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ABSTRAK 

 

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

No.B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Di Masjid, 

Langgar atau musala merupakan suatu peraturan tertulis tentang aturan 

penggunaan pengeras suara.  

Permasalahan yang hendak diteliti dalam skripsi ini yaitu: 1) 

Bagaiamana Tinjauan Hukum Islam Surat Edaran Direktur jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 tentang 

Pengeras Suara Masjid, langgar atau musala di Desa Argomulyo 

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamus.? 2) Bagaimana 

implementasi Surat Edaran Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 tentang Pengeras Suara Masjid, 

langgar atau musala di Desa Argomulyo Kecamatan Sumberrejo 

Kabupaten Tanggamus? 

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yaitu : 1) Untuk 

mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Surat Edaran Direktur 

jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 

tentang Pengeras Suara Masjid, langgar atau musala di Desa Argomulyo 

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamus. 2) Untuk mengethui 

implementasi Surat Edaran Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 tentang Pengeras Suara Masjid, 

langgar atau musala di Desa Argomulyo Kecamatan Sumberrejo 

Kabupaten Tanggamus 

Adapun metode penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field 

research). yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap 

peristiwa dan data-data lapangan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dilapangan mengenai Surat Edaran Direktur jenderal bimbingan 

masyarakat Islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 tentang Pengeras 

Suara Masjid, langgar atau musala masyarakat Argomulyo belum 

mengetahui fungsi dan tujuannya  secara mendetail serta keuntungan dan 

kerugian surat edaran tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

  



v 

 

  



vi 

 

MOTTO 

 

                    

     

 
Artinya:”Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang 

yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan 

berkata, “Sungguh, aku termasuk orang-orang muslim (yang 

berserah diri)” (Q.S. Fussilat :33) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya 

dalam bentuk semua tulisan maupun karangan, karena judul 

sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberi gambaran dari 

semua isi yang terkandung didalamnya. Guna menghindari 

penafsiran yang salah dalam memahami skripsi yang berjudul, 

“Tinjauan hukum islam terhadap implementasi surat Edaran 

Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam 

No.B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Azan 

Di Masjid, Langgar atau musala (Studi Pada Masjid, Langgar atau 

musala di Desa Argomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus)” perlu dijelaskan dengan singkat beberapa istilah, 

adapun uraiannya sebagai berikut: 

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan pendapat dimana 

dilakukan sesudah menyelidiki, dan mempelajari.1 Adapun yang 

dimaksud tinjauan dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum 

Islam berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan 

masyarakat  Islam yang dibuat oleh sebuah lembaga Negara atau 

pejabat yang berwenang.  

Hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan 

atas syariah Islam dengan sumber hukum utamanya adalah Al-

Qur`an dan Sunnah. Sistem hukum ini biasa disebut dengan 

Islamic Law System atau The Moeslem Legal Tadition, yang di 

anut oleh negara-negara Islam.2 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Pusat 

Bahasa, edisi ke 4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470 
2 Nurul Qamar, “Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan” ( Cet. I; Makassar; 

IKAPI, 2010), h. 17. 
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Pengeras suara (Speaker) adalah suatu alat yang mengubah 

sinyal elektrik ke frekuensi audio (suara) melalui penggetaran 

komponen yang berbentuk membran untuk menggetarkan udara 

hingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai 

digendang telinga dan dapat didengar. Adapun beberapa contoh 

penggunaan pengeras suara yaitu seperti bersolawat, membaca 

alquran, menyiarkan pengumuman, serta azan yang dipakai untuk 

memanggil orang-orang untuk memperingatkan masuknya waktu 

shalat.3 

Azan secara etimologi mengandung pengertian 

menginformasikan semata-mata, sedangkan secara istilah 

terminologi adalah menginformasikan (memberitahukan) tentang 

waktu sholat dengan lafadz-lafadz tertentu.4 

Dari pengertian istilah-istilah di atas dapat ditegaskan bahwa 

yang dimaksud dengan judul penelitian ini secara keseluruhan 

adalah suatu penelitian yang membahas Tinjauan hukum islam 

terhadap implementasi surat edaran direktur jenderal bimbingan 

masyarakat islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/08/2018 tentang 

pengeras suara azan di masjid, langgar atau musala.  

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun beberapa alasan penulis memilih judul ini untuk 

diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Secara objektif 

Pentingnya meneliti atau menulis masalah yang diteliti 

terkait dengan judul deskripsi, dikarenakan menteri agama 

telah mengeluarkan peraturan tentang pengeras suara 

dimasjid dan di musala melalui surat edaran direktur 

jenderal bimbingan masyarakat islam no. 

B.3940/DJ.III/HK.00.7/08/2018 tentang pengeras suara di 

                                                             
3
 Nasution, “Ensiklopedia Islam Indonesia”,  h.173 

4 Nursyamsudin,” Fiqh Ibadah” (Bandung: Bulan Bintang, 2009), h. 46. 
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masjid, langgar atau musala.  sedangkan didalam hukum 

islam pengeras suara tersebut untuk mengingatkan dan 

memberitahukan kepada semua kaum muslimin untuk 

menjalankan ibadah. Peneliti melakukan penelitian di desa 

Argomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. 

 

2. Secara Subjektif 

a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang 

sedang penulis pelajari saat ini, yakni berhubungan dengan 

jurusan siyasah atau hukum Tata Negara. 

b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh 

penulis, mengingat adanya ketersediaan bahan literature 

yang cukup memadai serta data dan informasi lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian baik data sekunder maupun 

data primer.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah suatu negara yang mayoritas 

penduduknya  beargama islam. Dalam setiap suatu acara kegiatan 

baik acara keagamaan ataupun acara tertentu selalu menggunakan 

pengeras suara. Pengeras suara sangat diperlukan untuk memberi 

suatu instruksi agar suara terlihat lebih jelas dan dapat didengar 

sampai jarak tertentu. 

Pengeras suara sering disebut juga TOA, padahal dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak terdapat definisi 

pasti dari TOA itu sendiri. Tidak banyak orang yang mengetahui 

dan menyadari bahwa TOA itu merupakan sebuah merk 

perusahaan asal jepang yang bergerak dibidang sound system.5  

Dengan kemajuan teknologi sekarang ini, terutama bagi 

mayoritas yang lingkungan penduduknya beragama islam, 

pengeras suara sangat umum digunakan terutama di masjid, 

                                                             
5 http://www.toa.jp/profile/outline.html diakses pada Rabu 24 Juni 2020 

http://www.toa.jp/profile/outline.html
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langgar atau musala. Tujuan digunakannya pengeras suara adalah 

untuk menunjang tercapainya dakwah islam kepada masyarakat 

luas baik di dalam maupun diluar masjid, langgar atau musala.  

Penggunaan pengeras suara di masjid, langgar atau musala 

umumnya terdengar minimal lima kali dalam sehari untuk 

keperluan azan.6 Azan merupakan syiar Islam, yang 

dikumandangkan sejak zaman Rosulullah sampai sekarang ketika 

hendak menunaikan ibadah shalat. Azan syiar Islam atau dakwah 

yaitu mengajak umat Islam menunaikan ibadah shalat sesuai 

dengan perintah Allah swt.7 

Pada zaman Rasullullah saw belum ada pengeras suara 

(speaker) yang digunakan seperti saat ini, dan pada saat itu juga 

belum ada suara kebisingan seperti suara kendaraan serta mesin, 

sehingga untuk mengumandangkan azan, khutbah, dan menyiarkan 

pengumuman hanya dengan suara yang cukup keras,8 maka 

dibuatlah bangunan-bangunan yang tinggi seperti oleh arsitek-

arsitek muslim agar suara azan terdengar sampai ketempat yang 

jauh.   

Di zaman modern saat ini masyarakat sudah menggunakan 

alat elektronik seperti pengeras suara (speaker) dan sudah lazim 

terdapat di masjid-masjid dan musala yang mana biasa digunakan 

untuk kegiatan azan, khutbah, pengajian, membaca alquran serta 

bersolawat agar radius suara lebih terdengar luas.9 Sedangkan yang 

terjadi saat ini pengeras suara di masjid, langgar atau musala 

sering terdengar di waktu tertentu, dimana waktu tersebut 

digunakan oleh beberapa masyarakat untuk istirahat, misalnya 

seperti pengajian, membaca alquran, serta bersolawat. Penggunaan 

                                                             
6 Nahd Bin Abdurrahman Bin Sulaiman Arrumi, “Pemahaman Shalat dalam 

alquran”, h. 77. 
7  Achmad Tibraya, “Menyelami Seluk Beluk Islam”,  (Jakarta: Prenada Media, 

2003), h. 158. 
8 Op.Cit. h. 77 
9 Op.Cit. h. 161. 
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tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat beragama islam, 

sedangkan masyarakat non muslim merasakan dampak tersebut.  

Penggunaan pengeras suara keluar area masjid di luar waktu 

yang telah ditentukan hingga saat ini masih dapat menimbulkan 

polemik di tengah kehidupan masyarakat.10 Seperti yang sedang 

terjadi di desa Argomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus, dimana masyarakatnya tidak semua beragama islam. 

Desa Argomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus merupakan tempat tinggal masyarakat yang 

mayoritasnya umat Islam.11 Kegiatan keagamaan yang ada di desa 

tersebut berjalan dengan baik, yaitu diantaranya kegiatan ceramah, 

kegiatan pengajian yang terdiri dari pengajian ibu-ibu dan 

pengajian bapak-bapak, kemudian solawatan dzikir bersama. 

Kegiatan tersebut menjadi rutinitas bagi masyarakat tersebut. 

Dimana dalam kegiatan tersebut selalu menggunakan alat bantu 

pengeras suara (speaker). Namun ketika surat edaran direktur 

jenderal bimbingan masyarakat Islam No. 

B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 tentang pengeras suara dikeluarkan 

oleh menteri agama, timbul polemik yang terjadi di masyarakat 

desa Argomulyo, dimana ada beberapa pendapat dari sebagian 

warga tersebut bahwa surat edaran yang dikeluarkan tidak berlaku 

didesa tersebut karena dianggap berlebihan dan sebagian lagi 

mengatakan setuju dengan dikeluarkan surat edaran tersebut. 

Sehingga ada sebagian masjid yang masih tetap menggunakan 

pengeras suara dalam setiap kegiatan dan ada yang hanya 

menggunakan ketika akan mengumandangkan azan saja namun 

                                                             
10 Panshaiskpradi, “Resepsi khalayak mengenai tarhim”, Jurnal Ilmu komunikasi, 

vol. 2, no. 2, (2019) h. 180  
11 Haryanto, Massyarakat Desa Argomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus, pada tanggal 17 September 2019 
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tidak mengatur volume dan terkadang suaranya terdengar samar-

samar.12 

Pada kasus yang terjadi di desa Argomulyo ini dikarenakan 

kurangnya sosialisasi mengenai surat edaran tentang pengeras 

suara hingga terjadi pro dan kontra. Kenyataan yang terjadi adalah 

belum ada yang begitu mengerti tentang surat edaran tersebut 

padahal di dalam surat edaran tersebut sudah ada syarat dan 

ketentuan yang harus dipatuhi. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaiamana 

Tinjauan hukum islam terhadap implementasi surat Edaran 

Direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam No. 

B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 tentang Pengeras Suara Masjid, 

langgar atau musala di Desa Argomulyo Kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus. 

 

D. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini terfokus pada 

Tinjauan hukum islam terhadap implementasi surat Edaran 

Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat  Islam 

No.B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 Tentang Pengeras Suara Azan 

Di Masjid, Langgar atau musala (Studi Pada Masjid, Langgar, dan 

atau Musala di Desa Argomulyo Kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus), karena didesa tersebut tidak semua masyarat 

beragama islam.  

 

 

 

 

 

                                                             
12Wawancara dengan masyarakat desa Argomulyo Kecamatan Sumberejo 

Kabupaten Tanggamus 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latara belakang permasalahan di atas, 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaiamana implementasi Surat Edaran Direktur jenderal 

bimbingan masyarakat Islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 

tentang Pengeras Suara Masjid, langgar atau musala di Desa 

Argomulyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamus ?  

2. Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap implementasi surat 

Edaran Direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam No. 

B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 Tentang Pengeras Suara Azan di 

Masjid, Langgar atau musala? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Surat Edaran 

Direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam No. 

B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 tentang Pengeras Suara Masjid, 

langgar atau musala di Desa Argomulyo Kecamatan 

Sumberrejo Kabupaten Tanggamus. 

2. Untuk mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap 

implementasi surat Edaran Direktur jenderal bimbingan 

masyarakat Islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 tentang 

pengeras suara azan di masjid, langgar atau musala. 

 

G. Signifikasi Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi 

masyarakat tentang adanya Surat Edaran Direktur Jenderal 

Bimbingan masyarakat  Islam 

No.B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 sebagai sumbangan 

ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui 

peraturan tentang pengeras suara di masjid dan musala atau 

langgar di desa Argomulyo, Kecamatan Sumberejo, 

Kabupaten Tanggamus. 
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b. Untuk memberikan sebagian pemikiran tentang pemikiran 

politik, khususnya berkaitan dengan politik islam dan 

sumbangan pembendaharaan pustaka dalam Ilmu Hukum 

Tata Negara. 

2. Secara praktis 

a. Untuk dijadikan rujukan bagi peneliti berikutanya. 

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang muncul denga lebih 

kritis. 

c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa dalam 

meraih gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu 

penelitian itu dilaksanakan.13 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi. Penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian 

fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-

masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang 

hubungan, kegiatan - kegiatan, sikap - sikap,serta proses - proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh - pengaruh dari suatu 

fenomena serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.14  

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa penelitian dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif adalah metode penelitian dengan wujud deskripsi berupa 

kata - kata tertulis atau lisan dan bertujuan untuk memperoleh 

gambaran realitas objek yang diteliti sebagaimana adanya. 

                                                             
13 Susiadi AS, “Metodelogi Penelitian”, (Lampung:LP2M IAIN Raden Intan 

Lampung, 2015),  h.21 
14 Moh. Nazir, “Metode Penelitian”,  (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2005), h. 55 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenisnya penelitian ini berbentuk 

penelitian lapangan (field research),15 karena dilihat dari 

tujuan yang dilakukan peneliti untuk mempelajari secara 

itensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 

lingkungan sesuatu unit social individu, kelompok, lembaga 

atau masyarakat.16  

Peneliti berperan serta pada dasarnya berarti 

mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat 

sampai pada hal yang terkecil sekalipun. Bogdan 

mendefinisikan secara tepat pengamatan berperanserta 

sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang 

memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek 

dalam lingkungan subjek dan selama data dalam bentuk 

catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis.17  

Penelitian ini dilakukan terhadap tinjauan hukum 

islam terhadap implementasi Surat Edaran Direktur jenderal 

bimbingan masyarakat Islam No. 

B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 terhadap pengeras suara azan 

masjid, langgar atau musala.  

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu Penelitian 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala-gejala kelompok tertentu untuk menetapkan 

                                                             
15 Burhan Bungin,“Penelitian Kualitatif”,  Edisi Ke Dua:Komunikasi, Ekonomi, 

Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainya,(Jakarta:Prenada Media Group, 2007), h.150 
16 Sumandi Suryabrata,” Metodologi Penelitian”,  (Rajawali Pers: Jakarta, 2010), 

h. 81 
17 Ibid, h. 164 
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frekuensi adanya hubungan tertentu sesuai gejala disuatu 

daerah lain dimasyarakat.18  

Sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana 

tinjauan peraturan menteri agama terhadap pengeras suara di 

masjid, langgar atau musala. 

2. Populasi dan Sample 

a. Populasi 

    Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek 

yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau 

sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.19 Populasi 

dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Argomulyo 

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Tanggamus berjumlah 

1798 orang. 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya di karnakan keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

yang di ambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk 

mengupulkan data yaitu menggunakan purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri 

                                                             
18 Koenjaraningrat, “Metode Penelitain Masyarakat”,  (Jakarta: Gramedia, 1985) 

h. 32. 
19 Sugiono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) 

(Bandung, Alfabeta, 2011), h. 80. 
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sampel yang di ambil karena pertimbangan tertentu.20 

Sedangkan menurut Arikunto penentuan pengambilan 

sampelsebagai berikut: 

 

Apabila kurang dari 100 lebih baik diambil semua 

hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika 

jumlah subjeknya besar dapat diambil antara  10-15%  atau  

20-55%  atau  lebih  tergantung sedikit banyaknya dari: 

1) Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana 

2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, 

karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya dana. 

3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti 

untuk peneliti yang resikonya besar, tentu saja jika 

samplenya besar hasilnya akan lebih baik  

 

Dalam penelitian ini menggunakan 10% sampel  dari  

jumlah  populasi, yaitu 10% dari 1798 orang berjumlah 179 

sampel. 

 

c. Sampling 

Menurut Sugiyono sampling adalah teknik pengambilan 

sampel. Ada dua macam teknik pengambilan sampel 

menurut Sugiyono yaitu: 

1) Random Sampling 

Adalah teknik pengambilan sampel dimana semua 

individu dalam  populasi  baik  secara  sendiri-sendiri  

atau  bersama-sama  diberi kesempatan  yang  sama  

untuk  dipilih  sebagai  anggota  sampel. Cara 

pengambilan sampel dengan random ada tiga cara: 

a) Cara undian adalah pengambilan sampel dengan cara 

memberikan  kesempatan kepada setiap individu 

untuk menjadi anggota sampel. 

                                                             
20 Ibid. h. 81. 
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b) Cara ordinal adalah cara pengambilan sampel dengan 

cara kelipatan dari sampel sebelumnya, misalkan 

kelipatan dua, kelipatan tiga, dan seterusnya. 

c) Cara randomisasi adalah pengambilan sampling 

melalui tabel bilangan random. 

 

2) Non Random Sampel  

Adalah cara pengambilan sampel yang tidak semua 

anggota sampel  diberi  kesempatan  untuk  dipilih  

sebagai  anggota  sampel. Cara pengambilan sampel 

dengan non random sampel ada tujuh cara yaitu: 

a) Proportional sampling adalah pengambilan sampel 

yang memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau 

kategori dalam populasi penelitian.  

b) Stratified sampling adalah cara pengambilan sampel 

dari populasi yang terdiri dari strata yang 

mempunyai susunan bertingkat. 

c) Proporsive sampling adalah cara pengambilan 

sampel dengan menetapkan ciri yang sesuai dengan 

tujuan. 

d) Quota sampling adalah ruang dan tempat belajar 

baik yang tersedia dirumah maupun dikampus.  

e) Double sampling atau sampling kembar sering 

digunakan dalam research dan penelitian yang 

menggunakan angket lewat usaha menampung 

mereka dan mengembalikan dalam angket.  

f) Area probability sampling adalah cara pengambilan 

sampel yang menunjukkan  cara  tertentu  atau  

bagian  sampel  yang  memiliki ciri-ciri populasi.  

g) Cluster sampling adalah cara pengambilan sampel 

yang berdasarkan pada cluster-cluster tertentu.  

h) Combinet adalah gabungan antara beberapa 

sampling dalam teknik random sampling dan teknik 
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non random sampling di atas sehingga menyiapkan 

tampilan komunikasi. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan  sampel random  sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dimana semua individu dalam  

populasi  baik  secara  sendiri-sendiri  atau  bersama-sama  

diberi kesempatan  yang  sama  untuk  dipilih  sebagai  

anggota  sampel. 

 

3. Metode Pengumpulan Data  

Adapun dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Metode pengumpulan data melalui wawancara yaitu 

suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara 

langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 

pada para responden.21  

Metode interview adalah suatu proses tanya jawab 

yang dilakukan secara lisan dan dilakukan orang atau lebih 

yang berhadap-hadapan secara fisik yang satu dapat melihat 

wajah yang lain dan mendengarkan dengan telinga nya dan 

merupakan alat pengumpulan data informasi tentang beberapa 

data.22  

Metode interview adalah cara memperoleh data 

dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka 

secara langsung antara pewawancara dengan narasumber. 

Dalam wawancara, alat pengumpulan dan data disebut juga 

sebagai pedoman wawancara. Pedoman wawancara harus 

                                                             
21 Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suratan Pendekatan”,  (Jakarta, 

Rineka Cipta, 2006), h. 231. 
22  Sutrisno Hadi, “Metodologi Research II”,  (Yogyakarta: Andi Offset 1989.), 

h.192 



14 

 

dapat dimengerti oleh pengumpul data karena dialah yang 

akan menanyakan dan menjelaskan kepada responden.23  

Menurut Muhammad Musa dan Titin Nurfitri, salah 

satu metode pengumpulan data adalah dengan wawancara, 

yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada responden.24  

Metode interview yang digunakan oleh penulis 

merupakan metode yang utama dalam penelitian ini. Hal ini 

dikarenakan bahwa metode interview dipandang lebih 

memegang peranan untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Selain itu, data yang dibutuhkan akan dapat 

diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak 

diragukan lagi dan data yang bersifat akurat dapat diperoleh. 

Metode ini digunakan untuk mengetahui tinjauan hukum 

islam terhadap implementasi Surat Edaran Direktur jenderal 

bimbingan masyarakat Islam No. 

B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 terhadap pengeras suara azan 

masjid, langgar atau musala.  

b. Observasi 

 Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan 

sistematis atas fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas, 

observasi sebenarnya merupakan pengamatan yang dilakukan 

baik secara langsung atau tidak langsung.25  Dalam hal ini 

penulis menggunakan metode observasi partisipan, yaitu 

observasi yang  turut ambil bagian melibatkan peneliti secara 

langsung dalam kegiatan pengamatan dilapangan. Penulis 

mendatangi langsung lokasi yang menjadi tempat penelitian, 

                                                             
23 Nasution, “Metode Research Penelitian Ilmiah”,  (Jakarta : Bumi Aksara, 

2006), Cet-VII, h. 128 
24Moh. Nazir, “Metode Penelitian”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 193 
25 Kartini Kartono, op cit., h. 32. 
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kemudian meneliti, mengamati dan mencatat yang terjadi 

pada objek penelitian.  

Metode observasi ini sebagai metode pelengkap karena 

penulis ingin membuktikan data-data secara benar mengenai 

apa yang telah disamapikan oleh narasumber. 

 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang serupa catatan, buku, surat, majalah 

dan sebagainya. Metode dokumentasi ini digunakan setelah 

melakukan metode wawancara dan observasi. Tujuannya 

adalah untuk melengkapi data.26 Dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data penduduk, surat 

dan bukti suatu peristiwa atau sejarah. Dokmentasi ini 

digunakan untuk mempermudah dalam mengecek kebenaran 

suatu peristiwa, sehngga suatu penelitian menjadi valid. 

d. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1) Data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu 

dari masyarakat Desa Argomulyo Kecamatan 

Sumberrejo Kabupaten Tanggamus. 

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat 

data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi 

kepustakaan. 

 

 

 

                                                             
26 Cholid Naburko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian”, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2010), h. 98. 
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e. Analisis Data 

Penulis meggunakan metode kualitatif yaitu suatu 

prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun 

lisan dari orang-orang.27 Dalam penelitian kualitatif, analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melalukan 

sintesa, menyusun ke dalam pola memilih nama yang penting 

dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.28  

Proses penganalisaan data dalam penelitian ini 

meliputi penganalisaan sebelum di lapangan, selama di 

lapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut nasution 

analisa telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus 

sampai penulisan hasil penelitian.29 Dan pada tahap akhir 

dalam penelitian ini adalah menarik sebuah kesimpulan 

dimana bertitik tolak dari pengetahuan yang umum (general) 

digunakan untuk menilai suatu kejadian yang khusus 

(spesifik). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Joko Subagyo, “Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek”, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), H. 104 
28 Ibid, h. 244 
29 Ibid, h. 245 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan 

yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan 

itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara 

tertentu dan ditegakan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa 

hukum tertulis, tidak tertulis, serta hukum adat. 

Hukum Islam ialah sebuah istilah hukum yang 

pribahasanya digunakan   untuk memberikan penjelasan terhadap 

apapun yang berkenaan dengan  wilayah kajian hukum dari agama 

islam, ini adalah bagian kelompok dari pada perihal agama Islam 

dengan sebutan syara‟. Adapun lafaz syara‟ atau Syari‟ah itu 

sendiri secara bahasa berasal dari lafaz bahasa Arab Syari‟, Syari‟a 

wa syari‟atu yasra‟. Yang berarti tariqat, atau Sunnah.30 

Menurut Ibnu Taimiyah, Syari‟ah berarti ketetapan hukum 

yang di syari‟atkan kepada seorang hamba untuk dijalankan, 

ketetapan ini berasal  langsung dari Allah swt. Dengan demikian, 

menurut Ibnu Taimiyah Syari‟ahitu merupakan sejumlah 

ketetapan hukum yang baik secara langsung ataupun 

tidaklangsung bersumber dai  Allah yang harus diikuti.31 

Menurut Amir Syarifudin hukum islam adalah seperangkat 

peraturan wahyu allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku 

manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti 

untuk semua yang beragama islam.32 

 

                                                             
30 Bunyana Sholihin, “Kaidah Hukum Islam” (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 

2015), h. 9 
31 Abu Lowis Ma‟luf. “Al-Munjid “, (Daar al-Masyreq, Bairut, 1973), h.382 
32 Kutbuddin Aibak, “Membaca Kemali Eksistensi Hukum Islam dalam 

Keragaman Hidup Dan Kehidupan”, Jurnal Hukum Islam. Vol. 5, No. 2 (2017), h 322 
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2. Sumber-sumber Hukum Islam 

a. Alquran 

Alquran pertama kali diturunkan kepada nabi muhammad 

saw secara berangsur-angsur sebagai wahyu allah melalui 

malaikat jibril. Alquran diawali dengan surat al-fatihah dan 

diakhiri dengan surat an-nas. Alquran merupakan sumber 

utama hukum islam. Sebagai seorang muslim kita 

diwajibkan berpegang teguh kepada hukum-hukum yang 

ada didalam alquran, agar kita dapat menjalankan segala 

perintahnya dan menjauhi larangannya.33 

b. Hadist 

Hadist disebut juga sunnah yaitu perkataan, perbuatan, 

ketetapan dan persetujuan dari nabi Muhammad yang 

dijadikan landasan syariat islam. Hadis dijadikan sumber 

hukum islam selain alquran, dalam hal ini kedudukan 

hadis merupakan sumber hukum kedua setelah alquran. 

Firman allah dalam Q.S Al-Hashr ayat 7 sebagai berikut : 

ۡ َعنۡهم فَانََْتمۡوا ْوهم َوَما ََنٰٮُكم ذم ۡولم فَخم سم م الرَّ ۚ    َوَمۤا ٰاٰتٮُكم   
Artinya: Apa yang diberikan rosul kepadamu maka 

terimalah dia dan apa yang dilarangnya bagimu maka 

tinggalkanlah......... (Q.S Al-Hashr :7)34 

 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa agar menaati rosulullah 

dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi 

laranganya kareana menaati rosulullah pada hakikatnya 

menaati allah juga. Segala sesuatu yang disampaikan 

rosulullah berasal dari Allah. Rosulullah saw 

menyampaikan segala sesuatu pada manusia dengan tujuan 

untuk menjelaskan  agama Allah.  

 

                                                             
33 Husain Hamid Hasan, “Nadzariyyah Al-Malahah Fi Al-Fiqh Al-Islami”, 

(Mesir: Dar An-Nahdhah Al-Arabiyah, 1971), h. 50 
34 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Insan Media 

Pustaka, 2009), h. 906 
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c. Ijtihad 

Kata ijtihad berasal dari kata al-juhd, yang berarti al-

thaqah (daya, kemampuan, kekuatan) atau dari kata al-

jahd yang berarti al-masyaqqah (kesulitan, kesukaran).35 

Ijtihad ialah berusaha dengan  sungguh-sungguh untuk 

memecahkan suatu masalah yang tidak ada  ketetapannya, 

baik dalam Alquran maupun Hadits, dengan menggunkan 

akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman 

kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah 

ditentukan.  Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum 

islam yang ketiga.36 

 

d. Qiyas 

Qiyas ialah mengirangirakan sesuatu kepada sesuatu 

masalah yang lain, sedangakan menurut istilh ialah 

menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain didalam 

hukum, seperti menyandarkanya perasan anggir kedalam 

khomer didalam haramnya dengan kunpulnya sesuatu yang 

memabukan.37 Qiyas menurut ulama ialah 

menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nas nya, 

dalam hukum yang telah ditetapkan oleh karena adanya 

persamaan dengan kejadian itu dalam dua illat 

hukumnya.38 

Qiyas sebagai salah satu metode penerapan hukum yang 

disistematisasikan ternyata mengalami perubahan makna 

dan fungsi secara signifikan.39 

 

 

                                                             
35 Nasrun Rusli, “Konsep Ijtihad Al-Shaukani”,  h 73 
36 Syamsul Anwar, “Hukum Perjanjian Syariah”.(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 

h. 15 
37 Abdul Waha Khalaf, “Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)”, ( 

Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 1996) Cet. 6, h. 7  
38  Imam Syariuddin Yahya Al-Imriti, “Lathoipul Isyaroh”. 
39 Muhammad Roy, “Ushul Fih Madzhab Aristoteles”, (Yogyakarta: Safiria 

Insani Press, 2004), h. 6 
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e. Ijma‟ 

Menurut muhammad Abu Zahrah, dalam buku Satria 

Efendi yan berjudul Ushul Fiqh ijma‟ adalah sah dijadikan 

sebagai dalil hukum. Sungguhpun demikian mereka 

berbeda pendapat mengenai jumlah pelaku kesepakatan 

sehingga dapat dianggap sebagai ijma yang mengikat umat 

islam. Menurut Mazhab Maliki, kesepakatan sudah 

dianggap ijma‟ meskipun hanya merupakan kesepakatan 

penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma‟ ahl al-

madinah.40 

 

f. Maslahah Mursalah 

Maslahah Mursalah ialah kebaikan  yang tidak disinggung-

singgung syara‟ secara jelas untuk mengerjakan atau 

meninggalkan, sedangkan apabila dikerjakan akan 

membawa manfaat. Dengan kata lain, maslahah mursalah  

segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh 

alquran dan hadist nabi SAW dan jga tidak terdapat 

penegasannya didalam kedua sumber itu sendiri.41 

 

g. Istihsan  

Menurut ulama Malikiyah diantaranta sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Al-Syatibi yaitu dalam Mazhab Malik 

adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz‟i 

sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli.42  

 

 

 

 

 

                                                             
40 Satria Efendi, M. Zein, “Ushul Fiqh”, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2005), Cet. 11, h. 11 
41 Wahbah az-Zuhaili, “Ushul al-Fiqh”, (Damaskus: Al-Fikr, 1406/1986),  h. 858 
42 Abi Ishaq Al-Syatibi, “Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari‟ah”, Juz. I (Cairo: t.th), 

h. 30 
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h. Istishab 

Yaitu melanutkan berlakunya hukum yang telah ada dan 

telah ditetapkan dimasa lalu hingga ada dalil yang 

mengubah kedudukan dalil tersebut.43 

 

i. Urf‟ (Adat) 

Kata urf‟ secara etimologi berasal dari kata „arafa ya‟rufu 

sering diartikan dengan al-ma‟ruf dengan arti sesuatu yang 

dikenal.pengertian dikenal lebih dekat pada pengertian 

diakui oleh orang lain. Sesuatu yang dipandang aik dan 

diterima oleh akal sehat. Kata urf sering disamakan dengan 

kata adat, kata adat berasal dari bahasa arab „adatun akar 

katanya „ada, ya‟udu mengandungg arti perulangan. Oleh 

karna itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum 

dinamakan adat. Kata urf‟ pengertianya  tidak melihat dari 

segi brulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari 

segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal 

dan diakui oleh orangorang banyak. 

Sedangkan kata urf‟ secara terminologi, seperti yang 

dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti sesuatu 

yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah 

menadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka 

baik berupa perbuatan atau perkataan. Urf‟ juga diartikan 

berupa perbuatan yang dilakukan terus menerus atau adat, 

baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak 

bertentangan denggan ketentuan nash syariah atau ijma‟.44  

 

j. Qaul Sahabat Nabi SAW 

Sahabat nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan 

Nabi saw dan pernah bertemu dengan beliau walaupun 

                                                             
43 Basiq Djalil, “Ilmu Ushul Fiqih”, (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010),  

h. 158 
44 Ahmad Sudirman Abbas, “Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih”,  

(Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), h.164 
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sebentar. Sementara itu, yang dimaksud dengan Qaul 

Sahabat Nabi saw adalah pendirian seseorang  sahabat 

mengenai suatu masalah hukum ijtihad baik yang 

tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya 

yang menyangkut  masalah dimana tidak terdapat 

penegasan dalam Alquran, Hadits Nabi saw ataupun dalam 

ijma‟. 

Apabila Qaul Sahabat bukan merupakan ijtihad murni 

melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari 

Rasulullah saw, maka Qaul  tersebut dapat diterima 

sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat 

sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga  

merupakan ijma‟, maka dapat menjadi sumber hukum.45 

 

k. Syar‟u Man Qoblana (Hukum Agama Samawi Terdahulu) 

Juga merupakan dalil hukum yang diperselisihkan. Bagi 

yang mengakui otoritas dalil hukum ini, syariat umat 

terdahulu masih absah berlaku hingga kini sepanang tidak 

ada nash yang menghapuskan atau mengubahnya. Dalam 

hal ini, otoritasnya tidak memerlukan adanya penetapan 

ulang dapam syariat sekarang. Semenatara bai yang 

menentang otoritas Syar‟u Man Qoblana, syariat 

Muhammad telah menghapus seluruh syariat umat 

terdahulu,kecuali kalau ditetapkan lagi dengan nash.46 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Barzah Latupono, et. all., “Buku Ajar Hukum Islam”.  (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2007), h. 50 
46 Teungku Muhammad Hasbi As Shi Diqy,”Pokok-Pokok Pegangan Imam 

Mazhab”. (Semarang:Pustaka Rizqi Putera. 1997) h.44 
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B. Ruang Lingkup 

Secara  global  hukum  Islam  dapat  dibagi  dalam  dua  

bagian  pokok yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia 

kepada Tuhannya (ibadah) dan hukum yang mengatur hubungan 

antara sesama manusia dan masalah-masalah  keduniaan  secara  

umum  (mu‟amalah). Yang  dimaksud  dengan ruang  lingkup  

hukum  Islam  di  sini adalah  objek  kajian  hukum  Islam atau 

bidang-bidang  hukum  yang  menjadi  bagian  dari  hukum  Islam.  

Hukum Islam  di  sini  meliputi  syariah  dan  fikih. 

Kata fiqh Siyasah berasal dari dua kata yaitu kata Fiqh dan 

yang kedua yaitu al-Siyasi. Kata Fiqh secara bahasa adalah faham, 

sedangkan kata al-siyasi yang artinya adalah mengatur.47 Menurut 

istilah, fiqh adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum 

syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci 

(tafsili).48 

Secara etimologis (bahasa) kata Siyasah merupakan bentuk 

masdar (asal) dari sasa, yasusu yang artinya “mengatur, 

mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan 

pembuatan kebijaksanaan”.49 Adapun dilihat dari segi 

terminologinya (istilah) kata siyasah disini terdapat macam 

perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, 

antara lain yaitu:50Pertama, Ibnu Manzhur, menurut beliau 

siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada 

kemaslahatan.51 Kedua, Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau 

definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat 

untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur 

berbagai hal.52 Ketiga,Abdurrahman, menurut beliau siyasah 

                                                             
47

 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1993), h.21. 
48Ibid., h.23. 
49Ibid., h.24 
 50 Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN 

Press, 2011), h.7. 
 51 Djazuli, Fiqh Siyasah, (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), h.45 

 52 Imam Amrusi Jailani, Op.Cit., h.8 
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sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi 

dan hubungan luar dengan Negara lain.53 

 

Menurut  al  Mawardi,  ruang  lingkup  kajian fiqh  

siyāsahdibagi menjadi lima bagian yaitu:  

1. Kebijaksanaan   pemerintah   tentang   peraturan   Perundang-

undangan (Siyāsah Dusturiyyah). 

2. Ekonomi dan militer (Siyāsah Māliyyah) 

3. Peradilan (Siyāsah Qadhā‟iyyah) 

4. Hukum perang (Siyāsah Harbiyyah) 

5. Administrasi negara (Siyāsah Idariyyah).54 

 

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat 

bidang kajian yaitu: 

1) Peradilan (Siyāsah Qadhā‟iyyah). 

2) Administrasi Negara (Siyāsah Idariyyah).  

3) Moneter dan militer (Siyāsah Māliyyah). 

4) Hubungan internasional (Siyasah dauliyyah/Siyasah 

kharijiyyah). 

 

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya 

menjaditiga bidang kajian saja yaitu: 

1. Peradilan. 

2. Hubungan internasional. 

3. Keuangan Negara. 

 

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama 

terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi 

ruang lingkup fiqh siyāsah menjadi delapan bidang, yaitu: 

1. Siyāsah Dusturiyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentang 

peraturan perundang-undangan).  

                                                             
 53Ibid., h.8 
54 Al-Mawardi, “Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp). 
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2. Siyāsah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan tentang 

penetapan hukum).  

3. Siyāsah Qada`iyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan peradilan). 

4. Siyāsah Māliyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan 

moneter). 

5. Siyāsah Idariyyah Syar‟iyyah (kebijaksanaan administrasi 

negara). 

6. Siyāsah Dauliyyah atau Siyāsah. Kharijiyyah  Syar‟iyyah 

(kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).  

7. Siyāsah Tanfiżiyyah Syar‟iyyah (politik pelaksanaan undang-

undang). 

8. Siyāsah Harbiyyah Syar‟iyyah (politik peperangan) 

 

Berdasarkan perbedaan pendapat di  atas,  pembagian fiqh 

siyāsahdapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu: 

1. Politik  Perundang-Undangan (al-Siyāsah al-Dusturiyah)  

Bagian  ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum 

(tasyri‟iyah)   oleh lembaga  legislatif, peradilan (qadā‟iyah) 

oleh  lembaga  yudikatif,  dan administrasi pemerintahan 

(idariyah) oleh birokrasi atau aksekutif.  

2. Politik Luar Negeri (al-Siyāsah al-Kharijiah) Bagian ini 

mencakup hubungan keperdataan antara  warga  muslim  

dengan  warga  negara non-muslim (al-Siyāsah al-Duali  al-

Am)  atau  disebut  juga  dengan hubungan internasional. 

3. Politik Keuangan dan Moneter (al-Siyāsah al-Māliyah) 

Permasalahan yang termasuk dalam siyāsah māliyah ini 

adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau 

hak-hak publik, pajak dan perbankan. 

 

Surat edaran direktur jenderal bimbingan masyarakat 

islam No.B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 tentang pengeras suara 

di masjid, langgar atau musala dapat dikaji dari pendekatan 

Siyāsah Dusturiyyah.  
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Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua 

suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyah. Arti siyasah 

dapat kita lihat di pembahasan di atas, sedangkan Dusturiyah 

adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum siyasah 

dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil 

keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.55 

Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur 

dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota 

masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis 

(konvensi) maupun tertulis (konstitusi). 

 

C. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam No.B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 Tentang Pengeras 

Suara Di Masjid, Langgar atau musala 

1. Definisi Surat Edaran 

Surat edaran ialah surat pemberitahuan yang dibuat secara 

tertulis yang di tunjukkan kepada pejabat atau pegawai yang mana 

berisi sebuah penjelasan tentang kebijakan atau cara dalam 

pelaksanaan peraturan ataupun pengimplikasian peraturan  

perundang-undangan  yang mana  Surat  Edaran ini  biasanya  di  

gunakan oleh  Pemerintah  ataupun  Swasta  agar  supaya  sebuah  

peraturan  yang telah  dibuat oleh  sebuah  Instansi  ataupun  

lembaga  dapat  berjalan  dengan  baik  serta  tidak melanggar  

peraturan yang ada sebelumnya.56 

Surat edaran memiliki dua jenis yakni surat edaran terbatas 

dan surat edaran tidak terbatas yang mana perbedaan diantara 

keduanya yakni lingkup tujuan dari surat edaran tersebut seperti 

surat edaran yang dibuat oleh sebuah organisasi yang di tujukan  

kepada  anggota  organisasi  berbeda  dengan  Surat  Edaran  tak 

                                                             
 

55
Agustina Nurhayati, Op.Cit.,h.42. 

56 Surat  Edaran  No.  B.3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018, Tentang  Pelaksanaan  

Instruksi  Direktur jenderal  Bimbingan masyarakat  Islamn No: KEP/D/101/1978  

Tentang  Tuntunan Penggunaan  Pengeras Suara Di  Masjid, Langgar atau musala. 
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terbatas  yakni  Surat  Edaran  yang  tujuannya mencakup  

masyarakat  luas  tanpa adanya batasan tertentu.57 

 

2. Isi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam No.B.3940/DJ.III/HK.007/08/2018 

Tentang Pengeras Suara Di Masjid, Langgar atau musala 

 

Pengaturan tentang surat edaran tentang pengeras suara 

sudah ada sejak tahun 1978. Aturan itu tertuang dalam 

Instruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam 

Nomor kep/d/101/1978. Setelah itu, surat edaran tersebut 

dikeluarkan kembali pada tanggal 24 Agustus 2018, yang 

dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kementrian Agama RI di 

Jakarta, yang berisikan: 

                                                             
57 Ibid. 
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D. Azan 

1. Pengertian Azan 

Azan secara lughawi (etimologi): menginformasikan 

semata-mata. Sedangkan secara istilah (terminologi) adalah: 

menginformasikan (memberitahukan) tentang waktu-waktu shalat 

dengan kata-kata tertentu. Azan ini telah diperintahkan sejak pada 

tahun pertama dari Hijrah Nabi ke Madinah.58 

Azan bermakna sebagai seruan atau pangilan. Makna ini 

digunakan ketika Nabi Ibrahim 'alaihissalam diperintahkan untuk 

memberitahukan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji 

yang terdapat dalam Alquran Surat Al-Hajj Ayat 27 : 

            

           

Artinya : Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, 

niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan 

kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang 

dari segenap penjuru yang jauh.( QS. Al-Hajj : 27)59 

Azan adalah suatu pemberitahuan seorang mu'azin (orang 

yang azan) kepada manusia mengenai masuknya waktu salat 

fardhu. Azan setiap hari kita mendengarnya mengalun dari masjid. 

Lagunya khas dan merdu. Liriknya menggugah rasa. Kalimat itu 

sudah "ditiupkan" ke telinga kanan kita sejak baru lahir. Dalam 

tradisi sebagian umat, kalimat itu bahkan "diperdengarkan" pada 

tubuh yang sudah kaku berbalut kain putih di liang kubur. 

 

                                                             
58 Muhammad Jawad Mughaniyah, “Fiqih Lima Madzhab: Ja‟fari, Hanafi, 

Maliki, Syafi‟i, Hambali”, (Jakarta: penerbit Lentera, 2007), h. 96 
59 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Insan Media 

Pustaka, 2009), h. 705 
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2. Syarat-syarat Azan  

  Dalam mengumandangkan azan harus memenuhi beberapa 

syarat sahnya azan diantaranya : 60 

a. Telah masuk waktu shalat. Karena syarat sah azan adalah 

telah masuknya waktu salat, sehingga azan yang 

dilakukan sebelum waktu salat masuk maka tidak sah. 

Akan tetapi terdapat pengecualian pada azan subuh. Azan 

subuh diperbolehkan untuk dilaksanakan dua kali, yaitu 

sebelum waktu subuh tiba dan ketika waktu subuh tiba ( 

terbitnya fajar shidiq).  

b. Berniat azan. Hendaknya seseorang yang akan azan 

berniat di dalam hatinya (tidak dengan lafazh tertentu) 

bahwa ia akan melakukan azan ikhlas untuk Allah semata.  

c. Dikumandangkan dengan bahasa arab. Menurut sebagian 

ulama, tidak sah azan bila menggunakan bahasa selain 

bahasa arab. Di antara ulama yang berpendapat demikian 

adalah ulama dari Madzhab Hanafiah, Hambali, dan 

Syafi‟i. 

d. Tidak ada hal lain dalam penggucapan lafadz azan yang 

merubah maknanya. Maksudnya adalah hendaknya azan 

terbebas dari kesalahan-kesalahan pengucapan yang hal 

tersebut bisa merubah makna azan. Lafadz-lafadz azan 

harus diucapkan dengan jelas dan benar. 

e. Lafadz-lafadznya diucapkan sesuai dengan urutan. 

Hendaknya lafadzlafadz azan diucapkan sesuai urutan 

sebagaiman dijelaskan dalam haditshadits yang sahih. 

f. Lafadz-lafadznya diucapkan bersambung. Maksudnya 

antara lafadz yang satu dengan yang lain diucapkan secara 

bersambung tanpa dipisah oleh sebuah perkataan atau 

perbuatan diluar azan. Akan tetapi diperbolehkan berkata 

atau berbuat sesuatu yang sifatnya ringan seperti bersin.  

                                                             
60 Nursyamsudin,” Fiqh Ibadah “, (Bandung: Bulan Bintang, 2009), h. 52 
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g. Azan diperdengarkan kepada orang yang tidak berada 

ditempat muadzin. Azan yang dikumandangkan oleh 

muadzin haruslah terdengar oleh orang yang tidak berada 

ditempat sang muadzin melakukan azan. Hal tersebut bisa 

dilakukan dengan cara mengeraskan suara atau dengan 

pengeras suara. 

 

3. Sunnah di waktu Menyerukan Azan  

a. Berwudhu‟  

b. Menghadap ke arah Kiblat.  

c. Berdiri sewaktu menyeru Azan atau pun Qamat.  

d. Dilakukan ditempat yang tinggi.  

e. Muadzin hendaklah menyaring dan mengeluarkan 

suaranya.  

f. Muadzin menutup kedua telinganya dengan jari telunjuk 

ketika mengucapkan “Hayya alash shalah” sambil 

memalingkan muka kearah kanan, dan 

g. Ketika mengucapkan “hayya alal falah” berpaling kearah 

kiri. 

 

4. Fungsi Azan  

Pada dasarnya fungsi azan adalah panggilan menunaikan 

sholat berjamaah. Dibeberapa tempat, azan mengalami pergeseran 

atau katakanlah sebuah pengembangan dari fungsi dasar itu, 

dengan difungsikannya azan sebagi pemberitahuan akan sudah 

waktu masuknya solat. Hal ini tampak dari sekian masjid yang 

mengumandangkan waktu salat, sementara tak satupun orang hadir 

selain tukang azan itu saja. Jadi akhirnya azan berfungsi tidak 

lebih dari sebuah pengumuman. Fungsi diatas kita masukkan 

dalam bagian fungsi dasar azan karena kedua-duanya 

menyangkuat ihwal salat. Kemudian, selain fungsi dasar itu, azan 

juga sunnah difungsikan untuk hal-hal lain. Katakanlah sebagai 

fungsi ganda, diantaranya :  
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a. Disunnahkan azan ketika berhadapan dengan penyihir 

dari para pengabdi jin dan syetan yang bisa berubah-ubah 

bentuk satu kebentuk yang lain. Azan disisni 

dimaksudkan guna menolak kejahatan setan karena 

makhluk terkutuk itu lari kala mendengar azan.  

b. Disunnahkan azan pada saat ada kejadian-kejadian yang 

mencekam, misalnya pada saat terjadi kebakaran, 

peperangan, gempa dan lain sebagainya. termasuk dalam 

hal ini adalah saat hendak melepas kepergian seseorang, 

orang yang mau pergi haji dan lain sebagainya.  

c. Azan disunnahkan untuk terapi manusia atau binatang 

yang gila, pingsan, emosi atau peragaian jelek lainnya. 

dengan cara diperdengarkan lewat telinga manusia atau 

binatang itu. d. Azan disunnahkan bagi bayi yang baru 

lahir pada telingga kanan sebagaimana disunnahkan 

iqomah pada telinga kirinya. Rasulallah 

memperdengarkan azan pada cucu beliau, Sayyidina 

Hasan. Dalam suatu hadits diceritakan bahwa illat dari 

disunnahkannya azan dan iqomah pada bayi yang baru 

lahir adalah menghindarkan bayi tersebut dari kejahatan 

„Ummus Shibyan‟ disamping memperdengarkan 

suarasuara keislaman kepadanya dari suara-suara yang 

lain. 

 

5. Hikmah Azan  

Ada tiga hal dalam hikmah azan :  

a. Azan mengingatkan dan memberitahukan manusia 

mengenai masuknya waktu shalat sehingga tidak 

terlewatkan bagi siapa yang menginginkan melaksanakan 

shalat berjamaah yang telah anda ketahui keutamaan dan 

keistimewaannya. Azan juga untuk mengindarkan 

berlalunya waktu sehingga dapat menunaikan ibadah 

shalat sesuai waktu yang telah ditentukan.  
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b. Salat adalah suatu nikmat yang sangat besar dimana 

seorang hamba dapat mendekatkan diri kepada yang 

Khalik. Karena itulah, azan bertendensikan seruan atau 

panggilan kepada kebaikan sehingga seseorang muslim 

tidak ketinggalan dalam meraih kenikmatan ini. 

c. Hikmah dari disyaratkannya azan adalah guna 

mensyiarkan kebesaran agama Islam kepada orang-orang 

non muslim. Ini dapat diketahui ketika umat Islam, 

sebelum Umar ibnul-Khathab memeluk agama Islam, 

mengerjakan shalat secara sembunyi-sembunyi. Dan, 

ketika Umar masuk agama Islam, barulah penyelenggaraan 

shalat dilakukan secara terbuka dan terang-terangan agar 

kaum musyrikin termotivasi untuk memeluk agama 

Islam.61 

Sebagian para ulama mengatakan bahwa di antara hikmah 

azan adalah memperlihatkan syiar Islam dan kalimat tauhid, 

pemberitahuan akan masuknya waktu shalat dan tempat 

penyelenggaraannya serta seruan kepada umat Islam kepada 

kebaikan yang nyata. Para ulama telah sepakat bahwa disunahkan 

dalam azan ini dengan suara yang datar tanpa irama (tartil).  

Hendakalah muadzin itu seseorang yang memiliki suara 

yang bagus dan tidak bergaya dalam suara azan sehingga 

menyerupai suatu nyanyian. Suatu riwayat mengatakan bahwa 

seseorang telah berkata kepada Abdullah bin Umar, 

"Sesungguhnya saya menyayangimu karena Allah." Lalu Ibnu 

Umar berkata, "Sesungguhnya saya membencimu karena Allah 

karena Anda terlalu berlebih-lebihan dalam azanmu sehingga 

keluar dari makna yang sesungguhnya sehingga mengakibatkan 

sirnanya maksud dan tujuan dari azan tersebut.62 

                                                             
61 Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam. (Jakarta: Gema Insani, 

2006), h.163 
62 Ibid, h. 64 
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E. Tinjauan Pustaka 

Untuk membedakan dengan penelitian lain, maka penelti 

mencantumkan penelitian terdahulu agar menunjukkan keaslian 

dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu seperti: 

1. Sifah Mutoharoh, dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap 

Gema Islam (di Desa Sindang Agung Kecamatan Tanjung 

Raja Kabupaten Lampung Utara). Permasalahan yang ada 

dalam skripsi ini adalah bagaimana persepsi masyarakat yang 

setuju dan  yang tidak setuju terhadap suara azan di Desa 

Sindang Agung Kecamatan Tanjaung Raja, Kabupaten 

Lampung utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, 

kesimpulan dari skripsi ini bahwa persepsi masyarakat yang 

setuju terhadap kumandang azan termasuk dalam bentuk 

persepsi positif, yaitu gema azan sebagai dakwah dalam arti 

ajakan atau panggilan melakukan shalat berjamaah maka azan 

sangat penting dikumandangkan untuk mengingatkan bahwa 

waktu shalat telah masuk sehingga pengunaan speaker penting 

agar radius gema azdan terdengar luas.63 

2. Ogi Jody Putra, dengan judul “Konstruksi Masyarakat 

Terhadap Penggunaan Pengeras Suara Masjid (Studi di 

Perumahan Rungkut Mapan Asri Surabaya). Permasalahan 

yang ada dalam skripsi ini adalah bagaimana konstruksi 

masyarakat terhadap penggunaan pengeras suara di masjid. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dari 

skripsi ini yang dikaji dalam persepektif toleransi bahwa 1) 

penggunaan pengeras suara terlalu keras selain azan dianggap 

mengganggu terlebih pada jam-jam istirahat. 2) warga muslim 

yang aktif dalam kegiatan pengajian menganggap penggunaan 

pengeras suara selain azan dinilai positif dan menenangkan 

rohani. 3) penggunaan pengeras suara masjid dengan lokasi 

                                                             
63 Sifah Mutoharoh, Skripsi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Gema Azan Dalam 

Syiar Islam (Di Desa Indang Agung Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung 

Utara)”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018 
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yang bersebrangan dengan gereja menunjukkan adanya 

toleransi beragama yang tinggi pada warga Rungkut Mapan 

Asri dan  ereka berusaha dapat menerima demi sebuah 

kerukunan.64 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas perbedaan penelitian 

yang akan diteliti yaitu peniliti akan meniliti bagaimana 

implementasi Surat Edaran Direktur jenderal bimbingan 

masyarakat Islam No. B.3940/DJ.III/HK.00.7/2018 terhadap 

pengeras suara azan masjid, langgar atau musala 

  

                                                             
64 Ogi Jody Putra, Skripsi, “Konstruksi Masyarakat Terhadap Penggunaan 

Pengeras Suara Masjid (Studi Perumahan Rungkut Mapan Asri Surabaya)”. Universitas 

Air Langga, 2015. 
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