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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas panjang lebar analisa penetapan jadwal

waktu shalat sepanjang menurut abd. Jalil manaf husaini perspektif ilmu

falak modern maka penulis menyimpulkan tulisan sebagai berikut:

1. Dasar hukum penetapan waktu shalat sepanjang masa menurut Abd.

Jalil Manaf Husaini adalah merujuk kepada Ayat Al-Qur’an Surat

An-Nisa’ akhir ayat 103. Yaitu sesungguhnya shalat merupakan

kewajiban yang ditentukan waktunya bagi orang yang beriman.

Konsekwensi logis ayat tersebut adalah shalat tidak bisa dilakukan

dalam sembarang waktu melainkan harus mengikuti Nash.

2. Metode  yang di pakai Abd. Jalil Manaf Husaini dalam menyusun

Jadwal waktu shalat sepanjang masa menggunakan bayangan

matahari untuk waktu shalat Zhuhur dan Ashar, dan untuk waktu

shalat yang dilakukan malam hari merujuk hadist Nabi SAW dan

jumhur ulama fiqh. Penetapan awal waktu siang Abd. Jalil Manaf

Husaini meneliti matahari dengan menggunakan tongkat istiwa’

untuk memanfaatkan bayangan matahari

3. Tinajuan Ilmu Falak modern (hisab kontemporer) tehadap penetapan

Jadwal waktu shalat sepanjang masa menurut Abd. Jalil Manaf

Husaini terdapat perbedaan dan persamaan, kelebihan dan

kekurangan jadwal waktu shalat yang disusun oleh Abd. Jalil Manaf
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Husaini dibandingkan dengan jadwal waktu salat sepanjang masa

yang diterbitkan Pemerintah (Badan Hisab Rukyat Kementerian

Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau). Anlisa penulis dari tinjauan

ini menyimpulkan bahwa Jadwal waktu shalat sepanjang masa yang

disusun oleh abd. Jalil Manaf Husaini lambat satu sampai dua menit

dari Jadwal yang diterbitkan oleh Pemerintah (Badan Hisab Rukyat

Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau) bukanlah suatu

kelemahan atau bukan menunjukkan ketidakakuratan waktu (Jadwal

waktu shalat sepanjang masa yang disusun Abd. Jalil Manaf

Husaini). Menurut penulis lambat satu sampai dua menit itu adalah

waktu Ihtiathi Abd. Jalil Manaf Husaini.

B. Saran

Setelah membahas dan meneliti serta menganalisa jadwal

waktu shalat sepanjang masa yang disusun oleh Abd. Jalil Manaf Husaini

dan membandingkannya dengan Jadwal yang diterbitkan oleh

Pemerintah (Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Kantor Wilayah

Provinsi Riau) penulis menemui kelebihan dan kelemahan. Harapan

penulis demi kesempurnaannya maka dibawah ini  penulis

mencantumkan saran kepada:

1. Pemerintah (Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Kantor

Wilayah Provinsi Riau).

Harapan dan saran penulis kepada Pemerintah (Badan

Hisab Rukyat Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau),
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hendaknya menerbitkan Jadwal Waktu Shalat Sepanjang Masa

dengan mencantumkan jadwal penuh sesuai bilangan hari, artinya

jangan hanya mencantumkan tanggal-tanggal atau hari-hari tertentu.

Kemudian jadwal yang diterbitkan mestinya mencantumkan waktu

Ihtiathi.

Kemudian, dalam penyusunan jadwal hendaknya

mencantumkan waktu dengan sempurna, misalnya mencantum waktu

shalat yang lima waktu lengkap dengan waktu Imsak dan Syuruq.

Disamping itu untuk mencapai keseragaman hendaknya

Pemerintah melalui Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Kantor

Wailyah Provinsi Riau mengadakan pengamatan terhadap jadwal-

jadwal yang terpajang di Masjid-Masjid (husus di kota Pekanbaru)

karna saat ini banyak berbagai jadwal yang terpajang di Masjid-

Masjid yang dihisab oleh tokoh Falak dengan menggunakan metode

yang berbeda-beda.

2. Generasi Muda

Harapan Penulis kepada Generasi Muda semoga dengan

tulisan ini dapat menggugah hati kita untuk mengenang dan

mengingat orang-orang yang berjasa pada daerah dan tanah air kita,

yang salah satu diantaranya Tokoh Ilmu Falak Abd. Jalil Manaf

Husaini yang saat ini sejarah dan karyanya terlupakan.

Kemudian harapan Penulis kepada Generasi Muda

supaya mendalami Ilmu Falak, karna ilmu falak merupakan bahasan
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yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari Ubudiyah umat

Islam. Bahasan ilmu falak merupakan ilmu langka karna dikalangan

masyarakat husus dikalangan anak muda, mereka memahami Ilmu

Falak adalah ilmu yang sulit difahami dan diperlajari. Namun

harapan penulis sesulit apapun itu ilmu falak merupakan ilmu yang

penting dan mesti didalami dan dikuasai.


