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ABSTRAK 

 

SITI ROHIMAH, NIM, 13020102006. “Tradisi Lek-lekkan Perspektif Maqashid 

al-Syari’ah (Studi Kasus Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe 

Selatan)”, melalui bimbingan Ibu Dr. St. Halimang, M. HI  dan Bapak Muh. 

Asrianto Z, S.H, M.Hum 
 

 Penelitian ini berjudul “Tradisi Lek-lekkan Perspektif Maqashid al-Syari’ah 

(Studi Kasus Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan)”. 

Dengan rumusan masalah: bagaimana bentuk dan pemahaman masyarakat desa 

Anggokoti terhadap tradisi lek-lekkan dan bagaimana perspektif maqashid al-

Syari’ah terhadap tradisi lek-lekkan. Dengan tujuan: untuk mengetahui bentuk-bentuk 

dan pemahaman masyarakat desa Anggokoti tentang tradisi lek-lekkan dan untuk 

mengetahui bagaimana perspektif maqashid al-Syari’ah terhadap tradisi lek-lekkan 

yang ada di desa Anggokoti. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif, 

yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis, normatif syar’i dan pendekatan 

sosiologis. Dengan pendekatan sosiologis, penulis menggunakan instrumen obserfasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahapan analisis 

yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Pengecekan keabsahan data 

dilakukan melalui tekhnik triangulasi tekhnik, triangulasi sumber dan triangulasi 

waktu. 

 Masyarakat desa Anggokoti percaya bahwa tradisi lek-lekkan dapat dijadikan 

sebagai tolak bala dan mempermudah rezeki. Tradisi lek-lekkan mempunyai tiga 

bentuk, yaitu: lek-lekkan pernikahan yang dilakukan pada malam hari sebelum acara 

aqad nikah dilangsungkan pada pagi harinya. Kemudian lek-lekkan sunatan yng 

dilakukan pada malam hari ketika ada anak dari warga desa Anggokoti melakukan 

khitanan. Dan yang terakhir yaitu lek-lekkan yang dilakukan pada malam satu suro. 

Pemahaman terhadap tradisi lek-lekkan oleh masyarakat Anggokoti yang dapat 

dijadikan sebagai tolak bala dan melancarkan rezeki, maka hal tersebut tidak sesuai 

dengan maqashid al-Syari’ah karena dapat merusak aqidah. Namun dalam proses 

tradisi ini, ada beberapa proses yang sesuai dan tidak sesuai dengan maqashid al-

Syari’ah. Proses yang tidak sesuai yaitu slametan yang dilakukan di gang dan proses 

memandikan benda-benda pusaka yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Namun 

terlepas dari semua proses yang bertentangan tersebut,  dalam proses slametan yang 

dilakukan di masjid maka hal ini sesuai dengan maqashid al-Syari’ah karena hal 

tersebut dikategorikan dapat memelihara agama. 

 Implikasi penelitian ini, peneliti mengharapkan kepada masyarakat untuk bisa 

lebih bijak dalam menentukan baik buruknya perbuatan yang hendak dilakukan dan 

bisa lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lebih menekankan 

kepada kemaslahatan, bukan hanya untuk di dunia tetapi juga khirat.. Peneliti juga 

mengharapkan kepada pemerintah setempat untuk tidak memberikan izin terhadap 

pelaksanaan tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 
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KATA PENGANTAR 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

َع   َع َع َِْينع   اْلُمْرسع َع ِف ْاألعْنبِيعاِء  َع  أعْشرع َع السَّالعُم  َع العةُ  الصَّ َع العِمْينع  بِّ اْلعع ْمُد ِهللِ رع اْلحع

ا بعْعد ِعْينع أعمَّ ْحبِِه أعْجمع صع َع  اعلِِه 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Skripsi dengan judul “Tradisi Lek-lekkan Perspektif Maqashid al-Syari’ah 

(Studi Kasus Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan” 

merupakan persembahan penulis kepada alamamater tercinta IAIN Sultan Qaimuddin 

Kendari sebagai tugas terakhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya dukungan 

dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril ataupun spiritual.  

Oleh karena itu, melalui kesempatan ini secara khusus dengan setulus-

tulusnya penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda 

Sutarmo dan ibunda Kasminah tercinta, yang telah mendukung, memberikan cinta 

dan kasih sayangnya, serta yang selalu menyisipkan nama penulis di setiap doa yang 

dipanjatkannya kepada Allah SWT dari awal sampai menuju akhir perjalanan penulis 

di kampus tercinta IAIN Kendari. Adik-adikku tersayang Suwarti Nur Jariyah dan 
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Muh. Hafiz Alfareza, kalian adalah inspirasiku untuk tetap maju dan menjadi pribadi 

yang nantinya patut untuk kalian contoh. Segenap keluargaku yang telah memberikan 

doa, dukungan, perhatian dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dan semoga rahmat-Nya tercurah kepada kita semua. “Amin..”  

Berbagai kesulitan dan hambatan penulis temui dalam penyusunan skripsi, 

namun atas rahmat-Nya, tekad dan kemauan yang keras terutama adanya bantuan 

bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan baik 

untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana S1. Oleh karena itu, 

dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih sebanyak-

banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. St. Halimang M.HI 

selaku pembimbing I, dan Bapak Muh Asrianto Zainal SH, M.Hum selaku 

pembimbing II yang selalu mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam 

memberikan bimbingan hingga penyelesaian laporan hasil penelitian ini. 

Selanjutnnya ucapan terimakasih pula penulis haturkan kepada semua pihak 

yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung. 

1. Kepada Bapak Dr. H. Nur Alim, M.Pd sebagai Rektor IAIN Kendari yang telah 

memberikan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian 

studi peneliti. 
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2. Kepada Bapak Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH, M.H sebagai Dekan fakultas Syariah 

dengan seluruh jajarannya yang telah memberikan dukungan serta kebijakan 

dalam penyelesaian studi peneliti. 

3. Kepada Bapak Dr. Rusdin Muhalling, M.EI dan Ibu Kartini, S. Ag., M. HI selaku 

dosen penguji yang telah memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi 
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6. Kepada sahabat-sahabat Muamalah, terkhusus Aminatun S.H yang selalu menjadi 

teman, sahabat, motifator bahkan sebagai keluarga bagi penulis, penulis 

mengucapkan banyak terimakasih untuk do’a dan kebaikanmu. Sri Wahyuni S.H, 

Evi Hasdayanti S.H, Krisna Sesar Adityo S.H, Ulfah Nur Ramadhani Syamsir 

S.H, Nur Fayzah S.H, terima kasih banyak untuk semuanya, semoga kita sama-

sama diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Serta teman-teman Fakultas Syariah 

angkatan 2013, yang telah mendukung dalam penyusunan skripsi ini, dan yang 

selalu memotivasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penduduk Indonesia yang tersebar dikepulauan Nusantara ini sangat beragam. 

Keberagaman tersebut tidak hanya terlihat dari banyaknya suku bangsa yang ada, 

tetapi juga sususan setiap suku bangsa dengan kebudayaannya. Keragaman 

kebudayaan dapat terlihat berdasarkan pengaktifan, baik karena latar belakang sosial 

budaya, adat istiadat, agama, kepercayaan maupun sejarah peradabannya. Dalam hal 

ini, kebudayaan menunjukan kekhasan masing-masing masyarakat itu sendiri.1 

Sejarah diterimanya kehadiran Islam di Nusantara dengan kondisi keagamaan 

masyarakat yang menganut paham animisme (Hindu-Budha), tidak bisa dilepaskan 

dari cara dan model pendekatan dakwah para mubaligh yang ramah dan menghargai 

kearifan budaya dan tradisi lokal. Islam datang dengan seperangkat norma syara’ 

yang mengatur kehidupan sesuai dengan apa yang dipatuhi umat islam sebagai 

konsekuensi dan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya.2 

Tradisi dalam ilmu fiqh disebut dengan al-‘Urf  atau dalam Al-Qur’an 

diidentikan dengan kata al-ma’ruf, yang berarti suatu perbuatan yang jika

                                                           
1Direktorat Jenderal Nilai Budaya,Seni dan Film, Tempat-tempat Spiritual Jawa Tengah : 

Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang, (Semarang: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 

Jawa, 2005), h. 1. 

 
2M. Jandra, Pergumulan Islam Normatif dengan Budaya Lokal, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2009), h. 2. 


