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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. 
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dilakukan adalah suatu usaha mendekatkan diri kepada Allah swt, dalam islam itu 

sendiri telah dijelaskan dalam firman Allah swt dalam Q.S Al-Imran/3:104 

ۡلتعُكن َُونع إِلع   َع ٞة يعۡد نُكۡم أُمَّ ۡيرِ ٱمِّ يعۡأُمُرَنع بِ  ۡلخع ۡعُرَفِ ٱَع ِن  ۡلمع َع يعۡنهعۡونع  ِر  ٱَع  ۡلُمنكع

ئِكع هُُم 
َٰٓ لع  َْ أُ   ٤٠١ ۡلُمۡفَُِحونع ٱَع

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, 

merekalah orang-orang yang beruntung.3 

 

Lihat dalam terjemahan tafsir al-Maraghi bahwa ma'ruf merupakan segala apa 

yang dianggap baik oleh syari’at dan akal, atau segala perbuatan yang mendekatkan 

kita kepada Allah, sedangkan Munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita 

dari pada-Nya. Dalam ayat di atas, Allah memerintahkan mereka (hamba) agar 

melakukan penyempurnaan terhadap selain mereka, yaitu anggota-anggota umat yang 

menghimbau agar mengikuti perintah-perintah syari’at serta meninggalkan segala 

larangan-larangan-Nya. sebagai pengukuhan terhadap mereka demi terpeliharanya 

hukum-hukum syariat dan dalam rangka memelihara syari’at dan undang-undang.4 

Seiring perkembangan zaman, dalam masyarakat yang ingin serba praktis dan 

singkat, banyak tradisi masyarakat yang tidak bertahan sampai sekarang. Seperti 

halnya beberapa persoalan mengenai adat yang semakin berkembang ditengah-tengah 

masyarakat saat ini, tidak menutup kemungkinan masih saja ada masyarakat yang 

                                                           
3Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tej., (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 210. 

 
4Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Tej. Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: PT. Karya Toha Putra 

Semarang, 1993), h. 35. 
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masih mempertahankan adat atau tradisi-tradisi yang tidak bertentangan degan Al-

Qur’an sampai dengan adat yang bertentangan dengan Al-Qur’an ataupun hadis. 

Kondisi masyarakat di pedesaan saat ini, lebih terfokus pada kegiatan-

kegiatan atau tradisi yang telah dijalankan pada zaman nenek moyang mereka. 

Misalnya, tradisi di desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan 

yang biasa di sebut dengan lek-lekkan. Tradisi lek-lekkan sudah sering dilakukan 

berulang-ulang kali. Menurut masyarakat desa Anggokoti lek-lekkan mempunyai 

makna yaitu melek sampai pagi atau tidak tidur satu malam penuh (begadang). 

Kegiatan yang dilakukan masyarakat desa Anggokoti dalam tradisi lek-lekkan 

ditandai dengan berkumpul-kumpulnya sekelompok masyarakat dalam suatu tempat, 

dan biasa dilakukan di beberapa tempat dengan berbagai kegiatan yang mereka 

lakukan. 

Tradisi lek-lekkan yang ada di desa Anggokoti memiliki beberapa macam, 

yaitu: pertama lek-lekkan pernikahan, lek-lekkan ini dilakukan pada malam 

pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Anggokoti. Kedua lek-lekkan 

sunatan, lek-lekkan ini dilakukan pada saat acara khitanan dari anak desa Anggokoti. 

Dan terakhir yaitu lek-lekkan malam Suro, lek-lekkan Suro ini dilakukan pada saat 

malam satu Suro (1 Hijriah atau malam tahun baru Islam). 

Macam-macam lek-lekkan yang tertera pada latar belakang, lebih banyak 

masyarakat yang melaksanakan tradisi lek-lekkan yang dilaksanakan pada malam 

Suro dibandingkan lek-lekkan pernikahan ataupun sunatan. Oleh sebab itu, penulis 

sangat berantusias untuk melakukan penelitian tentang tradisi lek-lekkan khususnya 
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lek-lekkan yang dilaksanakan pada malam Suro di desa Anggokoti, agar dapat 

diketahui pandangan hukum Islam tentang tradisi tersebut, khususnya ditinjau dari 

Maqashid al-Syari’ah.   

B. Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian ini adalah pemahaman  masyarakat Desa Anggokoti, 

Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan dalam prosesi pelaksanaan tradisi lek-

lekkan malam suro, kemudian prosesi tersebut ditinjau dari Maqashid al-Syari’ah. 

C. Batasan Dan Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten 

Konawe Selatan terhadap tradisi lek-lekkan? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk tradisi lek-lekkan yang dilakukan oleh masyarakat 

Desa Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. 

3. Bagaimana  perspektif  Maqashid al-Syari’ah terhadap tradisi lek-lekkan di Desa 

Anggokoti Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan? 

D. Tujuan 

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat  Desa Anggokoti Kecamatan Buke 

Kabupaten Konawe Selatan tentang tradisi lek-lakkan. 

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tradisi lek-lekkan di Desa Anggokoti 

Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan. 
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3. Untuk mengetahui perspektif Maqashid al-Syari’ah terhadap tradisi lek-lekkan. 

E. Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas tentang 

tradisi-tradisi di Indonesia, khususnya tradisi lek-lekkan oleh masyarakat Jawa. 

2. Dapat menambah pengetahuan tentang pemahaman dan proses pelaksanaan 

tradisi lek-lekkan di desa Anggokoti. 

3. Bagi dunia akademis, hasil penelitian dapat digunakan untuk memperluas wacana 

ilmiah dalam disiplin ilmu muamalah, dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 

F. Definisi Oprasional 

Sebagai upaya untuk menghindari kekeliruan persepsi terhadap penelitian 

sekaligus untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dilapangan 

secara oprasional, maka diperlukan penjabaran definisi oprasional judul sebagai 

berikut :   

1. Tradisi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu adat kebiasaan turun-temurun 

dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat.5 Sebagaimana tradisi 

lek-lekkan yang ada di desa Anggokoti sudah dilakukan sejak tahun 1997-

sekarang yang merupakan kebiasaan nenek moyang mereka. 

                                                           
5Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), h. 1208. 
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2. Lek-lekkan berarti begadang. Lek-lekkan yang dimaksud penulis disini adalah  

tidak tidur semalam penuh dan biasanya dilakukan oleh warga Desa Anggokoti 

Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan pada malam pernikahan, malam 

sunatan dan malam Suro yang dilakukan  dengan berbagai proses ritual. Seperti, 

berkumpul disuatu rumah, slametan di masjid dan ada juga yang dilakukan di 

gang. kemudian mencuci keris (benda pusaka) bagi yang memilikinya.  

3. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan perspektif maqashid al-Syari’ah yang 

digunakan sebagai sudut pandang dalam melihat fenomena atau tradisi lek-lekkan 

yang ada di desa Anggokoti. 

4. Maqashid al- Syari’ah menurut ulama usul fikih adalah “Makna dan tujuan yang 

dikehendaki syarak dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat 

manusia.”6 Maqashid al-Syari’ah dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau 

analisis atau sudut pandang untuk menimbang dan mengukur apakah tradisi lek-

lekkan yang ada di desa Anggokoti sesuai atau tidak dengan maqashid al-Syari’ah 

yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia. 

Dari definisi tersebut bahwa yang dimaksudkan oleh penulis  adalah perlunya 

penerapan maqashid al-Syari’ah dalam tradisi lek-lekkan di Desa Anggokoti 

Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini maqashid al-Syari’ah 

merupakan tujuan dari  hukum Islam. 

                                                           
6Mardani. Ushul Fiqh, Cet.1(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013), h. 333. 


