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 ABSTRAK 

Azan Salat Jumat dikumandangkan pada setiap masjid dengan memiliki berbagai 

variasi. Masjid-masjid di Indonesia ada yang mengumandangkan azan hanya 

sekali saja pada saat khotib menaiki mimbar. Sedang, masjid yang lain 

mengumandangkan azan jumat dengan menambahkan azan pertama pada waktu 

salat masuk dan kadang kala diawali dengan penanda lain seperti menabuh bedug, 

kenthongan ataupun menyetel muratal melalui toa masjid. Berbeda dengan 

keduanya, salat jumat yang dilaksanakan pada Masjid Sholihin yang berada di 

Jalan Kaliurang Km 9,3, Tambakan, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, diawali dengan  

mengumandankan azan pertama dilakukan oleh lima Muazin secara bersamaan. 

Tradisi azan dengan lima Muazin sudah dilaksanakan secara bertahun-tahun akan 

tetapi masyarakat belum dapat mengambil pemaknaan dan dasar normatif dari 

tradisi tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode dokumentasi historis atau catatan sejarah 

sebagai alat pengumpul data utama, wawancara dan observasi yang didominasi 

dengan wawancara kepada para pelaku terkait seperti Muazin, Takmir, dan 

jamaah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif 

interpretatif, yakni data yang dikumpul, disusun kemudian ditafsirkan dan diambil 

kesimpulan dengan menggunakan teori tindakan sosial milik Max Weber dan 

ditambahkan dengan teks-teks hadis dari sembilan kitab hadis (Kutubut Tis’ah) 

dan kitab-kitab terkait untuk penjelaskan lebih lanjut.. 

Data-data yang diperoleh dianalisis dan ditemukan bahwa warga memaknai azan 

melalui teori tindakan sosial adalah 1) azan pertama dengan lima Muazin 

dianggap sebagai budaya milik Masjid Sholihin yang dianggap perlu untuk dijaga 

karena sejarahnya, dasar agama, dan keunikannya, dan 2) azan pertama dianggap 

sebagai salah satu bentuk ibadah yang dipercaya oleh Muazin memberikan pahala 

dan keuntungan yang akan mereka petik ketika di akhirat kelak.  

Kata Kunci: Azan Pertama, Lima Muazin, Tindakan Sosial, Max Weber. 
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MOTTO 

 

“Sesuatu masalah yang besar akan selesai jika dihadapi setiap hari” 

Dr. H. Said Tuhuleley, M.M 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  

ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T T ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض
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 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain  koma terbalik di atas ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N N ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah  Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 

 قّصة

 قّرب

Ditulis 

Ditulis 

qis}s}ah 

qarraaba 

 

C. Ta Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 قّصة

 جزية

Ditulis 

Ditulis 

qis}s}ah 

Jizyah 
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(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 

bila dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 Ditulis karāmah al-auliyā كرامهاألولياء

 

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t. 

 {Ditulis Mufrada>t Al Alfa>z مفردات الفاظ

 

D. Vokal Pendek 

  ِ  

  ِ  

  ِ  

kasrah 

fathah 

dammah 

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

I 

a 

u 

 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif 

 جاهلية

fathah + ya mati 

 يسعى

kasrah + ya mati 

 كريم

dammah + wawu mati 

 فروض

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

jāhiliyyah 

a 

yas'ā 

i 

karīm 

u 

furūḍ 
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F. Vokal Rangkap 

fathah + ya' mati 

 بينكم

fathah + wawu mati 

 قول

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأنتم

 أعدت

شكرتم لئن  

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

a'antum 

u'iddat 

la'in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyah 

لقرأنا  

 القياس

Ditulis 

Ditulis 

al-Qur'ān 

al-Qiyās 

 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah, sama dengan huruf Qamariyah  

 الشباب

 الشمس

Ditulis 

Ditulis 

al-syaba>b 

al-syams 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 قصص األنباء

 األلفاظ القران

Ditulis 

Ditulis 

Qas}as} al-Anbiya>’ 

Alfa>z alQur’a>n 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Azan menjadi hal yang sangat sering terdengar di negara Islam. Azan 

setiap hari dikumandangkan setidaknya lima kali dalam sehari. Azan 

dipergunakan oleh orang Islam sebagai penanda waktu dalam beberapa ritual 

harian. Lima kali sehari itu wajib dikumandangkan karena sebagai penanda 

waktu masuknya salat wajib, adapun tambahan dalam beberapa tempat untuk 

menandakan 1/3 malam.  

Hari Jumat menjadi salah satu hari yang diistimewakan oleh umat 

Islam, karena pada hari itulah Allah memberikan satu hari untuk umat Islam 

sebagai hari besarnya. Salah satu cara untuk ‘merayakan’ hari besar itu umat 

Islam melakukan salat Jumat. Salat Jumat dilaksanakan pada waktu salat 

zuhur (tengah hari) dengan adanya ceramah dan hanya dua rakaat. Karena 

berbeda dari biasanya inilah dalam beberapa potongan umat Islam memaknai 

berbeda dalam hal azan salat Jumat.  

Salah satu tradisi pelaksanaan saat jumat yang ada di masyarakat 

dikenal dengan istilah azan pertama, yaitu azan yang dikumandangkan 

sebelum dilaksanakannya salat jumat, biasanya dikumandangkan ketika 

sebelum memasuki waktu salat Zuhur. Azan ini muncul dari hasil adaptasi 

dan modifikasi dari sebuah ijtihad mengenai pemberitahuan tentang 

pelaksanaan salat jumat yang dilakukan sebelum waktu pelaksanaan salat 
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pada masa khalifah Usman bin Affan. Perbedaan pada masa Khalifah Usman 

bin Affan azan pertama dikumandangkan di pasar sedangkan tradisi yang 

dilakukan berada di dalam masjid. A Chodri Romli1 mengatakan hal ini 

disebabkan karena semakin bertambah banyaknya manusia sehingga jika 

dikumandangkan azan seperti biasa, maka tak semua orang di kota tersebut 

dapat mendengar suara azan. Penambahan azan pertama ini merupakan salah 

satu cara untuk memberi pemberitahuan awal akan dilaksanakan salat jumat. 

Azan pertama ini dilaksanakan sebelum azan yang dikumandangkan setelah 

Khatib naik ke atas mimbar dan memberi salam, sehingga masyarakat Islam 

diberi pemberitahuan awal akan dimulai salat jumat dan memberi waktu agar 

jamaah dapat  menyiapkan diri untuk melaksanakan salat jumat. Maka apabila 

dalam pelaksanaan salat jumat yang menggunakan azan pertama akan 

terdapat tiga kali azan, pertama sebagai pengingat awal akan dilaksanakannya 

salat jumat, yang kedua sesudah Khatib menaiki mimbar lalu memberi salam, 

dan yang ketiga ketika hendak dilaksanakannya salat setelah khotbah jumat. 

Dalam rangkaian salat Jumat, ketika Khatib memberikan salam 

barulah dikumandangkan azan setelah itu Khatib melanjutkan untuk 

berkhotbah. Pada salah satu bagian memahami jika azan salat Jumat harus 

dikumandangkan dua kali, yaitu ketika sebelum masuk waktu salat zuhur dan 

ketika imam memberikan salam. Pada bagian yang lain memaknai azan salat 

Jumat cukuplah dilaksanakan satu kali saja, yaitu ketika Khatib memberikan 

                                                           
1 A. Chodri Romli, Permasalahan Salat Jumat, Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1996, hal 

176-177 
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salam.2 Walaupun dalam jumlah azannya yang berbeda namun kedua 

kelompok ini masih memiliki kesamaan, yaitu azannya dikumandangkan oleh 

seorang Muazin saja. 

Dalam beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia azan tidak hanya 

dikumandangkan oleh lebih dari satu orang. Perbedaan jumlah Muazin ini 

dipengaruhi oleh resepsi teks dan fungsi azan yang dipahami dengan berbagai 

bentuk, di Masjid Raya Cirebon terdapat tradisi azan pitu yang mana setiap 

azan salat lima waktu dikumandangkan oleh tujuh orang yang 

mengumandangkan secara bersama-sama.3 Ternate terdapat tradisi bernama 

Ela- Ela sebagai budaya perayaan perayaan malam Qadar yang pada salah 

satu rangkaian acaranya terdapat prosesi salat tarawih bersama dengan 

dikumandangnya azan oleh empat Muazin.4 Di Masjid Sholihin dalam 

pelaksanaan salat Jumat menggunakan lima Muazin untuk 

mengumandangkan secara bersamaan azan pertama. 

Masjid Sholihin penyusun ambil sebagai penelitian karena selain 

memiliki cara azan pertama salat Jumat yang berbeda juga karena adanya 

kontekstualisasi antara teks tentang azan dengan keadaan masyarakat yang 

terjadi di sekitar Masjid Sholihin. Karena terdapat perbedaan pelaksanaan 

dari yang diterangkan dalam teks yang berkaitan dengan hadis, maka pada 

                                                           
2 Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, 

(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), hlm. 120-121 
3http://m.detik.com/travel/domestic-destination/d-3006406/di-masid-agung-cirebon-AZAN-

dikumandangkan-7-orang 
4 Sherly Asriany dan Ridwan, Filosofi Arsitektur Masjid Sultan Ternate Sebagai Prototipe 

Masjid Nusantara, Tulisan dalam Temu Ilmiah IPLBI 2015, hlm. E039- E040 
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penelitian ini dipilihlah Living Hadis sebagai pendekatan yang diwawas 

sebagai pendekatan yang paling cocok dalam penelitian ini. 

Living hadis sebagai salah satu pendekatan dalam pemahaman hadis 

yang ada berguna menjawab permasalahan pemahaman dalam bentuk praktek 

dalam berbentuk budaya yang sudah ada di masyarakat.5 Dalam kajian ini 

mencoba mencari teks atau pemahaman dari teks yang menjadi dasar dari 

praktek di masyarakat sehingga dapat menciptakan cara beribadah yang 

berbeda dengan orang lain, sehingga dapat menjadikan pertimbangan atau 

memberi sudut pandang yang baru dalam memahami teks mengenai 

pelaksanaan azan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana sejarah praktik azan pertama salat Jumat dengan lima Muazin 

di masjid Sholihin? 

2. Bagaimana pemaknaan hadis terkait praktik azan pertama salat Jumat 

dengan lima Muazin di Masjid Sholihin? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka dapat disimpulkan tujuan 

penelitian ini antara lain: 

                                                           
5 Saifuddin Zuhri, Living Hadis: Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi,( Yogyakarta: Q 

Media), hlm 10 
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1. Memaparkan sejarah praktik azan pertama salat Jumat dengan lima 

Muazin di Masjid Sholihin. 

2. Memaparkan hadis-hadis dan makna yang terkandung dalam pelaksanaan 

praktik azan pertama salat Jumat dengan lima Muazin di Masjid Sholihin. 

Sedangkan kegunaannya antara lain: 

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan 

tentang pengetahuan lapangan khususnya yang berkaitan dengan azan 

pertama salat Jumat. 

2. Memberikan pemaknaan baru terhadap azan dengan harapan memberikan 

perspektif baru pada umat muslim hari ini. 

D. Tinjauan Pustaka 

Sependek penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, belum ada yang 

menuliskan dan meneliti tentang praktek azan di manapun menggunakan 

pendekatan Living Hadis. Penelitian atau pembahasan yang dilakukan 

menggunakan metode atau pendekatan yang lain. Seperti Afner Gus Chandra 

meneliti tentang pesan moral dalam tayangan azan magrib di RCTI sebagai 

tugas akhirnya.6 Tugas akhir yang ditulis oleh Afner lebih membahas tentang 

makna dan pesan yang terkandung dalam video azan yang ditampilkan di 

RCTI. Dalam tulisan tersebut Afner lebih menggali makna berdasarkan video 

yang ditampilkan dan juga menggunakan teori dalam ilmu komunikasi.  

Dalam karya penelitian yang lain yang juga menggali tentang azan 

adalah Sri mega Dimiyati dan Abdul Basith yang dimuat oleh Jurnal Orasi. 

                                                           
6 Afner Gus Chandra, Pesan Moral Dalam Tayangan Azan Maghrib Di RCTI (Azan dan 

Moral), 2016, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
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Dalam tulisan mereka mencoba meneliti tentang pengaruh tayangan azan 

magrib terhadap ketepatan waktu salat terhadap ibu-ibu masyarakat dukuh 

Bojong desa Kalibuntu kecamatan Losari kabupaten Brebes7. Penelitian ini 

membahas fungsi dari azan yang dihantarkan melalui media televisi dalam 

ketepatan sholat berjamaah. Selain itu juga penelitian ini menyoroti fungsi 

dari media, bagaimana pengaruh media dalam mempengaruhi masyarakat, 

sehingga dipilihlah teori Rasionalisme sebagai  pisau analisisnya.8 

Penelitian mengenai azan yang lain dilakukan oleh Siti Muthoharoh 

yang terfokus kepada resepsi masyarakat mengenai azan yang sudah 

berlangsung di desa Sindang Agung  kecamatan Tanjung Raja  kabupaten 

Lampung Utara yang dikaitkan dengan syiar Islam. Siti Muthoharoh 

mengumpulkan data tentang pendapat masyarakat desa Sindang Agung dari 

berbagai kalangan, setelah itulah dilakukan analisis data sederhana mengenai 

penelitiannya yang mana lebih dekat kepada jajak-pendapat desa tersebut. 

Satu satunya pembahasan atau tulisan yang secara langsung 

membahas tentang adzan dilihat dari jumlah Muazinnya adalah salah satu 

tulisan yang dimuat oleh Detik Travel. Tulisan yang dibuat oleh Sri Andini 

Nursastri menceritakan pengalannya ketika salat di sana dan menyaksikan 

tradisi azan pitu. Sebagaimana seperti liputan tentang sebuah perjalanan Sri 

Andini hanya memaparkan apa yang dia lihat dan apa yang dia ketahui dari 

                                                           
7 Sri Mega Dimiyati dan Abdul Basith, Pengaruh Tayangan Azan Maghrib terhadap 

Ketepatann Waktu Salat terhadap Ibu-Ibu Masyarakat Dukuh Bojong Desa Kalibuntu Kec Losari 

Kab Brebes, 2018, dalam Jurnal Orasi Volume 9 Nomor 1 
8 Teori milik Weber yang mempercayai jika seseorang melaksanakan sesuatu kerena suatu 

alasan, dan alasan tersebut menjadi makna dari hal tersebut. 
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hasil mencari informasi terkait tradisi azan pitu tersebut, akan tetapi tidak ada 

analisis mengenai tradisi tersebut.9 

Beberapa dosen dan pengampu mengatakan jika kajian ini telah 

banyak dilakukan dan sudah banyak yang membahas hal ini, akan tetapi 

penyusun menelusuri melalui beberapa portal rujukan digital (Moraref, 

GARUDA, Gooogle Scholar, OPAC UIN) tidak menemukan hasil yang 

memiliki kesamaan pembahasan dengan yang diteliti. Mungkin yang 

menyebabkan hal ini yaitu tidak diunggahnya karya ke internet. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini 

adalah Teori Tindakan Sosial Max Weber. Menurut teori ini suatu tradisi atau 

tindakan dilakukan seseorang karena suatu alasan yang beda dan unik, dengan 

memahaminya berdasarkan pelaku pahami10. Dengan teori ini juga 

menekankan kepada pencarian sebuah makna dari sebuah simbol atau budaya 

tersebut dengan memahami dari apa yang pelaku pahami. Pemahaman dengan 

memahami pelaku lakukan merupakan cara yang lebih baik dalam 

menghargai suatu tradisi, karena menghargai perbedaan makna pada setiap 

individu atau kelompok. 

 Max Weber dalam mengkaji sebuah ritual meperhatikan dalam 

aspek sosiologis dengan mencari makna dari sebuah ritual berdasarkan yang 

dipahami oleh pelaku. Pelaku disini berarti orang yang telah melakukan atau 

                                                           
9 Penelusuran terakhir dilakukan pada 2 Mei 2019 
10Pip Jones (dkk), Pengantar Teori-Teori Sosial terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) ,hlm 117-118  
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terlibat dalam ritual tersebut seperti warga sekitar, pemuka agama, atau 

sesepuh di daerah tersebut. Weber dengan Teori Tindakan Sosialnya mencoba 

untuk menggali makna dari sebuah ritual berdasarkan apa yang dipahami dan 

rasakan oleh pelaku. Peneliti menggali makna dari pelaku yang menggerakan 

dirinya untuk mau bertindak dalam tradisi tersebut. Dalam menggali makna 

tersebut Weber mengklasifikasi 4 tipikal yang biasanya mendasari mengapa 

seseorang mau melakukan hal tersebut, yaitu Tindakan Tradisonal, Tindakan 

Afektif, Tindakan Rasionalitas Instrumental, dan Tindakan Rasionalitas 

Nilai11. 

Tipikal Tindakan Tradisional mempercayai jika alasan seseorang 

melakukan seseuatu ditentukan oleh tradisi yang sudah ada dan mengakar di 

suatu masyarakat dan sudah dijalankan dan diteruskan dari generasi ke 

generasi12. Tipikal ini menitiberatkan kepada keteraturan dalam pengulangan 

tradisi tersebut dalam suatu individu atau masyarakat. Pelaku pada tipikal 

seperti ini melakukan karena sudah adanya sistem di masyarakat yang teratur 

melakukan hal tersebut, sehingga karena menjadi salah satu bagian dari 

kelompok tersebut pelaku mengikuti sebelum adanya makna yang 

mendorongnya. Pip Jones menerangkan jika pada tipikal seperti ini pelaku 

                                                           
11 Alis Muhlis dan Nor Kholis, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi 

Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Jurnal Living Hadis, Vol. 1 Nomor 2, Oktober 2016; 

ISSN: 2528-756), hlm 249 
12 Alis Muhlis dan Nor Kholis, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi 

Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari, hlm 249 
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biasanya memberikan pernyataan seperti “ Saya melakukan karena saya selalu 

melakukan”13. 

Tipikal Tindakan Afektif adalah suatu tipikal tindakan yang tergantung 

pada perasaan dan kondisi pelaku14. Pada tipikal ini perasaan pelaku yang 

mendominasi dalam melakukan suatu tindakan yang mengenai tentang suka 

atau tidaknya dan sebagainya yang menimbulkan alasan mengapa tindakan 

tersebut dilakukan. Pelaku menyandarkan alasan melakukan sesuatu 

berdasarkan hasil olah hati dari pelaku. Pelaku pada tipikal seperti ini biasanya 

mengatakan “Saya melakukan ini karena saya suka”. 

Tipikal Tindakan Rasionalis Intrumental adalah suatu tipikal tindakan 

yang didasari dari kesadaran dari individu atau kelompok untuk melakukan 

sebagai jalan yang paling efektif untuk menuju tujuan mereka15. Pelestarian 

dari tradisi dianggap sebagai salah satu sarana untuk menjaga tujuan agar 

supaya segera tercapai atau menjaganya. Tujuan setiap orang atau kelompok 

pastilah beda akan tetapi jika seseorang melakukan karena adanya bantuan 

diluar dirinya maka termasuk dalam tipikal ini. Pelaku yang tergolong dalam 

tipikal seperti ini biasanya mengatakan “ Saya melakukan ini karena cara 

paling efektif  untuk mencapainya”. 

                                                           
13 Pip Jones (dkk), Pengantar Teori-Teori Sosial terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) ,hlm 118 
14 Alis Muhlis dan Nor Kholis, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi 

Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari, hlm 249 
15 Alis Muhlis dan Nor Kholis, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi 

Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari, hlm 249 
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Tipikal Tindakan Rasionalitas Nilai adalah suatu tipikal tindakan yang 

didasari dari nilai-nilai yang ingin diambil melalui tindakan tersebut16. Pelaku 

pada tipikal ini mengharapkan mendapatkan suatu nilai yang terdapat dalam 

tindakan tersebut, seperti melakukan salawat kepada nabi Muhammad 

berharap dapat meniru kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh beliau.    

 Pada penelitian azan pertama salat Jumat di Masjid Sholihin yang 

menjadi obyek kajian. Pembahasan akan membicarakan tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan azan pertama salat Jumat di Masjid Sholihin. Pembahasan 

meliputi sejarah, tradisi, dan makna yang terkandung didalamnya. 

 

F. Metode Penelitian 

 Kajian ini dikategorikan dalam kajian Living Hadis. Tujuan kajian ini 

sejalan dengan tujuan dari studi Living Hadis yang mencoba mencari teks 

dari sebuah praktek ibadah di masyarakat. Dengan pendekatan pendekatan 

sosial penelitian ini dilakukan dan dijalankan. Penelitian ini berjenis kualitatif 

dengan cara wawancara dalam mengumpulkan data. Wawancara dilakukan 

kepada beberapa orang dianggap penyusun dapat memberi gambaran dan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 Informan dalam penelitian ini adalah orang orang internal dalam 

struktur kepengurusan masjid ini, yaitu Takmir masjid Sholihin, dan juga 

Muazin yang berperan sebagai pelaku . Orang orang inilah yang dianggap 

penyusun dapat memberikan informasi-informasi penting dan memberi 

                                                           
16 Alis Muhlis dan Nor Kholis, Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi 

Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari, hlm 249 



11 
 

 

gambaran terkait sejarah, dan data terkait azan pertama salat Jumat yang 

dilakukan di masjid Sholihin Informan-informan yang peneliti wawancara 

antara lain Bapak Kholid selaku Takmir Masjid Sholihin, Bapak Suparmanto, 

Bapak Barozi, Bapak Jasmani, Bapak Suharjo, dan Bapak Slamet selaku  

Muazin. Informan tersebut sudah menjadi Muazin lebih dari satu tahun di 

Masjid Sholihin, mereka juga tinggal di sekitar atau tidak terlalu jauh dari 

masjid. Kelima Muazin tersebut menjadi petugas utama disetiap pelaksanaan 

azan pertama di Masjid Sholihin dan akan digantikan ketika berhalangan. 

Setiap wawancara akan disertai dokumentasi berupa rekaman yang akan 

ditranskrip sebagai data, namun ada salah satu dari informan yang tidak 

menghendaki untuk didokumentasikan dan terpaksa tidak ditampilkan 

transkripnya. 

 Dalam pengumpulan data penyusun tak hanya mengumpulkan data 

dengan wawancara kepada narasumber saja, akan tetapi juga menyaksikan 

ritual azan pertama pada salat Jumat di masjid Sholihin. Hal ini bertujuan 

supaya peneliti merasakan secara langsung praktek keagamaannya sehingga 

dapat menambahkan beberapa detail terkait ritual juga sebagai media untuk 

mengkonfirmasi beberapa data yang diberikan oleh narasumber terkait ritual 

azan pertama oleh lima orang pada salat Jumat di masjid Sholihin. Oleh 

karena itu dalam pengumpulan data penyusun juga menggunakan metode 

observasi tidak berstruktur17. 

                                                           
17 Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Jurnal EQUILIBRIUM Vol. 5, No. 9, Januari- 

Juni 2009, hlm 6-7 
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 Data yang diperoleh akan disajikan secara menyatu dalam tulisan dan 

juga transkrip wawancara yang akan diletakkan sebagai lampiran dari 

penelitian ini. Hasil wawancara akan disisipkan dalam pembahasan dalam 

bentuk kutipan langsung maupun sebagai footnote, pada wawancara lengkap 

akan menjadi lampiran yang terdapat pada akhir setelah daftar pustaka. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika penelitian ini terbagi dalam lima bab yang terdiri dari: 

Bab pertama, dimulai dengan latar belakang yang memberikan pemahaman 

awal terkait kajian sehingga pembaca dapat mengikuti alur pembahasan dari 

penelitian ini. Setelah itu dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berisi 

permasalahan dan alur yang bersifat substansial dari kajian ini. Lalu tinjauan 

dan kegunaan pustaka yang menjelaskan output dan tujuan akhir dari 

penelitian ini. Tinjauan pustaka berisi pemaparan tentang kajian yang telah 

dilakukan terkait obyek kajian. Kerangka teori memaparkan secara singkat 

terkait teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Max 

Weber yang dianggap relevan dengan obyek kajian. Metode penelitian terkait 

dengan bagaimana cara informasi dan data diperoleh dan diolah dalam 

penelitian ini. Sistem pembahasan berupa penarasian dari gambaran umum 

terkait sistematika pembahasan dalam penelitian. 

 Pada bab yang kedua memberikan gambaran terhadap obyek 

penelitian. Pembahasan dimulai dengan pemaparan terkait sejarah bagaimana 

tradisi ini muncul. Pemaparan tentang transfomasi dan awal mula tradisi 
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termuat pada bagian ini. Setelah itu pemberian gambaran tentang praktek 

yang terjadi pada hari ini. Pada bagian ini memberikan informasi terkait 

lokasi dan kronologi ritual yang terjadi. 

 Selanjutnya bab ketiga menjelaskan tentang sejarah Masjid Sholihin 

selain itu juga bagaimana pelaksanaan azan yang dilakukan di masjid 

tersebut, selain itu juga membahas tentang kapan mulainya tradisi azan 

dengan lima orang di masjid Sholihin. 

 Bab yang keempat menampilkan analisis pada data yang telah 

ditemukan dan dipaparkan dalam bab-bab yang sebelumnya. Analisis 

dilakukan dengan Teori Tindakan Sosial Max Weber. 

 Bab kelima menjadi kesimpulan dan penutup dari pembahasan dari 

seluruh pembahasan. Pada bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian dan 

permintaan saran terkait penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Azan pertama dengan lima Muazin di Masjid Sholihin dilakukan 

semenjak tahun pertama langgar didirikan. Tradisi azan dengan lima Muazin 

dilakukan hanya dilakukan ketika azan pertama salat jumat saja supaya warga 

sekitar dapat melaksanakan salat jumat dan memenuhi peserta minimal empat 

puluh jamaah. Pengambilan keputusan dengan lima Muazin diambil oleh 

sesepuh dahulu karena ketidak adanya alat pengeras pada zaman itu 

sedangkan azan perlu dikumandangkan seluas mungkin, dengan pemahaman 

suara lima orang yang digabungkan lebih keras dari satu orang maka 

diambilah keputusan ini sebagai pengingat akan masuknya waktu salat jumat. 

Azan dimulai dengan pembunyian bedug dan kenthongan sebelum memasuki 

waktu salat, ketika memasuki waktu salat para Muazin berbaris menghadap 

barat dan membaca doa dan salawat berdasarkan bagiannya setelah itu 

bersama-sama kelima Muazin mengumandangkan azan bersama-sama tanpa 

pengeras suara. 

Pemaknaan warga sekitar tentang hadis mengenai azan pertama salat 

jumat dianggap sesuatu yang penting sebagai sarana pengingat warga untuk 

menunaikan salat jumat, karena dengan terkumpulnya jamaah untuk 

memenuhi syarat dalam pelaksanaan salat jumat. Dalam pemahaman warga 

empat puluh orang merupakan batas minimal untuk melaksanakan salat jumat 
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supaya sah dan diterima. Azan pertama dengan lima Muazin merupakan 

pengembangan pemahaman tentang syarat empat puluh orang sebagai batas 

minimal peserta yang sudah menjadi tradisi yang mengakar pada masyarakat, 

selain sebagai suatu sarana untuk mengundang orang untuk salat jumat juga 

dipahami oleh Muazin sebagai sebuah ibadah yang banyak pahalanya 

sehingga tanpa mendapatkan bayaran para Muazin bersedia menjalankan 

tugas selama badan masih memungkinkan. Ketika dibedah menggunakan 

Teori Tindakan Sosial milik Max Weber peneliti dapat mengambil motif dan 

tujuan pelaku yaitu: pertama, berdasarkan tipe tindakan Rasionalitas 

Instrumental mereka melakukan karena dengan melakukan setiap pekan jadi 

upaya untuk melestarikan tradisi sesepuh yang dianggap sesuatu yang baik. 

Kedua, berdasarkan tipe tindakan Rasionalitas Nilai mereka melakukan 

karena ingin mendapatkan pahala, berkah dengan menjadi Muazin azan 

pertama. Ketiga berdasarkan tipe Tradisional mereka melakukan karena ingin 

melestarikan tradisi. 

B. Saran 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang sejarah dan 

transformasi mengenai tradisi yang serupa di tempat yang berbeda, dengan 

begitu dapat memahami penelitian ini dengan lebih baik dan dapat memahami 

tradisi ini dengan lebih jelas.  
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