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Karya tulis ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu 

memberikan analisis berdasarkan data di lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kuali tatif untuk mengkaj i lebih mendalam 

dari permasalahan yang ada. Dipilihnya kompleks makam Sunan Ampel 

sebagai obyek penelitian karena tradisi tersebut terus 

berlangsung hingga kini dan dari tahun ke tahun semakin banyak 

dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di tanah air maupun dari 

manea negara. 

Keslmpu1an yang dapat di.saj.i.kan dalam karya tulis inj 

adalah bahwa eksistensi dari tradisi ziarah malam Jumat Legi itu 

tetap terjaga karena tradisi ini dipandang sebagai upaya untuk 

memperoleh pengharapan lebih baik di masa sekarang dan hari esok. 

Sunan Ampel diyakini rnempunyai kedeka tan dengan Tuhan disebabkan 

dia adalah seorang wali yang mempunyai kharisma. Ada korelasi 

antara kondisi perekonomian yang merosot serta semakin 

mendukungnya sarana transportasi dan teknologi informasi terhadap 

eksistensi tradisi ini. 8erlangsungnya tradisi ini juga berdampak 

positif terhadap kehidupan ekonomi dan sosial warga di 

sekitarnya. 
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Tradisi ziarah malam Jumat Legi yang dilaksanakan di 

kompleks pemakaman Sunan Ampel yang terletak di Kelurahan Ampel, 

Kccamatan Scmampir, Kotamadya Surabaya, tcrmasuk dalam kobiasaan 

yang dilakukan sebagai warisan kebiasaan dad. generasi-generasi 

sebelumnya dan sudah dilakukan sajak ratusan tahun yang lalu. 

Tradisi Yiing sarat dengan nuansa spiri tlial ini sebeudrnya 

perjalanan sampai sekarang berjuang keras melawan penet..rasi 

budaya-budaya modern. Berdasarkan perkembangannya. tradisi ini 

bukannya kian ditinggalkan, justru makin marak dilaksanakan di 

tengah lingkungan masyarakat metropolis. 

Berangkat dari makin banyaknya pengunjung dari berbagai. daerah 

atau dari dalam kota Surabaya sendiri yang begitu antusiasnYd 

datang untuk ikut melakukan ritual berziarah dan juga 

eksi F>tensi nyfl ~nmpa i RaAt in i. Perm 1 i R berupayo mencari jnwaban 

atas permasalahan yang diungkapkan dalam karya tuli$ ini~ Yaitu r 

bagaimana elcsistensi tradisi ziarah maiam Jumat Legi di makam 

Sunan Ampel ? Bagaimana prosesi tradisi ziarah malam Jumat Legi 

yang borlangs!J.ng hingga kini? Faktor-iaktor apa yang mendukung 

eksistensi tcadisi tersebut? Dan, apa dampak tradisi ziarah malam 

Jumat Legl yang ditlmbulkan terhadap kehldupan sosial dan ekonomi 

masyarakat di sekiLar kompleks makdlll Sunan Ampel tersebut ? 

Karya tulls ini mempunyai dua uan yang ingin dicapai oleh 

penulis. Yaitu tujuan teoritik dan tujuan praktis. 'rujuan 

teoritiknya untuk mengetahL;i alasan-alasan mengapa tradisi ziClrah 

malam Jumat 1.egi di kompleks makam Sunan Ampel masih terus eksis 

hingga saat ini. Sedangkan tujllan praktisnya ialah untllk menambah 

wawasan dan memperbanyak khasanah pengetahuan tentang kebudayaan 

Jawa dan Islam dl tanah air. 
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