
 

Menengok kekan dan kekiri pada saat adzan  

Menggunakan Pengeras Suara 

(mengambil faedah dari “Fiqih Nawaazil fil Ibadaat karya DR. Kholid bin Ali) 

 

Pada zaman dahulu manusia adzan naik ke menara, oleh  sebab itu 

para ulama menganjurkan Muadzin untuk adzan di tempat yang tinggi agar 

suaranya lebih dapat didengar, karena salah satu alasan adzan adalah 

memberitahukan orang-orang yang hendak sholat untuk hadir sholat 

berjamaah di Masjid.  

Namun pada zaman sekarang ini, tidak didapati lagi Muadzin yang naik 

ke menara untuk adzan dan mencukupkan diri di bawah, karena sudah 

menggunakan pengeras suara, sehingga tujuan agar suara adzan dapat 

didengar seperti yang dilakukan orang-orang pada zaman dahlu dengan naik 

ke tempat yang tinggi sudah terpenuhi. 

Apabila Muadzin naik ke atas menara untuk beradzan, maka 

disyariatkan untuk menoleh kekanan dan kekiri pada saat kalimat “Hayya 

‘Alash Sholat dan Hayya ‘Alal Falah”. Dalil hal ini adalah hadits Abi Juhaifah : 
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“Bahwa beliau melihat Bilaal � beradzan dan ia mengamati mulutnya, pada 

saat Hayya ‘Alash Sholat, Hayya ‘Alal Falah, mulut Bilaal menoleh kekanan dan 

kekiri”. (Muttafaqun ‘Alaih). 

Namun melihat kondisi sekarang yang adzan menggunakan pengeras 

suara, apakah masih disyariatkan adzan dengan menoleh kekanan dan 

kekiri? Jawabannya, para ulama berselisih tentang hal ini : 

1. Pendapat pertama mengatakan, tidak disyariatkan lagi. 

Dalil mereka adalah bahwa hikmah Muadzin menoleh kekanan dan kekiri, 

agar suaranya dapat terdengar kesemua penjuru, adapun sekarang 

dengan penggunaan pengeras suara, hal tersebut sudah terpenuhi. Dan 

yang menguatkan lagi menurut mereka ketika Muadzin menggunakan Mic 

didepannya, pada waktu ia menoleh kekanan dan kekiri, maka hal ini 

dapat melemahkan suara adzannya, sehingga hikmah syariat ini tidak 

terpenuhi. 

2. Pendapat kedua Sunnah ini tetap dilakukan, karena dalilnya kuat. 



Pendapat yang terpilih menurut kami adalah dilihat kondisinya, jika 

dengan menoleh menyebabkan suaranya menjadi lemah pada pengeras 

suara, maka ditinggalkan, karena mengangkat suara adalah rukun dari 

adzan. Namun jika kondisi ini tidak terjadi, misalnya dengan memasang mic 

didepan dan disamping kanan-kirinya, maka menoleh disyariatkan dan juga 

terdapat hikmah lain dalam pengamalannya, yaitu agar orang lain 

mengetahui bahwa ia sedang adzan. 


