Ditingkat mezo terjadi perubahan kelompok 

komunitas dan organisasi. Ditingkat mikro terjadi perubahan interaksi dan 

perilaku individual. Masyarakat bukan sebuah kesatuan fisik tetapi seperangkat 

proses yang saling terkait bertingkat ganda.20 

Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan tata 

nilai yang ada pada mereka, semakin maju cara berfikir masyarakat akan semakin 

terbuka pula peluang untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan. Perilaku-

perilaku (adat/tradisi) dalam suatu masyarakat yang dalam pergaulan interaksi 

                                                           
19 Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilan, (Jakarta: Bulan Bintang, 

1968),hlm.130. 

 
20 Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial,Cet,6(Jakarta: Prenada, 2011),hlm.65. 
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sosial dianggap baik dan bermanfaat bagi golongan mereka yang dilakukan 

kembali secara berulang-ulang, akan menjadi suatu adat kebiasaan pada suatu 

masyarakat tertentu.21 

Hukum Islam bersifat universal sehingga ia mengatur segala aspek 

kehidupan manusia. Namun bagaimanapun ia tidak bisa terlepas dari pengaruh 

budaya atau adat istiadat dari suatu daerah tertentu dimana hukum Islam itu 

berkembang. Oleh karenanya Islam perlu mengembangkan pemahaman yang 

melihat kepada alternatif-alternatif yang diyakini sebagai tujuan dari hukum Islam 

dalam merealisasikan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.22 

Penulis sangat berhati-hati dalam meneliti masalah ini karena masalah ini 

sangat sensitif dan menyangkut terhadap masalah keyakinan yang sudah lama ada, 

dan bersifat turun temurun. oleh karena itu penulis menggunakan teori: 

1. Teori `Urf 

Para ulama dan fuqaha mencari suatu hukum yang berpegang teguh pada 

sumber hukum Islam dan maqasid asy-syari`ah dimana salah satu sumber hukum 

yang digunakan adalah Urf. Secara etimologi ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu 

( يا   -,    ) sering diartikan dengan al-ma’ruf (  ِاملا) dengan arti “sesuatu yang 

dikenal”, atau berarti yang baik.23 

                                                           
21 Faturahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1998),hlm.85. 

 
22 Iskandar Usman Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 1994),hlm.177. 

 
23 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2014),hlm.387. 
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Ulama fikih membagi urf menjadi dua. Dari segi cakupannya Urf Aam 

(kebiasaan yang bersifat umum) merupakan kebiasaan tertentu yang berlaku 

secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah, seprti mandi dikolam 

dimana sebagian orang terkadang melihat aurat temannya, dan akad 

istishna(perburuhan). Sebagai bandingan urf`am yang sahih ialah urf khas 

(kebiasaan yang bersifat kusus) yang berlaku pada suatu wilayah atau golongan 

masyarakat tertentu, seperti urf  yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian 

dan lain sebagainya. Urf semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya 

boleh berlawanan dengan qiyas yang illatnya ditemukan tidak melalui jalan yang 

qath`iy baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan 

terangnya.24 

Dari segi keabsahannya menurut hukum syara` urf dibagi menjadi dua; urf 

sahih dan urf fasid. Urf sahih(baik/benar) adalah kebiasaan masyarakat yang tidak 

bertentangan dengan nash. Sedangkan urf fasid(rusak/jelek) adalah kebiasaan 

yang bertentangan dengan nash.25 

Urf bisa di jadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum 

syara` bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan 

hukumnya muncul. Artinya urf yang akan dijadikan sandaran hukum 

itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. 

                                                           
24 Muhamad Abu Zahrah,  Ushul Fiqih,(Jakarta: PT Pustaka Firdaus,2015),hlm.444-445. 

 
25 Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia, 

cet.ke-2,(Yogyakarta: Beranda Publishing, 2014),hlm.83. 
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2. Urf itu, baik bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat 

perbuatan atau ucapan, berlaku secara umum. Yakni urf berlaku dalam 

kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan berlakunya 

dianut oleh mayoritas. 

3. Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas 

dalam suatu transaksi. 

4. Urf diterima bila tidak ada nash yang mengandung hukum dari 

permasalahan yang dihadapi, maksudnya bila suatu permasalahan 

sudah ada nash nya maka urf tidak bisa dijadikan dalil syara`.26 

Mayoritas ulama menerima urf sebagai metode penetapan hukum Islam 

sehingga dapat menjadi hujjah. Mereka menyusun kaidah-kaidah usuliyah 

maupun fiqhiyah yang berhubungan dengan keabsahan urf, antara lain:  

 العادة محكمة

 الثابت بالعرف كالثا بت بالنص

 ٢٧تغير األزمنة واألمكنةبتغير األحكام  الينكر 

2. Teori Asimilasi Hukum. 

Soekanto menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asimilasi yaitu 

proses social yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-

perbedaan yang terdapat antara orang perorang, kelompok-kelompok manusia 

                                                           
26 Nasrun Haroen,Ushul Fiqh 1,(Jakarta: Logos Publishing House,1996),hlm.143-144. 

 
27 Ali Sodiqin, Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia, 

hlm.83. 
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atau bahkan perbedaan jenis hukum yang dimaksudkan untuk memperhatikan 

kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.28 Apabila seorang yang 

melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia (masyarakat) maka dia 

tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut.29 Secara singkat proses 

asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama walau terkadang 

bersifat emosional atau tegang, tetapi dengan tujuan untuk mencapai kesatuan. 

Gilin dan Gilin menyatakan bahwa asimilasi mempunyai ciri-ciri berikut : 

a. Berkurangnya perbedaan karena adanya usaha-usaha untuk 

mengurangi perbedaan antar individu atau kelompok. 

b. Mempererat kesatuan tindakan sikap dan perasaan dan 

memperhatikan kepentingan serta kepentingan bersama. 

c. Setiap individu sebagai kelompok melakukan interaksi secara 

langsung dan intensif secara terus menerus. 

d. Setiap individu melakukan indentivikasi diri dengan kepentingan 

bersama. 

Asimilasi merupakan proses sosial pada tahap lanjut atau tahap 

penyempurnaan. Proses asimilasi tidak lagi membeda-bedakan antara satu dengan 

yang lainnya. Asimilasi ditandai dengan peleburan antara batas-batas antara dua 

tradisi hukum atau kebudayaan menjadi satu kesatuan. Dengan demikian proses 

                                                           
28 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi (Jakarta :RajaGrafindo 

Persada, 2004),hlm.80-81. 

 
29 Rianto Adi, Sosiologi Hukum ;Kajian Hukum Secara Sosiologis, (Jakarta : Pustaka 

Obor Indonesia, 2012),hlm.47. 
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asimilasi ditandai dengan adanya pengembangan sikap yang sama dengan tujuan 

yang sama.30 

Asimilasi dapat terbentuk apabila memenuhi tiga persyaratan sebagai 

berikut:31 

a. Kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaannya. 

b. Terjadi pergaulan atau pergumulan antar individu atau kelompok 

secara intensif dalam waktu yang relatif lama. 

c. Kebudayaan setiap kelompok tersebut berubah dan saling 

menyesuaikan diri. 

Akibat dari asimilasi adalah perubahan-perubahan dalam hubungan sosial 

dan dalam pola adat istiadat serta interaksi sosial.32 Dalam konteks hukum 

asimilasi berfungsi menyelesaikan konflik substansif antar berbagai tadisi hukum 

yang ada dimasyarakat. Banyaknya tradisi hukum yang hidup di tengah 

masyarakat selalu mengandung potensi konflik yang amat besar, hal ini 

menunjukan perlu adanya upaya yang dapat menjembatani kesenjangan diantara 

tradisi hukum satu dengan yang lainnya.33 

 

 

 

                                                           
30 Rianto Adi, Sosiologi Hukum ;Kajian Hukum Secara Sosiologis..,hlm.48 

 
31 Ibid.hlm.48 

 
32 Ibid.hlm.49. 

 
33 Ratno Lukito, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, (Jakarta Pustaka Alvabet, 

2008),hlm.503. 
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sitem aturan 

atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan 

terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.34 Oleh karena 

itu penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu dengan data dan informasi pada objek 

yang diteliti di lapangan (Desa Tanjung Raya, Kecamatan Belitang, Kabupaten 

OKU Timur). Lokasi ini ditetapkan secara sengaja dan terencana dengan banyak 

pertimbangan-pertimbangan untuk diteliti, karena mayoritas masyarakat Desa 

Tanjung Raya saat ini telah banyak memeluk agama Islam dengan taat dan tunduk 

terhadap ajaran-ajaran syariat Islam serta mampu untuk menjadikan agama Islam 

sebagai pedoman hidup mereka, meskipun pada saat yang sama masyarakat Desa 

Tanjung Raya juga berpegang teguh dan berpendirian kuat dalam menjalankan 

hukum adat dalam kehidupan keseharian mereka.  

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan situasi dan kondisi sosial 

masyarakat serta praktek adat yang ada pada masyarakat tersebut, yang nantinya 

akan menghasilkan sebuah analisis hukum yang baru dalam konsep adatnya, serta 

34 Anton Bakker,Metode-Metode Filsafat,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),hlm.10. 
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mengkomparasikan hukum Islam dengan hukum adat yang terkait  di daerah 

tersebut. 

3. Tehnik Pengumpulan Data 

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini ada 

beberapa pendekatan, penyusunannya yang dilakukan antara lain: 

1. Observasi  

Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap 

fenomena-fenomena yang diteliti, yang lebih ditekankan pada 

fenomena sosial, ekonomi, agama dan budaya tentunya yang 

berhubungan dengan praktik jujuran masyarakat Tanjung Raya 

Sumatera Selatan. 

2. Interview 

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan 

cara tanya jawab sepihak dikerjakan dengan sistematik dan 

bedasarkan tujuan penyelidikan. Dalam interviw ini penyusun 

menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan di 

ajukan melalui interview guide(pedoman wawancara)35, yaitu yang 

ada keterkaitan dalam segala hal tentang konsep dalam praktik jujuran 

dalam perkawinan. Dalam interview ini melibatkan beberapa 

masyarakat setempat yang berkompeten pada objek penelitian sebagai 

informan/responden yang kiranya dapat memberikan data yang 

peneliti butuhkan. sumber wawancara penelitian ini adalah, kepala 

                                                           
35 Moh Nazir, Metode Penelitian,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),hlm.234. 
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Desa, ketua Adat dan Tokoh masyarakat Desa Tanjung Raya. Yang 

penulis wawancarai yaitu bapak Muhdin selaku kepala Desa, bapak 

Hailan Syamsu selaku ketua Adat, dan bapak Umar selaku tokoh 

masyarakat Desa Tanjung Raya. Teknik wawancara menggunakan 

sistem show ball yaitu mencari informasi kunci. Wawancara ini juga 

dilakukan secara tidak berstandar dan tidak terstruktur namun tetap 

fokus pada pokok masalah. 

3. Kepustakaan  

Kepustakaan yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah 

yang dibahas. Dalam kepustakaan ini terdapat bahan primer dan bahan 

sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini melalui interview 

dengan ketua adat Desa Tanjung Raya atau tokoh masyarakat Desa 

Tanjung Raya. Sedangkan bahan sekunder adalah jurnal, skripsi, kitab 

fikih, dan karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data melalui dokumen-dokumen 

yang relevan dan berhubungan dengan objek penelitian.36 

4. Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitan ini, penyusun mengunakan pendekatan usul fiqh dan 

Sosiologis. Pendekatan usul fiqh yaitu menganalisis data dengan menggunakan 

                                                           
36 Suryono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum,cet:ke-3(Jakarta: UI Press, 1986), 

hlm.205. 
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pendekatan metodologi hukum Islam.37 Pendekatan yang dilakukan dengan cara 

menilai suatu masalah dari sudut legal-formalnya hasil dari pendekatan ini berupa 

kesimpulan halal-haram, boleh atau tidak boleh. Sosiologis yaitu pendekatan yang 

dilakukan bedasarkan perilaku manusia yang ada di Desa Tanjung Raya, 

Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, serta dilihat dari sosial budaya dan 

tradisi yang ada dalam masyarakat setempat. Penerapan pendekatan Sosiologis 

dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam 

terhadap gejala-gejala sosial diseputar hukum Islam. 

5. Tehnik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, 

induktif. Yaitu menganalisa data yang dikumpulkan oleh peneliti yang berupa 

informasi, kemudian nantinya diuraiakan dan dikaitkan dengan data lainnya untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.38 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh mengenai 

kerangka pembahasan dalam menyusun skripsi ini maka perlu dikemukakan 

sistematika pembahasannya. Sebagai berikut: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

                                                           
37 Sofyan A.P Kau, Metodologi Penelitian Hukum Islam; Penuntun Praktis Untuk 

Penulisan Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013),hlm.158. 

 
38 http://Yohanli.com/09/04/2009/metode-riset/.Di Akses Pada Hari Kamis 05 November 

2020, Pada Pukul 09:42. 

http://yohanli.com/09/04/2009/metode-riset/
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Bab kedua akan memaparkan tinjauan umum teori Urf dan Asimilasi 

hukum yang meliputi: pengertian urf, kehujjahan urf, macam-macam urf, syarat-

syarat urf, dan Asimilasi hukum. 

Bab ketiga menguraikan tentang tinjauan umum penentuan tradisi jujuran 

serta dampak tradisi jujuran dalam adat Komering meliputi: deskripsi wilayah 

penelitian, sistem sosial, kemasyarakatan, kemudian dilanjutkan dengan uraian 

tentang pernikahan adat Komering di Desa Tanjung Raya dan praktik jujuran 

dengan sub bab: sejarah jujuran, tujuan jujuran, proses penentuan jujuaran, 

kedudukan jujuran, faktor yang mempengaruhi nilai(jumlah) jujuran, proses 

pemberian jujuran. 

Bab keempat sebagai inti dalam pembahasan Skripsi ini, penyusun 

menganalisis praktik uang jujur Dalam adat perkawinan Komering. serta mencari 

persamaan dan perbedaan jujuran dalam hukum adat perkawinan Komering dan 

hukum Islam. 

Bab kelima bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-

saran atau kontribusi yang dapat diambil dari Skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

Menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dari masing-

masing bab sekaligus menjawab apa yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. 

1. Penentuan jujuran dalam adat Komering dalam praktiknya dilakukan 

pada saat prosesi menjeu (berunding) yang didalamnya terjadi tawar 

menawar dan disepakati dengan cara musyawarah mufakat. 

Penentuan tradisi jujuran dalam adat masyarakat Komering 

ditentukan bedasarkan strata sosial jumlah dan nominal dari jujuran 

ditentukan oleh pihak mempelai perempuan dan yang menerima 

mahar tersebut adalah pihak keluarga mempelai perempuan. 

Sedangkan dalam hukum Islam tidak dibenarkan menyulitkan mahar 

dan memberatkan mempelai laki-laki dalam pemberian mahar, akan 

tetapi hukum Islam tidak melarang memberikan mahar dengan jumlah 

yang tinggi asalkan tidak memberatkan salah satu pihak. Islam juga 

tidak mempersulit dalam perkawinan Islam sangat menganjurkan 

untuk mempermudah perkawinan. Selain itu dalam tradisi jujuran 

terjadi proses asimilasi yang lebih menitik beratkan pada upaya 

pencarian kesamaan-kesamaan dan mengurangi perbedaan-perbedaan 

utamanya substansi yang terkandung dalam masing-masing tradisi 
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hukum. Adapun Jujuran menurut hukum adat Komering adalah wajib karena 

suatu perkawinan tidak akan terjadi tanpa adanya jujuran meskipun dalam 

konteks perkawinan lelarian/sebambangan. Sedangkan menurut hukum Islam 

adalah mubah/boleh karena tidak bertentangan dengan syarat-syarat urf yang 

merupakan salah satu landasan istimbath dalam hukum Islam dan 

kedudukannya adalah sebagai hibah atau pemberian dari pihak laki-laki 

kepada mempelai perempuan dengan penuh kerelaan hati, karena pada 

dasarnya semua itu mubah selama tidak ada dalil yang menjelaskan 

keharamannya. Sedangkan dampak positif yang ditimbulkan merupakan salah 

satu upaya hukum adat dalam menghantarkan masyarakat dalam mewujudkan 

suatu perkawinan yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dengan adanya 

dampak positif tersebut tentunya menjadi suatu pertimbangan dalam 

menetapkan suatu hukum Islam oleh karenanya tradisi jujuran yang 

dilakukan masyarakat Komering di Desa Tanjung Raya tergolong kedalam 

urf sahih. Sedangkan dampak negatif tersebut merupakan suatu keniscayaan 

dari teori asimilasi yang menunjukan bahwa dengan adanya dampak negatif 

tersebut masyarakat adat belum sepenuhnya menerima dengan adaya 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam tradisi jujuran ini. 

2. Persamaan dan perbedaan penentuan mahar adat dan hukum Islam. dalam 

praktiknya jujuran yang berlaku secara adat dan mahar di dalam hukum Islam 

mempunyai kedudukan yang sama yaitu wajib dipenuhi oleh mempelai laki-

laki untuk calon mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan antara 

kedua belah pihak. Begitu juga dengan mahar yang berlaku bahwa barang 
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yang diberikan kepada mempelai perempuan merupakan barang yang 

berharga, bernilai dan bukan barang curian. Dari segi jenis mempunyai 

kesamaan bahwa pemberian mahar adat atau jujuran tidak hanya memberikan 

uang akan tetapi bisa juga dengan sebidang tanah atau hewan ternak. Letak 

perbedaannya adalah bahwa selain memenuhi mahar yang telah diwajibkan 

oleh hukum Islam masyarakat suku Komering di Desa Tanjung Raya atau 

mempelai laki-laki harus membayar uang jujur yang telah disepakati. Jujuran 

dalam perkawinan adat Komering sifatnya memaksa, artinya semakin tinggi 

strata sosial si gadis yang akan dinikahi ikut mempengaruhi nilai jujur nya. 

Meskipun penentuan jujuran diputuskan bedasarkan kesepakatan bersama. 

Sedangkan mahar yang ada dalam hukum Islam sifatnya meringankan karena 

pemberian mahar disesuaikan dengan kemampuan laki-laki. 

B. Saran-saran. 

Penyusun menaruh harapan kiranya penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui praktik tradisi jujuran 

pada masyarakat Komering khususnya di Desa Tanjung Raya, Kecamatan 

Belitang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan. 

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tradisi jujuran ini 

merupakan peninggalan nenek moyang yang sangat berharga, oleh 

karenanya saya berharap kepada masyarakat Komering khusus nya di 

Desa Tanjung Raya untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi ini 

agar tidak memudar atau hilang dari adat, dan tentunya akan lebih baik 

jika tradisi jujuran ini diselipkan hikmah nilai Islam didalamnya. 
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