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BAB III

PENGGUNAAN ILMU ASTRONOMI PRAKTIS (ILMU FALAK)

DALAM PENETAPAN AWAL WAKTU IBADAH

A. Pengertian Astronomi Praktis (Ilmu Falak) dan Sejarahnya.

Ilmu Astronomi praktis (ilmu falak) merupakan warisan salah

satu disiplin ilmu pengetahuan tertua sejak manusia pertama kali membangun

peradaban dimuka bumi.Saat ini ilmu astronomi praktis (ilmu falak) terus

dipelajari dan dikembangkan dengan memadukan technology yang

berkembang.Ilmu Falak pada garis besarnya dibagi menjadi dua macam yaitu

yang pertama  ilmu falak ilmiy dan yang kedua ilmu falak amaliy.30Ilmu

Falak Ilmiy di sebut juga dengan Theoritical Astronomy sedangkan ilmu

Falak Amaliydisebut dengan Practical Astronomy.Ilmu falak ilmiy atau

Theoretical Astronomi yaitu ilmu yang membahas tentang teori dan konsep

benda-benda langit.Ilmu falak amaliy atau Fractical Astronomiy ilmu yang

melakukan perhitungan untuk mengetahui kedudukan dan posisi benda-benda

langit antara benda satu dengan benda lainnya.Masyarakat memahami ilmu

ini dengan istilah Ilmu Falak atau Ilmu Hisab.31

Ilmu falak merupakan tarkib  idhofi yang telah menjadi nama bagi

suatu disiplin ilmu penegtahuan. Menurut  etimologi terdiri dari mudhof ( (علم

30http://insanlemah856.blogspot.com/2012/11/makalah-ilmu-falak.html
31 Ibid



22

dan mudhofun ilaih الفلك) )sebelum melangkah lebih jauh perlu di pahami

kata mudhof“علم” dan mudhofun ilaih ”الفلك“ sebagai berikut:

32بت المطابق للواقعالعلم ھو اعتقاد الجازم الثا

Artinya: Ilmu adalah keyakinan yang kuat yang sesuai dengan realitasnya.

بحقیقتھ، وذلك ضربان: أحدھما إدارك ذات الشئ.علم: العلم إدراك الشئ 

33والثانى الحكم على الشئ بوجود شئ ھو موجود لھ أو نفى شئ ھو منفى عنھ

Artinya: Ilmu ialah memahami suatu hal dengan hakikatnya, ada dua jenis
persepsi: Pertama, untuk memahami suatu dzat, kedua, untuk menilai
kepada sesuatu dengan suatu wajud yaitu bahwa tidak ada baginya
atau menolak sesuatu untuk menolaknya.

Kata falak berasal dari bahasa Arab yang mempunyai persamaan

dengan kata madar yang dalam bahsa Inggris disebut “orbit”.34Yang bisa

diartikan dengan lingkaran langit atau cakrawala. Kata Falak terdapat dalam

Al-Qur’an sebanyak dua kali yaitu yaakni dalam surat Al-Anbiya’: 33 dan

Yasin: 40 yang berbunyi:









Artinya: Dan dialah yang Telah menciptakan malam dan siang, matahari dan
bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis
edarnya.35

32 Imam Majdiddin Al-Syairozi, Taj Al-Urus, Maktabah Syamilah, h. 7825
33Abi Al-Qosim Al-Husin Ibnu Muhammad ( Al-Rhagib Al-Asfahani), Mufrodat fi

Gharib Al-Qur’an, ( Maktabah Syamilah: TP), tt. h.343
34Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesian, (Surabaya: Pustaka

Progressif),2002, h.1072
35Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Jakarta : PT. Tehazed), 2010,

h. 452
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Artinya:Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun
tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis
edarnya.36

Dari kedua ayat diatas jelas dapat dipahami bahwa ilmu falak

secara etimology diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia (Al-Qur’an dan

Terjemahan Departemen Agama RI) dengan kata garis edar atau orbit.

Sedangkan secara terminology dapat dirumuskan antara lain.

1. Menurut Kamus Besar BahasaIndonesia, mengartikan bahwa ilmu falak

adalah ilmu pengetahuan mengenai keadaan, peredaran, perhitungan dan

sebagainya,bintang-bintang di langit.37

2. Menurut Ensiklopedi Islam ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tata

letak serta peredaran benda-benda langit pada orbitnya, seperti matahari,

bulan, bintang dan planet-planet.38

3. Ensiklopedi Hukum Islam memberi pengertian sebagai berikut, ilmu

falak adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit tentang fisiknya,

geraknya, ukurannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.39

4. Sedangkan menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dalam

bukunya Almanak Hisab Rukyat menyebutkan ilmu falak adalah ilmu

36Ibid , h. 629
37Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta: PT.

Media Pustaka Phoenix), 2008, h.238
38Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam,( Jakarta: Djambatan), 2002,

h. 273
39Perpustakaan  Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), Ensiklopedi Hukum

Islam, ed. Abdul Aziz Dahlan….(et al). cet. 1,(Jakarta: Ichtiar Baru Van  Hoeve),1996, h. 304
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pengetahuan yang mempelajari lintasan benda-benda langit seperti

matahari, bulan dan bintang-bintang serta benda-benda langit lainnya

dengan tujuan mengetahui posisi benda-benda langit itu serta

kedudukanya dari benda langit lainya.

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik pengertian  bahwa

secara umum ilmu falak merupakan cabang ilmu praktis yang mempunyai

objek formal benda-benda langit khususnya matahari, bumi dan bulan

dengan objek material berupa garis edar atau orbit masing-masing dan

sasaran fungsionalnya adalah mendukung salah satu syarat beribadah kepada

Allah SWT.

Dengan demikian ilmu falak dapat dikatakan merupakan salah

satu dari Practical Astronomi, ilmu ini juga sering disebut ilmu hisab karena

pendekatan yang digunakan lebih banyak memanfaatkan berbagai macam

system perhitungan matematika.

Dalam lintasan sejarah penemu pertama astronomi (ilmu falak)

adalah nabi Idris.Sekitar abad ke-28 sebelum masehi embrio ilmu falak mulai

Nampak, ilmu ini digunakan untuk menentukan waktu bagi saat-saat

penyembahan berhala.Abad ke-XX sebelum Masehi di Negeri Tionghoa telah

ditemukan alat untuk menetahui gerak matahari dan benda-benda langit

lainnya.Sebelum Masehi, persoalan ilmu falak sudah terlihat walaupun dalam

kemasan yang berbeda.Masa sesudah Masehi ditandai dengan temuan
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Claudius Ptalomeus (140 M) berupa catatan-catatan tentang bintang-bintang

yang diberi nama “ Tabril Magesthi”.40

Pada Masa Rosulullah SAW wacana ilmu falak terlihat dengan

adanya penetapan hijrah Nabi dari Mekkah ke Madinah sebagai dasar pondasi

Kelender Hijriah yang dilakukan oleh Sahabat Umar bin Khattab (17 H). Ilmu

falak mendapat perhatian husus ketika khalifah Abu Ja’far Al-Manshur yang

ditandai dengan penerjemahan kitab Sindhind kedalam bahasa arab.

Kemudian khalifah al-makmun, naskah “Tabril Magisthy” diterjemahakan

oleh Hunain bin Ishak. Dari sinilah muncul ilmu falak sebagai salah satu dari

cabang ilmu keislaman dan tumbuhnya ilmu falak tentang penentuan awal

waktu shalat, penentuan Gerhana, awal bulan Qamariah dan Penentuan arah

Kiblat.41

Perkembangan ilmu falak di Indonesia ditandai dengan adanya

penanggalan Jawa Islam oleh Sultan Agung, kemudian munculnya buku

Sullamun Nayyirain42 karangan Muhammad Mashur Al-Batawi.Seiring

dengan pejalanan waktu ilmu falak semakin berkembang di

Indonesia.Perkembangan ini tandai dengan banyaknya karya-karya dan buku-

buku yang disusun oleh Ulama-ulama Indonesia.Hal ini menyebabkan

terjadinya pemahaman dan metode yang berbeda-beda dikalangan para ahli

40http://el-ghondrongy.blogspot.com/2012/09/sejarah-ilmu-falak_3427.html
41 Ibid
42Ulasan tentang rihlah ilmiyyah yang dilakukannya dapat dibaca dalam Biografi

Muhammad Manshur al-Batawi, yang diterbitkan oleh Yayasan al-Manshuriyyah Jakarta Timur.
Dimana Muhammad Manshur dalam lacakan sejarah pernah berguru pada Syekh Abdurrahman bin
Ahmad al-Misra
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sehingga mengakibatkan berbedanya penentuan hari-hari besar islam di

Indonesia. Seperti perbedaan penentuan awal bulan Ramadhan dan Idul Fitri

seringkali terjadi di Indonesia.43

Melihat dari fenomena dan perbedaan yang terjadi, Departemen

Agama membentuk Badan Ilmu Falak Departemen Agama dengan tim

perumus dari Departemen Agama, A. Wasit Aulawi, H. Zaini Ahmad Noeh

dan Sa’aduddin Djambek. Kemudian dari Lembaga Metereologi dan

Goefisika, Susanto, Planetarium dan Santoso Nitisatro.Berdasarkan

Keputusan Menteri Agama tanggal 16 Agustus 1972 terbentuklah Badan

Hisab Rukyat Departemen Agama yang di Ketuai Sa’aduddin Djambek.44

Singkatnya semenjak dahulu kala Astonomi (ilmu falak) telah

menunjukkan eksistensinya kepada masyarakat. Bahkan istilah-istilah yang

pernah ditemukan oleh Ahli dahulu (Persi) hingga sekarang masih dipakai

islam. Seperti zij (epemiris).Buku astronomi berbahasa Persia yang banyak

mendapat perhatian Arab (Islam) adalah 'Zij Syah' atau ‘Zij Syahryaran’ yang

merupakan ephemiris (zij) yang masyhur di zamannya.45Kemudian Almanac

Nautica yang disusun oleh Simon New Combketika beliau berkantor di

Nautical Al Manac Amerika,46kedua istilah ini, diakui kebenarannya dan

masih dipakai oleh ulama-ulama falak Indonesia sampai sekarang.g.

B. Fungsi Ilmu Falak dalam Ibadah

43 Ibid
44 Ibid
45 Lihat http://rukyatulhilal.org/falakiyah/index.html, Arwin Juli Rakmadi Butar-Butar,

Sejarah Ilmu Falak Dan Peranannya Dalam Islam, Diposting 31 Agustus 2011
46http://el-ghondrongy.blogspot.com/2012/09/sejarah-ilmu-falak_3427.html)



27

Ibadah maktubah pada prinsipnya tidak terlepas dari bahasan ilmu

falak. Ibadah shalat maktubah merupakan kewajiban umat muslim yang

ditunaikan lima waktu sehari semalam. Penentuan waktu-waktunya, kapan

jatuh dan habis waktu shalat tidak terlepas dari bahasan ilmu falak.Ka’bah

merupakan jihat Umat Muslim ketika shalat dan bahasan Jihat shalat pun

tidak terlepas dari bahasan ilmu falak.

Ringkasnya bahasan ilmu falak sangat erat hubungan dan

kaitannya dengan ibadah umat Islam umumnya meliputi:

1. Penentuan arah kiblat

Kiblat adalah bagunan berbentuk kubus terletak di jantung kota

Mekkah merupakan tempat yang dituju kaum muslimin ketika

melaksanakan shalat. Menghadap kiblat merupakan satu kemestian

(syarat) untuk syahnya shalat.47Secara bahasa Kiblat adalah Arah, Jihat,

Syathrah, yang dimaksud adalah Ka’bah.Menurut Ulama Fiqh Kiblat

adalah arah atau Wujudul Ka’bah.Orang yang berada di dekat Ka’bah

wajid menghadap Ain Ka’bah, dan orang yang berada jauh dari Ka’bah

(tidak melihat) maka mereka berjihad menghadap kearah Ka’bah.48

Sebagaimana terdapat pada kitab Fiqh Ala Mazahibil Arba’ah yang

berbunyi:

47Marzuki dan Muhammad Abdi Almaktsur, Ilmu Falak (Suatu Pengantar),
(Pekanbaru: Suska Pers), 2011, h. 75

48 Hajar Hasan, Menentukan arah Kiblat dan Aplikasinya, TP. Th. 2007, h.1
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القبلة ھي جھة الكعبة أو عین الكعبة فمن كان مقیما بمكة أو قریبا منھا فإن صالتھ ال 

تقبل عین الكعبة یقینا ما دام ذلك ممكنا فإذا لم یمكنھ ذلك فإن علیھ أن تصح اال إذا اس

49یجتھد في االتجاه إلى عین الكعبة

Artinya:Kiblat adalah jihat atau Ain Ka’bah orang yang berada di Makkah
dan sekelilingnya tidak syah shalat kecuali menghadap ain ka’bah
dengan keyaqinan selagi mungkin, maka apabila tidak mungkin
hendaknya berijtihat menghadap ain ka’bah.

Dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa para ulama

sepakat menghadap kiblat ketika shalat hukumya wajid. Namun yang

menjadi  perdebatan diantara para ulama adalah mengenai apakah wajib

menghadap Ain Ka’bah atau Jihat Ka’bah. Syafi’iah dan Hanabilah dalam

hal ini berpendapat wajib hukumnya menghadap Ain Ka’bah.Sedangkan

menurut Hanifiah dan Malikiah berpendapat wajib hukumnya menghadap

Jihat Ka’bah.50

Mengenai perbedaan pendapat diatas penulis tidak membahas

secara mendalam karna perbedaan itu ada landasan dan dasar

hukumnya.Mengingat dengan kecanggihan technology yang berkembang

saat ini, tidak ada alasan untuk tidak mengetahui kiblat. Dengan bantuan

technology semakin mudah bagi umat islam untuk menentukan kiblat.

Peran ilmu falak dalam penentuan arah kiblat pada prinsipnya

membahas tentang cara atau metode cara menentukan arah kiblat. Cara

menentukan arah kiblat sebagai berikut:

49 Abdur Rahman Al-Jaziri, , Al-Fiqh ala Mazahib Al-Arba’ah, Maktabah Syamilah,h.
22

50 Muhammad Ali Ash-Shobuni, Rawai’ Al-Bayan Min Tafsir Al-Ayati Al-Ahkam,
(Maktabah Al-Ghozali: Damsiq), h. 124
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1. Berpedoman kepada bayangan matahari

Secara astronomis dalam satu tahun dua kali bayangan

matahri tepat melintas Ka’bah.Peristiwa itu terjadi diperkirakan pada

tanggal 28 Mei dan 16 Juli.Bayangan matahari pada tanggal tersebut

dapat dijadikan pedoman menetapkan arah kiblat untuk daerah yang

berada jauh dari Mekkah.51

Pengukuran bayangan matahari pada tanggal tersebut

dilakukan setelah matahari tergelincir.Penentuan dan pengukuran

disesuaikan waktu Mekkah dengan waktu daerah. Contoh perbedaan

waktu Mekkah dengan Indonesia 4 jam 20 menit 40 detik karena

Indonesia terletak sebelah Timur kota Mekkah maka siang hari lebih

cepat di Indonesia dari Mekkah. Kalau matahari tergelincir di Mekkah

Pukul 12.00 di tambah dengan beda waktu di Indonesia 4 20 40 berarti

di Indonesia pukul 16 20 40. Jadi pengukuran di Indonesia dapat di

lakukan pukul 16 20 40 pada itu di Mekkah matahari baru

trgelincir.Pengukuran arah Kiblat berdasarkan kepada bayangan

matahari tanggal 28 Mei dan 16 Juli menurut penelitian astronomi di

pandang sangat akurat dan mudah pekerjaannya serta tidak memerlukan

peralatan dan biaya.52

2. Berdasarkan kepada perhitungan astronomi

Menentukan arah kiblat berdasarkan perhitungan memekai

rumus, alat khusus dan data tertentu menurut Buku Departemen Agama

51 Hajar Hasan, Op.cit , h. 1
52 Ibid
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RI.Rumus penentuan arah kiblat menurut Buku Departemen Agama RI,

sebagai berikut:

Cotg b x Sin _ Cos a x Cotg c

Sin c

Alat yang di perlukan dalam penentuan arah kiblat dengan

perhitungan adalah Kolkulator Standart, Daftar Logaritma (4 desimal),

dan Rol Busur.Menentukan arah kiblat dengan perhitungan

harusterlebih dahulu  diketahui data Lintang Daerah yang akan dihisab,

Bujur daearah, Lintang Mekkah (210 23’) dan Bujur Mekkah (390

50’).53

3. Metode Online Qibla Locator

WebsiteqiblaLocator merupakan sebuah website yang

menyediakan layanan mencari arah kiblat. Penggunaanya sangat

simpel, kita tinggal mencari posisi mesjid kita menggunakan perangkat

google map kemudian akan ada garis merah yang menunjukkan arah

kiblat. Apabila mesjid kita melenceng dari gari arah garis merah maka

bisa dikatakan arah kiblat mesjid tersebut bergeser.Selain arah kiblat,

Qibla Locator juga memberikan informasi koordinat mesjid kita,

direction (azimuth dari utara magnet) dan jarak mesjid kita ke Ka’bah.54

4. Menggunakan GPS

Sistem Pemosisi GlobalatauGlobal Positioning

System (GPS) adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan

53 Ibid
54http://www.ibnurusydy.com/metode-menentukan -arah-kiblat
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bumi dengan bantuan penyelarasan (synchronization) sinyal

satelit.Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan

sinyal gelombang mikro ke Bumi.Sinyal ini diterima oleh alat penerima

di permukaan, dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah,

dan waktu.55Sistem ini dikembangkan oleh Departemen Pertahanan

Amerika Serikat, dengan nama lengkapnya adalah NAVSTAR GPS,

nama yang diberikan oleh John Walsh, seorang penentu kebijakan

penting dalam program GPS.56

Penggunaan GPS untuk menentukan arah kiblat terlebih

dahulu menyalakan harus menyalakan GPS-nya agar mesin tahu posisi

yang dimaksud. Setelah fixed (sinyal satelit telah tertangkap dan posisi

yang dimaksud telah diketahui), dari menu Waypointpilih Goto

Waypoint. Akan muncul deretan waypoint yang telah tersimpan, kita

pilih Ka’bah. Dalam hitungan detik, BeeLine GPSakan menampilkan

posisi kita dan arah garis yang menuju Ka’bah. Garis itulah penentu

arah Ka’bah dari posisi kita saat itu.57

5. Metode Google Earth

Google Eart merupakan sebuah program globe virtual yang

sebenarnya disebut Earth Viewer dan dibuat oleh Keyhole, Inc. Program

ini memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari

pemetaan satelit, fotografi udara dan globe 3D. Awalnya dikenal

55 (http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Pemosisi_Global)
56 Ibid
57http://kaffah4829.wordpress.com/2007/05/23/menentukan-arah-kiblat-deng)
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sebagai Earth Viewer, Google Earth dikembangkan oleh Keyhole,_Inc,

sebuah perusahaan yang diambil alih oleh Google 2004.58

Google Eart berfungsi untuk menetukan arah kiblat secara

akurat langsung dari titik tengah ka’bah hingga rumah, masjid,gedung-

gedung yang ada tampak pada citra satelit Google Eart.Cara ini sangat

akurat karna menggunakan citra satelit yang dapat dilihat secara

langsung, mudah, murah dan dimana saja berada. Untuk mendapatkan

aplikasi google earth dapat diunduh (di download) secara gratis. Atau

apabila tidak tersedia koneksi internet di rumah anda, maka dapat

mencoba di warnet untuk mendapatkan gambar google earth.59

Langkah-langkah menggunakan perangakat Google Eart

secara simple. Pertama,Streaming tempat yang diperlukan dengan

sedetail – detailnya yaitu bangunan Ka’bah dan bangunan masjid yang

akan di tentukan arah kiblatnya. Kedua, Setelah itu bila perlu kedua

tampat tersebut dapat diberi placemark yang ada di add toolbar.Ketiga,

Kemudian bisa memilih ruler yang ada di tools atau path yang ada di

add toolbar, kedua cara ini mirip namun apabila sekalian ingin

mengetahui jarak antara Ka’bah dengan masjid pilih saja

ruler.Keempat,Setelah ruler atau path aktif klik pada bangunan Ka’bah

58http://wartaberitaislam.blogspot.com/2012/04/mencari-arah-kiblat-dengan-google-
earth.html

59 Ibid
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kemudian teruskan dengan klik pada pojok bangunan masjid yang akan

ditentukan.60

Dari beberapa metode yang dijelaskan diatas bahwa

menentukan arah kiblat membutuhkan suatu ilmu husus yaitu astronomi

(ilmu falak).Bahasan mengenai jarak antara benda-benda langit dengan

benda lainnya adalah merupakan bahasan astronomi (ilmu falak).

2. Penetapanawal bulan qomariah serta gerhana

Kajian ilmu falak dalam penetapan awal bulan Qamariah

merupakan bahasan yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah umat

Islam. Bahasan penetapan awal bulan qamariah yang berkaitan dengan

ibadah umat islampada umumnya meliputi ibadah Maktubah yaitu

pelakasanaan ibadah Puasa Ramadhan dan Pelaksaan Ibadah Haji bagi

kaum muslim yang mempunyai kemampuan. Pelaksaan ibadah puasa dan

Haji merupakan perkara-perkara ibadah yang pelaksanaanya telah di atur

oleh Allah SWT melalui Kitab dan Sunnah Rosulullah SAW.Peran ilmu

falak dalam bahasan ini adalah menentukan awal dan akhir bulan. Secara

garis besar menentukan Tinggi Hilal pada awal Ramdhan dan habisnya

waktu bulan, kemudian menentukan awal Syawal untuk dan menentukan

atau mengetahui kapan jatuhnya hari Arafah bagi umat muslim yang

melaksanakan ibadah Haji.

Sistem penentuan Awal Bulan Qamariah merupakan suatu

bagian Ilmu dari kajian Ilmu Falak. Dalam perkembangan keilmuan,

60http://wiretes.wordpress.com/2009/02/10/menentukan-arah-kiblat-dengan-bantuan-
google-earth/
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sebenarnya ada penyempitan makna (statement) yang menjadikan ilmu ini

sebagai ilmu yang hanya berhubungan dengan ubudiyah umat Islam,

padahal Ilmu Falak adalah nama lain dari Ilmu Astronomi, bahkan lebih

luas lagi. Dimasa sekarang ini, Ilmu Falak sering pula disebut dengan Ilmu

Hisab yang didalamnya terdapat kajian tentang penentuan atau perhitungan

awal bulan serta observasi benda-benda langit. Karna pada dasarnya kajian

ini terlahir dari  sebuah observasi, maka ilmu ini juga disebut dengan Ilmu

Ru’yat (observasi).61

Secara umum metode atau caramenentukan Awal Bulan

Qamariah mempunyai dua cara yaitu:

1. Menggunakan Hisab

Kata hisab berasal dari bahasa arab yaitu حسب, یحسب,حسابا62

yang artinya menghitung. Dalam bahasa Inggris, kata hisab disebut

arithmatic yaitu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk

perhitungan.63 Kata hisab dalam Al-Qur’an yang mempunyai ilmu hisab

terdapat dalam surat Yunus (10) Ayat 5 yang berbunyi :













61Abdul Karim dan M. Rifa Jamaluddin Nasir, Mengenal Ilmu Falak (Teori dan
Implementasinya), (Yokyakarta: Qudsi Media), 2012, h. 54

62Loewis Ma’luf, Al-Munjid, (Beirut: Dar Al-Masyriq), 1975, h. 132
63Badan Hisab Rukyat Depag RI, Almanak Hisab Rukyat, (Jakarta: Proyek Pembinaan

Badan Peradilan Agama Islam), 1981, h. 14
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Artinya: Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya
dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi
perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan
perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu
melainkan dengan hak.dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-
Nya) kepada orang-orang yang Mengetahui.64

Dari berbagai macam perkembangan keilmuan hisab dapat

dikalasifikasikan kedalam lima konponen umum menurut tingkat

akurasinya yaitu,hisaburfi,65hisab Istilahi,66 hisabHakiki Bi al-

Taqrib,67Hisab Hakiki Bi Al Tahkik,68hisabHakiki Kontemporer.69

64Kementerian agama RI, Op.Cit, h. 280
65Hisab urfi adalah hisab Jawa Islam karena hisab urfi ini perpaduan antara tahun

Hindu-Jawa dengan hisab Hijriah yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun
1663 M atau 1555 C (Caka), Lihat Abdul Karim, M. Rifa’ Jamaluddin, Mengenal Ilmu Falak
(Teori dan Implementasinya),(Yokyakarta: Qudsi Media) 2012, h.55

66Lihat Abdul Karim dan M. Rifa’ Jamaluddin Hisab Istilahi adalah metode perhitungan
penanggalan yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelililngi bumi. Hisab ini juga
menetapkan adanya daur ulang( siklus) tiga puluh tahun. Setiap tiga puluh tahun itu ditetapkan
adanya  11 tahun Kabisat (panjang) yang umurnya 355 hari, yaitu tahun-tahun ke- 2, 5, 7, 10, 13,
15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Sedangkan 19 tahun selain tahun-tahun tersebut adalah tahun-tahun
Bashitah (pendek) yang umurnya 354 hari.

67 Lihat Abdul Karim Hisab Hakiki Bi al-Taqrib yaitu hisab yang datangnya
bersumber dari dari data yang telah disusun dan telah dikumpulkan oleh Ulugh Beyk Al-
Samaqandiy (w.1420M). data-data tersebut merupakan pengamatan yang berdasarkan pada teori
goesenstris (bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit). Dalam mencari ketinggian hilal,
sistem hisab ini dihitung dari titik pusat bumi, bukan dari permukaaan bumi. Berpedoman pada
gerak rata-rata bulan, yakni setiap harinya bulan bergerak ke arah Timur rata-rata 12 derajat
sehingga operasional hisab ini adalah dengan memperhitungkan selisih waktu Ijtima’(Konjungsi)
dengan waktu matahari terbenam kemudian dibagi dua. Sebagai konsekwensinya adalah, apabila
Ijtima’ terjadi sebelum matahari terbenam, maka praktis bulan (hilal) sudah diatas ufuk ketika
matahari terbenam.

68Hisab hakiki bi al tahkik adalah hisab yang perthitungannya berdasarkan data
astronomis diolah dengan trigonometri (ilmu ukur segitiga) dengan koreksi-koreksi gerak bulan
maupun matahari yang sangat teliti.Dalam menyelesaikan perhitungan ini deigunakan alat-alat
elektronik, misalnya kalkulator dan computer. Selain itu juga dapat diselesaikan  dengan
menggunkan daftar logaritma empat decimal maupun dengan dengan menggunakan
Rubu’Mujayyab.

69Hakiki Kontemporer adalah hisab untuk sistem ketiga dari sistem hisab hakiki, dan
kelima dari sistem hisab secara umum, pada dasarnya memiliki ke miripan dengan sistem hisab
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2. Menggunakan rukyat

Pengertian dalam pembahasan ini adalah melihat bulan baru

(hilal) dengan cara mengamati hilal pada saat matahari terbenam di garis

ufuk barat dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat bantu

seperti teropong bintang, teleskop dan lainnya. Bila seorang telah melihat

hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunkan alat bantu, maka

kesaksiannya dapat diterima. Bila yang di rukyat ( ovservasi) itu hilal

Ramadhan ternyata dapat dilihat maka wajib puasa Ramadhan. Dasarnya

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah: 185 berbunyi:




Artinya: Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat
tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan
itu.70

Kata “” dalam ayat ini adalah mengandung arti
melihat dengan mata kepala, bukan dengan Nazar atau pikiran.71

Dalam  salah satu hadist Rosulullah bersabda:

ِ َعْن نَافٍِع َعِن اْبِن عُ  ثَنَا أَبُو أَُساَمةَ َحدَّثَنَا ُعبَْیُد هللاَّ ثَنَا أَبُو بَْكِر ْبُن أَبِى َشْیبَةَ َحدَّ َمَر َحدَّ

 ِ َرَب بِیََدْیِھ َذَكَر َرَمَضاَن فَضَ -صلى هللا علیھ وسلم- رضى هللا عنھما أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

hakiki bi al-tahqiq, yaitu sama-sama telah menggunakan hisab yang perhitungannya berdasarkan
data astronomis yang diolah dengan sphericaltrigonometri (ilmu ukur segi tiga bola) dengan
koreksi-koreksi gerak bulan dan matahari yang sangat teliti. Yang menjadikan pembeda keduanya
hanya data yang ditampilkan.Data-data tersebut sudah masak dan tinggal mengaplikasikannya ke
dalam rumus segi tiga bola, tanpa harus diolah terlebih dahulu seperti hisab sebelumnya.

70 Kementerian Agama RI, Ibid, . 35
71 Hajar Hasan, Cara Penetapan Awal Bulan Qamariah, (Pekanbaru : TP), 2007, h. 27
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فَُصوُموا لُِرْؤیَتِِھ -ثُمَّ َعقََد إِْبھَاَمھُ فِى الثَّالِثَِة -الشَّْھُر ھََكَذا َوھََكَذا َوھََكَذا « فَقَاَل 

72.رواه مسلم)(»َوأَْفِطُروا لُِرْؤیَتِِھ فَإِْن أُْغِمَى َعلَْیُكْم فَاْقِدُروا لَھُ ثَالَثِیَن 

Artinya:  Puasalah kamu bila melihat Hilal ( Ramadhan) dan berbukalah
bila  melihat hilal (Syawal), jika hilal tidak dapat dilihat karena
cuaca buruk atau mendung, maka sempurnakanlah bilangan
bulan Sya’ban tiga puluh hari.

Ayat dan hadist diatas menerangkan bahwa penentuan awal

bulan Ramadhan dan Syawal dengan rukyat, yaitu melihat atau mengamati

hilal pada akhir Sya’ban dan akhir Ramadhan.73

Berkaitan dengan soal Gerhana (matahari dan bulan). Syaikh

Hasan Ayub menulis, ketahuilah bahwa makna kalimat Kusuf ( gerhana

matahari) dalam pengertian bahasa ialah berubah hitam. Kemudian makna

kalimat Khusuf (gerhana bulan) juga dalam pengertian bahasa adalah

kurang.Para ulama berbeda pendapat, apakah kedua kalimat tersebut bisa

digunakan untuk makna gerhana matahari dan gerhana bulan, atau masing-

masing kalimat punya makna tersendiri, kedua lafal tersebut lazim

digunakan secara bersama.Tetapi para Ahli Fiqh menggunakan kalimat

kusuf untuk gerhana matahari, dan kalimat khusuf untuk gerhana bulan.74

Gerhana matahari terjadi saat bulan berada diantara bumi dan

matahari yaitu pada saat bulan baru.Peristiwa ini meskipun berlangsung

sebentar, besar sekali pengaruhnya pada seluruh makhluk hidup di bumi,

72 Abu Husain Muslim Bin Al-Hajjaj, Op.cith.122
73 Ibid
74 Syaikh Hasan Ayub, Fiqh Ibadah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), 2004, h. 454
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baik hewan, tumbuh-tumbuhan manupun manusia.75 Sementara itu,

gerhana bulan terjadi ketika ia masuk ke dalam bayang-bayang bumi yang

berbentuk bersamaan dengan rotasi bumi mengelilingi matahari. Gerhana

bulan adalah fenomena yang dapat dilihat dari seluruh bumi.76

3. Penentuan waktu shalat

Penentuanwaktu shalat telah dijelaskan dalam Nash, walaupun

penjelasannya tidaksecara gamblangnamun dalam hadist Nabi SAW telah

dijelaskan secara rinci waktu pelaksanaannya.Secara syar’i Al-Qur’an

telah menetapkan waktu pelaksaannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan

dalam surat An-Nisa yat 103 yang berbunyi:














Artinya:Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah
Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring.
Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah
shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah
fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang
beriman.77

Penjelasan waktu-waktu shalat juga terdapat dalam surat Al-

Isra’ ayat 78 yang berbunyi:

75 A. Gunawan Admiranto, Menjelajahi Tata Surya, (Yokyakarta: Kanisius), 2009, h.
201

76 Zaghlul An-Najjar, Pembuktian Sains dalam Sunnah, (Jakarta: Azmah), 2006, h. 50
77Kementerian Agama RI, Ibid
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Artnya: Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap
malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat
subuh itu disaksikan (oleh malaikat).78

Dalam surat  Hud (11): 114 yang berbunyi:










Artinya: Dan Dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan
petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam.
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan
(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk.Itulah peringatan bagi
orang-orang yang ingat.79

HadistNabi Muhammad SAW yang bersumber dari Jabir

berbunyi sebagai berikut:

أخبرنا سوید بن نصر قال أنبأنا عبد هللا بن المبارك عن حسین بن علي بن حسین 

قال أخبرني وھب بن كیسان قال حدثنا جابر بن عبد هللا قال : جاء جبریل علیھ 

الشمس فقال قم یا محمد فصل السالم إلى النبي صلى هللا علیھ و سلم حین زالت 

الظھر حین مالت الشمس ثم مكث حتى إذا كان فيء الرجل مثلھ جاءه للعصر فقال 

قم یا محمد فصل العصر ثم مكث حتى إذا غابت الشمس جاءه فقال قم فصل المغرب 

فقام فصالھا حین غابت الشمس سواء ثم مكث حتى إذا ذھب الشفق جاءه فقال قم 

الھا ثم جاءه حین سطع الفجر في الصبح فقال قم یا محمد فصل العشاء فقام فص

78Kementerian Agama RI,Ibid.
79Kementerian Agama RI,Ibid.
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فصل فقام فصلى الصبح ثم جاءه من الغد حین كان فيء الرجل مثلھ فقال قم یا محمد 

فصل فصلى الظھر ثم جاءه جبریل علیھ السالم حین كان فيء الرجل مثلیھ فقال قم 

ا واحدا لم یزل یا محمد فصل فصلى العصر ثم جاءه للمغرب حین غابت الشمس وقت

ل األول فقال قم عنھ فقال قم فصل فصلى المغرب ثم جاءه للعشاء حین ذھب ثلث اللی

ثم جاءه للصبح حین أسفر جدا فقال قم فصل فصلى الصبح فقال فصل فصلى العشاء

80ما بین ھذین وقت كلھ 

Artinya:Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah: Malaikat Jibril datang
kepada Nabi S.A.W lalu berkata: "Marilah sholat". Lalu ia
melakukan sholat (1) dhuhur di waktu Matahari telah condong
(tergelincir). Kemudian Jibril datang kepada Nabi di waktu
Ashar lalu berkata: "Marilah sholat". Lalu ia sholat (2) Ashar di
waktu bayangan tiap-tiap sesuatu jadi sama panjangnya dengan
keadaan dirinya. Kemudian Jibril datang kepada Nabi S.A.W di
waktu maghrib lalu berkata: " Marilah Sholat" lalu ia sholat (3)
Maghrib di waktu Matahari telah masuk (terbenam). Kemudian
Jibril datang kepada Nabi S.A.W di waktu Isya lalu berkata:
"Marilah Sholat". Lalu ia sholat (4) Isya lalu berkata; " Marilah
sholat". Lalu ia sholat Isya di waktu telah hilang tanda merah -
di tempat Matahari terbenam. Kemudian Jibril datang kepada
Nabi S.A.W di waktu fajar lalu berkata: "Marilah sholat" Lalu ia
sholat (5) Fajar (shubuh) di waktu fajar telah terbit. Kemudian
Jibril datang kepada Nabi S.A.W pada esok harinya lagi di
waktu Dhuhur lalu berkata: "Marilah sholat". Lalu ia sholat
Dhuhur, di waktu bayangan tiap-tiap sesuatu itu jadi sama
panjangnya dengan keadaan dirinya. Kemudian Jibril datang
kepada Nabi S.A.W di waktu Asar lalu berkata: "Marilah
sholat". Lalu ia sholat di waktu Asar, di waktu bayangan tiap-
tiap sesuatu itu jadi dua kali panjang daripada dirinya.
Kemudian Jibril datang kepada Nabi S.A.W di waktu maghrib
yang sama waktunya dengan kemarin, lalu ia sholat maghrib.
Kemudian jibril datang kepada Nabi S.A.W di waktu Isya,
sehabis tengah malam, lalu berkata: "marilah sholat". Lalu ia
sholat Isya. Kemudian Jibril datang kepada Nabi pada waktu
telah terang cuaca (sebelum terbit Matahari). Lalu berkata:
"Marilah sholat". Lalu ia sholat fajar. Kemudian Jibril berkata:
Antara dua waktu itulah waktu bagi tiap-tiap sholat."
(HR..Nasa'i)

80Imam Al-Hafizd Abu Abdullah bin Ali An-Nasa’i, Sunan An-Nasa’i, (Beirut-Libanon:
Dar al-Kitab Al-Alamiyah), h.471
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Berdasarkan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-qur’an maupun

Hadis diatas, ketentuan waktu-waktu shalat dapat dirincikan sebagai

berikut:

1. Shalat Zhuhur

Shalat zhuhur waktunya dimulai sejak bermula dari

tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit dan berlangsung sampai

bayangan sesuatu itu sama panjang dengan selain bayangan sewaktu

tergelincir.81Waktu Zhuhur masuk ketika tergelincir matahari sampai pada

saat bayang-bayang benda sama dengan bendanya. Sebagaimana

disebutkan dalam hadist yang bersumber dari Jabir diatas. Pendapat ini di

kemukakan oleh Jumhur Ulama termasuk Imam Yusuf dan Muhammad

bin Hasan As-Syaibani keduanya Ahli Fiqh dari Mazhab Hanafi sebagai

mana tercantum dalam kitab Al-Mabsuth yang berbunyi:

82وقت الظھر من حین تزول الشمس إلى أن یكون الظل قامة

Artinya: Waktu Zhuhur masuk ketika tergelincir matahari sampai pada
saat bayang-bayang benda sama dengan bendanya.

Tergelincirnya matahari dapat diketahui dengan adanya

bayang-bayang sebelah timur setelah ketidak adaan bayangan dari sebelah

barat. Waktu zhuhur itu terbentang hingga bayang-bayang sama panjang

dengan bendanya. Waktu Zuhur akan habis dengan selesai kondisi

demikian. Shalat Zhuhur sunnah hukumnya disegerakan untuk dilaksnakan

81 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: PT. AlMaarif), 1973, h. 230
82Syamsuddin Al-Sarhasi, Al- Mabsuth, (Beirut-Libanon: Dar Al-Magrifah), Jilid 1. h.

142
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pada awal waktu kecuali cuaca sangat panas tinggi maka sunah hukumnya

diakhirkan hingga panas itu berkurang.

2. Shalat Asar

Shalat asar dimulai sejak berakhirnya waktu zhuhur, yaitu

ketika bayang-bayang suatu benda dua kali panjang dengan

bendanya.Shalat waktunya beberapa saat sebelum matahari menguning.

Sebagaimana yang terdapat dalam Hadist Nabi SAW dalam Kitab

Bulughul Maroom yang berbunyi:

83رواه مسلم) َوَوْقُت اَْلَعْصِر َما لَْم تَْصفَرَّ اَلشَّْمسُ (
Artinya: Waktu asar itu beberapa saat sebelum matahari menguning.

3. Shalat Magrib

Waktu shalat magrib masuk ketika matahari terbenam yakni

terbenam seluruh bentuk piringannya sehingga tidak terlihat sedikit pun

darinya, baik dari daerah yang datar maupun dari daerah yang tinggi atau

pegunungan dan berakhir saat warna merah di ufuk barat hilang. Hal ini

tercantum dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

فَقُ  84(رواه مسلم)َوَوْقُت َصَالِة اَْلَمْغِرِب َما لَْم یَِغْب اَلشَّ

Artinya: Waktu shalat magrib adalah selama syafaq( sinar merah) belum
hilang.

Waktu yang paling utama melaksnakan shalat magrib adalah

ketika ujung sinar matahari telah menumbai sebagai pertnda bahwa

matahari telah hilang dari pandangan.

4. Shalat Isya

83Abi Husain Muslim, Loc.cit
84Abi Husain Muslim, Loc.cit
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Shalat isya waktunya di mulai dari habisnya waktu shalat

magrib, yakni dengan hilangnya mega merah dan terbentang hingga

menjelang terbitnya fajar shadiq.

85(رواه مسلم)َوَوْقُت َصَالِة اَْلِعَشاِء إِلَى نِْصِف اَللَّْیِل اَْألَْوَسطِ 

5. Shalat subuh

Waktu shalat  subuh masuk setelah terbitnya fajar shadiq86

hingga terbit matahari. Pertanda masuknya fajar shadiq dengan adanya

sinar putih yang terbentang di ufuk timur. Fajar inilah yang di jadikan

patokan beberapa ritus ibadah, seperti dimulainya waktu subuh, berkhirnya

waktu shalat isya dan dimulainya imsak (menahan dari) dari segala yang

membatalkan puasa. Sebagaimana yang tercantum dalam hadist Nabi

Muhammad SAW yang berbunyi:

ْبِح ِمْن طُلُوِع اَْلفَْجِر َما لَْم تَْطلُْع اَلشَّْمسُ  87(رواه مسلم)َوَوْقُت َصَالِة اَلصُّ

Artinya: Waktu subuh mulai dari terbit fajar hingga terbit matahari.

Dari ayat Al-qur’an dan Hadist diatas dapat disimpulkan

bahwa untuk pelaksaan shalat pada waktu yang telah ditentukan belum

dapat di dipastikan ketentuan limit awal dan akhir waktu. Kemudian

85Abi Husain Muslim, Loc.cit
86Fajar Shoddiq ialah terlihatnya cahaya putih yang melintang mengikut garis lintang

ufuk di sebelah Timur akibat pantulan cahaya matahari oleh atmosfer. Menjelang pagi hari, fajar
ditandai dengan adanya cahaya samar yang menjulang tinggi (vertikal) di horizon Timur yang
disebut Fajar Kidzib atau Fajar Semu yang terjadi akibat pantulan cahaya matahari oleh debu
partikel antar planet yang terletak antara Bumi dan Matahari. Setelah cahaya ini muncul beberapa
menit kemudian cahaya ini hilang dan langit gelap kembali.Saat berikutnya barulah muncul
cahayamenyebar di cakrawala secara horizontal, dan inilah dinamakan Fajar Shoddiq. Pendapat
inidiambil dari website, http://www.jadwalsholat.org/jadwal-sholat-hari-ini#.Ut29ytL-Lsw

87Abi Husain Muslim, Loc.cit
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dipertimbangkan dengan kondisi ketika pertanda alam (matahari) tidak

bisa dilihat, maka perlu perhitungan astronomi (ilmu falak).

C. Sistem hisab yang berkembang di Indonesia

Sistem hisab yang berkembang di Indonesia pada umumnya di

bagi kepada dua macam yaitu, pertama sistem hisab trdisional dan kedua

sistem hisab modern.Sistem hisab tradisional yaitu melakukan hisab dengan

alat sederhana. Seperti hisab yang dipakai oleh mazhab hisab Tradisional Ala

Islam Jawa, pemikiran ini disebut dengan istilah “aboge” atau “asapon”

yaknimenentukan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah berdasarkan

perhitungan Tahun Jawa Lama (huruf aboge atau huruf asapon) dan rukyat al-

Hilal dengan mata telanjang saat tenggelamnya matahari.88 Kemudian contoh

lain yaitu, hisab awal waktu Tradisional yang dilakukan oleh Abd. Jalil

Manaf Husaini. Jadwal waktu shalat yang disusun oleh Abd.Jalil Manaf

Husaini memakai metode hisab Tradisional dengan menggunakan tongkat

istiwa’.Hasil dari usaha yang telah dilakukan oleh Abd. Jalil Manaf Husaini

adalah Jadwal waktu shalat sepanjang masa untuk daerah kota Pekanbaru dan

wilayah yang ada di Provinsi Riau.89

Sistem hisab modern yaitu dalam menghitung atau menghisab

tidak hanya menggunakan alat tradisional akan tetapi dengan alat yang

canggih atau modern seperti melihat hilal dengan menggunakan teleskop pada

88http/www. Mengenal Lebih Jauh Tentang Hisab. Html. diakses pada Tanggal 5 Maret
2012

89Wawancara H. Abbas Hasan dan Hj. Fuaziah Jalil seputar sejarah dan metode
Abd.Jalil Manaf Husaini dalam menyusun Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa Meneurut Abd.
Jalil Manaf Husaini pada hari Kamis, 19 September 2013
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saat matahari menjelang bulan baru90,menghitung arah kiblat dan awal waktu

shalat memakai kalkulator, daftar logaritma91, bahkan dengan kecanggihan

tegnologi segala data yang dibutuhkan untuk menghitung awal waktu shalat

sudah ter up date di komputer melalui jaringan internet.

Sistem hisab yang berkembang di Indonesai sangat luas, pada

umumnya setiap Ormas Islam yang ada di Indonesia mempunyai pemahan

dan metode masing-masing yang berbeda.Oleh sebab itu mengingat dengan

luasnya bahasan sistem hisab yang berkembang di Indonesia, maka penulis

dalam bahasan fokus kepada bahasan sistem atau metode hisab waktu shalat

yang berkembang di Indonesia.

Menurut hemat penulis sistem hisab awal waktu shalat yang saat

ini masih berkembang di Indonesia ada 3 sistem, sebagai berikut:

1. Hisab awal waktu sistem Ephimeris

Ephimeris adalah sejenis almanak atau buku yang secara husus

dahulu diterbitkan oleh Direktorat Badan Pembinaan Badan Peradilan

Agama Islam Departemen Agama dan sekarang diterbitkan oleh Direktorat

Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari’ah Ditjen Masyarakat Islam

Departemen Agama.92Buku atau almanak ini diterbitkan sebagai pedoman

atau acuan dalam melaksanakan hisab dan rukyat.Ephimeris memuat data

yang berkaitan dengan perhitungan awal bulan qamariah, awal waktu

shalat dan juga perhitungan arah kiblat.

90Abd Salam Nawawi, Algoritma Hisab Ephimeris, (Semarang: Pendidikan dan
Pelatihan Nasional  Pelaksana Rukyah Nahdotul Ulama), 2006, h.130

91 Hajar Hasan, Loc .Cit. 5
92A. Jamil, Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi),(Jakarta: Azmah), 2009, h. 67



46

Langkah dan tektik hisab awal waktu shalat dengan metode

ephimeris sebagai berikut:

a. Menentukan lokasi atau daerah yang akan dihisab

b. Menentukan tanggal yang akan dicari awal waktunya

c. Menyiapkan data yang diperlukan (data ephimeris)

d. Mengambil data yang diperlukan

e. Menetukan rumus yang akan digunakan

Data yang berkaitan dengan hisab awal waktu dalam

ephimeris adalah:

a. Deklinasi matahari disediakan untuk satu tahun dengan lambang (mh)

b. Semi diameter juga disediakan untuk satu tahun dengan lambang

(SDmh)

c. Pereta waktu (equation of time) tersedia untuk tenggang waktu satu

tahun disingkat dengan (e)

d. Reefraksi dengan simbol R disediakan dalam menit dan detik

e. Kerendahan ufuk dengan simbol D’93

2. Hisab awal waktu shalat dengan menggunakan sistem Nautika

Nautika adalah almanak kelautan yang di terbitkan oleh TNI

AL Dinas Hidro Oseanografi untuk kepentingan pelayaran, terutama untuk

angkatan laut.Meskipun demikian dapat juga digunakan untuk hisab

jadwal waktu shalat karena data yang berkaitan dengan perhitungan awal

waktu shalat, awal bulan terdapat dalam alamanak ini.

93Ibid
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Menghisab awal waktu shalat dengan sistem nautika dapat

dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

a. Menetukan lokasi atau daerah yang akandi hisab

b. Menentukan tanggal dan bulan yang akan di hitung

c. Menyiapkan data (almanac nautika)

d. Mengambil data yang diperlukan

e. Menetukan rumus yang akan digunakan.

3. Hisab awal waktu salat dengan sistem Saadoeddin Djambek

Hisab awal waktu shalat menggunakan pedoaman yang

disusun oleh Saadoeddin Djambek lebih praktis dan mudah difahami karna

semua data-data sudah tersusun rapi sedemikian rupa.Pedoman waktu

shalat yang disusun oleh Saadoeddin Djambek terdiri dari dua bagian,

yaitu: Bagian pertama memuat Jadwal waktu-waktu shalat dan bagian

kedua memuat daftar nama dan negeri-negeri husus dalam bahasan ini

penulis hanya mencantumkan data-data atau jadwal dan daerah-daerah

yang berhubungan dengan bahasan ini.

Bagaian pertama setiap jadwal tersusun sebagai berikut:

1. Pada lajur paling kiri terdapat angka-angka yang menunjukkan lintang,

huurf U artinya Lintang Utara, huruf S artinya Lintang Selatan.

Bilangan-bilangan tersebut meliputi Lintang Utara 7o diatas sekali, lalu

berturut-turut kebawah Lintang Uatara 6o, lintang Utara 5o hingga

lintang 0o, kemudian diteruskan kebawah dengan Lintang Selatan 1o

hingga di bawah sekali Lintang Selatan 10o.Berhubung bahasan ini
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menyangkut jadwal waktu shalat wilayah Pekanbaru dan daerah-daerah

yang ada di Provinsi Riau, maka penulis hanya mencantumkan Jadwal

waktu shalat sesuai lintang daerah-daerah yang ada di Provinsi

Riau.secara umum kota Pekanbaru dan daerah-daerah yang ada di

provinsi Riau terletak pada Lintang Utara 0,4o – 1,5o dan 0,6o – 0,9o

Lintang Selatan.

2. Setiap bilangan tercantum waktu-waktu  yaitu, Subuh, Syuruq, Zuhur,

Ashar, Magrib dan Isya untuk setiap Lintang yang bersangkutan,

dengan bilangan jam dan menit yang penuh. Waktu-waktu itu tercatat

menurut waktu pertengahan setempat (local mean time). Bilangan jam

sehari semalam dihitung terus dari 0 hingga 24 jam, itu sebabnya, maka

yang didaftarkan paling pertama adalah waktu Shubuh dan waktu yang

lain hingga waktu Isya.

3. Setiap jadwal dibuat tanggal yang bersangkutan tercantum di sebelah

atas dengan menggunakan tanggal Tarikh Masehi. Tanggal-tanggal

meliputi tanggal,1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28serta tanggal 31 bagi

bulan-bulan Masehi yang mempunyai hari ke-31. Bagi tanggal yang

tidak ada jadwalnya digunakan tanggal yang terdekat letaknya, seperti

tanggal 2 dipakai jadwal tanggal 1, tanggal 3 dipakai tanggal 4 dan

demikian selanjutnya. Bagi tanggal 30 digunakan jadwal tanggal 31

atau bila bulan yang bersangkutan tidak mempunyai hari ke-31 maka

digunakan jadwal tanggal 1 bulan berikutnya. Seperti tanggal 30 April

digunakan jadwal tanggal 1 Mei.
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Bagian kedua terdapat mencantumkan nama daerah

Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Riau.Bagian kedua terdpat empat

lajur kolom yaitu:

1. Lajur pertama memuat nama-namaKota.

2. Lajur kedua memuat Lintang Daearah bersnagkutan hingga

persepuluhan derajat

3. Lajur ketiga memuat Bujur Kota bersangkutan hingga persepuluhan

derajat.

4. Lajur keempat memeuat koreksi jumlah menit yang diadakan untuk

menjadikan waktu pertengahan setempat yang diperoleh dengan

pertolongan jadwal dibagian pertama menjadi waktu Daerah. Bila

terdapat tanda + maka jumlah menit itu harus ditambahkan kepada

waktu yang telah diperoleh dengan pertolongan jadwal di bagian

pertama. Dan jika terdapat tanda – maka jumlah menit koreksi itu

harus dikurangkan. Jika terdapat angka 0 maka waktu-waktu yang

terdapat di bagian pertama dapat dipakai langsung.

Cara menggunakan pedoman yang disusun oleh Saadoeddin

Djambek yaitu, apabila kita ingin mengetahui pukul berapakah

masuknya salah satu waktu shalat bagi suatu tempat, kita tentukan

terlebih dahulu lintang tempat yang bersngkutan dengan pertolongan

daftar bagian kedua. Oleh karena itu dalam bagian pertama lintang-

lingtang tercatat dengan bilangan yang bulat, sedanagkan pada bagian

kedua lintang masing-masing Negeri/Kota tercatat dengan pecahan
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persepuluhan, maka lintang dibagian kedua kita jadikan bilangan bulat

dengan cara, bilangan yang kurang dari 0,5o kita hilangkan sedangkan

bilangan 0,5o atau lebih kita bulatkan menjadi 1o. Seperti, bila ingin

mengetahui pukul berapakah masuk waktu Shalat Magrib bagi

kotaPekabaru pada tanggal 19 Desember. Kita lihat bagian kedua

dibawah nama kota Pekanbaru, Lintang Utara 0,5o, dibulatkan menjadi

U1o. Pada bagian pertama dibawah pada tanggal 19 desember U1o

tercantum waktu Magrib 18.00, kemudian pada bagian kedua terdapat

koreksi waktu sebesar + 14m. Dengan jalan demikian waktu Magrib di

Kota Pekanbaru pada tanggal 19 Desember Pukul 18.00 + 14mmaka

hasilnya adalah pukul 18.14 Waktu Indonesia Barat.94

Contoh data lampiran waktu shalat sistem Saadoeddin

Djambek.Lampiran bagian pertamajadwal waktu shalat penulis sajikan

dengan mencantumkan tanggal 1 ,16 dan 31 Januari dan Februari.

Kemudian lampiran bagian bagian kedua penulis hanya mencantumkan

data lintang dan bujur serta koreksi waktu yang terdapat di Provinsi

Riau husus yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Bagian Pertama

Jadwal Waktu shalat sepanjang masa oleh Saadoeddin Djambek.

1 Januari
Lintang Subuh Syuruq Zuhur Ashar Magrib Isya

U 1o 04.38 06.01 12.03 15.29 18.06 19.20
0 04.36 05.59 12.03 15.29 18.08 19.22

S 1o 04.34 05.57 12.03 15.29 18.10 19.24

94Daftar ini diambil dari data jadwal pedoman waktu shalat sepanjang masa yang
disusun oleh Saadoeddin Djambek.
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16 Januari
U 1o 04.45 06.07 12.10 15.34 18.12 19.25

0 04.44 06.05 12.10 15.34 18.14 19.27
S 1o 04.42 06.04 12.10 15.35 18.16 19.29

31 Januari
U 1o 04.51 06.10 12.13 15.36 18.16 19.28

0 04.49 06.09 12.13 15.36 18.18 19.29
S 1o 04.48 06.08 12.13 15.36 18.19 19.30

Februari
Lintang Subuh Syuruq Zuhur Ashar Magrib Isya

U 1o 04.51 06.11 12.14 15.36 18.17 19.28
0 04.50 06.09 12.14 15.36 18.18 19.29

S 1o 04.48 06.08 12.14 15.36 18.19 19.30
16 Februari

U 1o 04.53 06.11 12.14 15.33 18.17 19.27
0 04.52 06.10 12.14 15.32 18.18 19.28

S 1o 04.51 06.09 12.14 15.32 18.19 19.29
28 Februari

U 1o 04.53 06.09 12.13 15.27 18.16 19.25
0 04.52 06.09 12.13 15.26 18.17 19.25

S 1o 04.51 06.08 12.13 15.25 18.17 19.26

Bagian Kedua

Nama-nama Kota di Provinsi Riau dan Kedudukannya

No Nama Daerah/Kota Lintang Bujur Koreksi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pekanbaru
Pelalawan
Siak
Selatpanjang
Bengkalis
Bangkinang
Bagan siapi-api
Pasir Pengaraian
Rengat
Tembilahan
Taluk Kuantan

U 0,5o

U 0,5o

U 0,8o

U 1,0o

U 1,5o

U 0,4o

U  2,2o

U 0,9o

S  0,4o

S  0,7o

S  0,6o

101,5o

102,2o

102,1o

102,7o

102,1o

101,0o

100,8o

100,3o

102,6o

103,2o

101,6o

+ 14
+ 11
+ 12
+  9
+ 11
+ 16
+17
+19
+10
+  7
+14


