
14

14

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG MUHAMMADIYAH

A. Sejarah Singkat Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang

lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan21 di Kauman, Yogyakarta pada tanggal

08 Dzulhijjah 1330 H/ 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai

saran dari sahabat dan murud-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang

bersifat permanen22.

Secara umum faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari

beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral. Kegelisahan sosial

ini terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan

umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang

mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping

syarat dengan tahayul,

21 Ahmad Dahlan adalah anak dari KH Abu Bakar bin K. Sulaiman seorang katib di kesultanan
Yogyakarta. Ia dilahirkan pada tahun 1869 dengan nama M. Darwisy. Setelah menyelesaikan pendidikan
dasarnya dalam nahwu, fiqh dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, pada tahun 1890 ia pergi ke Mekkah
selama setahun untuk belajar di sana. Pada tahun 1903 ia kembali lagi ke tanah suci untuk menetap selama 2
tahun. Di kota itu ia belajar agama antara lain pada Syekh Ahmad Khatib salah satu ulama penganut mazhab
syafi`I dan penentang paham pembaharuan yang dibawa oleh Muhammad Abduh. Ahmad Dahlan sendiri
mengetahui paham pembaharuan yang dibawa oleh Muhammad Abduh ktika merada di tanah suci, setelah
kembali ke Indonesia, pengetahuan itu diperdalam melalui buku-buku dan majalah . Ia tidak hanya
mengetahui pemikiran Muhammad Abduh tetapi juga pemikiran Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) dan Ibnu al-
Qayyim al-Jauzi (1292-1350 M). Selanjutnya Lihat dalam Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia,
(Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996), h. 85; Lihat juga Arbiya Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan
Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 13; Lihat Juga Alwi Shihab,
Membendung Arus: Respons Gerakan MuhammadiyahTerhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia,
(Bandung: Mizan, 1998), h. 105.

22
Ibid., Di awal berdirinya, Muhammadiyah memiliki Sembilan pengurus inti, mereka adalah K.H.

Ahmad Dahlan sebagai Ketua/Presiden, Abdullah Siraj sebagai Sekretaris/Juru tulis, lalu Ahmad, Abdul
Rahman, Muhammad, Sarkawi, Akis, Jaelani, dan Muhammad Fakih sebagai anggotanya. Lihat M. Raihan
Febriansyah, dkk, Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), h. 3.
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Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk,

serta pantas dan tidak pantas23.

Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah

yang paling penting adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan

maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang

serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid`ah.

Organisasi ini juga memunculkan praktek-praktek ibadah yang hampir-hampir belum

pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti shalat hari raya di lapangan,

mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya24.

Untuk mencapai tujuan-tujuan dari organisasi ini, Muhammadiyah bermaksud

untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tabligh

di mana dibicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan lembaga wakaf dan masjid-

masjid serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan majalah-

majalah25.

Setelah Muhammadiyah berdiri, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1912

K.H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda

untuk mendapatkan badan hukum (recthtspersoom) bagi Muhammadiyah, namun

permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan Surat Ketetapan Pemerintah

23 Muhammad Syarif Hidayat, Konsep Matla’ Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam
Penentuan Awal Bulan Kamariyah, (Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo,
Semarang, 2011), h. 37. Diunduh dari http.eprints.walisongo.ac.id pada tanggal 14 Desember 2013.

24
Arbiya Lubis, Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan,

(Jakarta: Bulan Bintang, 1989), cet. Ke I,  h. 16

25
Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996),

h. 86.
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No. 18 tanggal 22 Agustus 1914, izin ini hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan

organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta pula26.

Untuk menyiasati Pembatasan tersebut, K.H. Ahmad Dahlan menganjurkan

agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta berdiri dengan menggunakan

nama lain, seperti Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, Ahmadiyah

di Garut, dan perkumpulan SATF (Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah) di

Surakarta27.

Daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang pada tahun

1917 setelah Budi Utomo28 mengadakan kongres di Yogyakarta. K.H. Ahmad

Dahlan sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres melalui

pidatonya, dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang

Muhammadiyah di Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan

menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya.

Untuk mencapai maksud ini, anggaran dasar dari organisasi Muhammadiyah yang

membatasi diri hanya pada kegiatan-kegiatan di Yogyakarta saja, haruslah lebih

dahulu diubah. Ini dilakukan pada tahun 1920 ketika wilayah operasi

26 Khalimi, Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik, (Jakarta: Gaung Persada Press,
2010), h. 314.

27 M. Raihan Febriansyah, dkk, Op.cit, h. 6.

28 Budi Utomo adalah sebuah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Dr. Wahidin
Sudirohusodo pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Budi Utomo sendiri memiliki peranan yang sangat
penting dalam berdirinya Muhammadiyah, sebab melalui rekomendasi dari Budi Utomolah pengesahan
Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi bisa dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketika itu Budi
Utomo memberikan persyaratan agar semua anggota Muhammadiyah harus terlebih dahulu menjadi anggota
Budi Utomo, hal inipun disepakati oleh K.H. Ahmad Dalan. Lihat Deliar Noer, Op. cit, h. 84 dan Abdul
Munir Mulkhan, Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan
Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 20.
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Muhammadiyah sudah meliputi seluruh pulau Jawa dan pada tahun berikutnya

(1921), Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh wilayah Indonesia29.

Sejak saat itu, Muhammadiyah mulai menampakkan pengaruh yang cukup

kuat di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah

tidak hanya menangani masalah-masalah pendidikan saja, tetapi juga melayani

berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pemberian hukum

(fatwa), panti asuhan, penyuluhan dan lain-lain. Ini terbukti dengan berdirinya

banyak sekolah, rumah sakit, masjid, rumah yatim, rumah miskin, rumah jompo

dan lain sebagainya yang diprakarsai oleh Muhammadiyah. Selain itu, di dalam

keorganisasian Muhammadiyah sendiri, banyak pula berdiri majelis, lembaga

serta organisasi otonom yang menangani masalah-masalah keagamaan dan sosial

kemasyarakatan30.

B. Visi dan Misi Muhammadiyah

1. Visi Muhammadiyah

Adapun visi Muhammadiyah adalah tertatanya manajemen dan

jaringan guna meningkatkan efektifitas kinerja Majelis menuju gerakan tarjih

dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai

landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas Persyarikatan dan amal usaha.

2. Misi Muhammadiyah

a. Mewujudkan landasan kerja Majelis yang mampu memberikan ruang

gerak yang dinamis dan berwawasan ke depan.

29 Deliar Noer, Op. cit, h. 87.

30 Abdul Munir Mulkhan, Op.cit, h.29-30



18

18

b. Revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis.

c. Mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi

yang lebih memadai.

d. Membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya

gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan

otoritatif.

e. Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan

kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman

baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman.

f. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta

menyebarluaskannya melalui berbagai sarana publikasi31.

C. Struktur Organisasi Muhammadiyah

1. Jaringan Kelembagaan Muhammadiyah

Jaringan kelembagaan Muhammadiyah terdiri dari Pimpinan Pusat,

Pimpinaan Wilayah, Pimpinaan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting

dan Jama'ah Muhammadiyah32.

2. Pembantu Pimpinan Persyarikatan

a. Majelis

Sebagai pembantu pimpinan maka dibentuklah beberapa majelis

yang bertugas sebagai penyelenggara amal usaha, program, dan kegiatan

pokok dalam bidang tertentu sesuai dengan kebijakan Pimpinan

31 Muhammad Yusuf Amin Nugroho, Fiqh al-Ikhtilaf: NU-Muhammadiyah, (Wonosobo: E-Book
Free, 2012), h. 25

32 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Muhammadiyah, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), h. 12-14
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Persyarikatan masing-masing tingkat33. Majelis sendiri dibentuk oleh

Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan

Cabang di tingkat masing-masing sesuai dengan kebutuhan. ini berarti

bahwa majelis dapat dibentuk pada tiap jenjang organisasi

Muhammadiyah (tingkat pusat sampai pada tingkat cabang)34.

Saat ini Muhammadiyah telah memiliki 13 majelis, antara lain:

Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh, Majelis Pendidikan Tinggi,

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pendidikan Kader,

Majelis Pelayanan Sosial, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan, Majelis

Pemberdayaan Masyarakat Majelis Pembina Kesehatan Umum, Majelis

Pustaka dan Informasi, Majelis Lingkungan Hidup, Majelis Hukum Dan

Hak Asasi Manusia, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan35.

b. Lembaga

Lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan

tugas pendukung yang tidak operasional atau tidak langsung berhubungan

dengan pencapaian tujuan Muhammadiyah. Lembaga berkedudukan di

tingkat pusat dan dibentuk oleh Pimpinan Pusat, apabila dipandang perlu,

33 Pimpinan Pusat Muhammadiyah: Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor: 120/KEP/I.0/B/2006 Tentang: Qa`Idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, (Yogyakarta,
2006).

34 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Op.cit, h. 47

35
Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Berita Resmi Muhammadiyah No. 01/2010-2015/Syawwal 1431

H/September 2010 M tentang Tanfidz Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar
Muhammadiyah Ke 46). (Yogyakarta, 2010).
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Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah dapat membentuk Lembaga

dengan persetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya36.

Adapun lembaga yang telah dimiliki oleh Muhammadiyah, antara

lain: Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, Lembaga Pembina

dan Pengawasan Keuangan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan,

Lembaga Penanganan Bencana, Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah,

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Lembaga Seni Budaya dan

Olahraga, Lembaga Hubungan dan Kerjasama International37.

3. Organisasi Otonom

Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah

yang memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan

bimbingan dan pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah. Organisasi otonom

diberi hak mengatur rumahtangganya sendiri untuk membina bidang-bidang

tertentu dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Setiap

organisasi otonom memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah

Tangga (ART) masing-masing, mempunyai anggota dan struktur vertical,

serta mempunyai tata cara atau prosedur kerja dan hubungan organisasi

sendiri38.

Tujuan dibentuknya organisasi otonom adalah untuk:

a. Efisiensi Persyarikatan

b. Dinamika Persyarikatan

36 Ibid.,

37 Ibid.,

38 Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002),  cet. ke-4, h.
52.
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c. Pengembangan persyarikatan39

Adapun organisasi otonom yang telah dimiliki oleh Muhammadiyah,

antara lain: Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiyatul Aisyiyah, Ikatan

Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Wathan

dan Tapak Suci40.

4. Struktur Organisasi Inti Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Adapun Struktur Organisasi Inti Pimpinan Pusat Muhammadiyah

periode 2010-1015 adalah sebagai berikut:

Ketua Umum : Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A.

Ketua : 1. Prof. Drs. H. A. Malik Fadjar, M.Sc.

2. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

3. Drs. H. Muhammad Muqoddas, Lc., M.A.

4. Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum.

5. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc.,M.Ag.

6. Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni

7. Dr. H. A. Fattah Wibisono, M.A.

8. Drs. H. M. Goodwill Zubir

9. Prof. Dr. H. Bambang Sudibyo, MBA

10. Drs. H. Sukriyanto AR., M.Hum.

11. Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.

12. Dra. Hj. Siti Noorjannah Djohantini, M.M., M.Si

Sekretaris Umum : Dr. H. Agung Danarto, M.Ag.

39 Ibid.,

40 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Loc.cit
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Sekretaris : 1. Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed.

2. Drs. H. Marpuji Ali, M.Si.

Bendahara Umum : Prof. Dr. H. Zamroni, M.Sc.

Bendahara : Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag41.

D. Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah

Untuk menekuni masalah-masalah agama Islam secara khusus,

Muhammadiyah membentuk satu badan yang bernama majelis Tarjih dan Tajdid42

yang pada awalnya dibentuk dalam kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan

pada tahun 1927 dengan nama Majelis Tarjih, karena memang pada tahap-tahap

awal, tugas majelis ini hanyalah sekedar memilih-milih antara beberapa pendapat

yang ada dalam khazanah pemikiran Islam yang dipandang memiliki dasar paling

kuat, ini dikenal dengan metode tarjih43. Hal ini disebabkan karena

Muhammadiyah sendiri tidaklah menganut suatu mazhab tertentu, khususnya

empat mazhab yang terkenal di kalangan umat Islam (Hanafi, Maliki Syafi`i dan

Hambali). Selanjutnya, perkembangan masyarakat menyebabkan jumlah

persoalan yang dihadapi semakin banyak dan kompleks, sehingga jawaban

terhadap persoalan-persoalan itu tidak selalu ditemukan dalam khazanah

41 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:
153/KEP/I.0/D/2010 Tentang Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2010 – 2015, ()Yogyakarta,
2010).

42 Majelis Tarjih dan Tajdid adalah lembaga ijtihad jama‘i (organisatoris) di lingkungan
Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi ushuliyyah dan ilmiah
dalam bidangnya masing-masing. Lihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Surat Keputusan Pimpinan Pusat
Muhammadiyah N0 : 17/ SK- PP/ II-A/ 1.A/2001 Tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih
XXIV, (Yogyakarta, 2001). Lihat juga Alijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam teori dan
Praktek, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. ke-4, h. 57.

43 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Loc.cit. Lihat Juga Tim Majelis
Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanya-Jawab Agama 3, (Yogyakarta: Suara
Muhammadiyah, 2004), h. 226
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pemikiran Islam klasik, maka konsep tarjih Muhammadiyah mengalami perluasan

kepada usaha-usaha mencari ketentuan hukum bagi masalah-masalah baru yang

belum pernah diriwayatkan oleh ulama sebelumnya44. Usaha-usaha tersebut dalam

kalangan ulama ushul fiqh lebih dikenal dengan Ijtihad45.

Ijtihad menurut Muhammadiyah dinyatakan bukanlah sebagai sumber

hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum, karena pada prinsipnya

sumber hukum Islam hanyalah al-Qur`an dan Hadis saja46. Berdasarkan kepada

dua sumber inilah ijtihad dilakukan. Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Tarjih

dan Tajdid bukanlah berupa ijtihad perorangan akan tetapi merupakan ijtihad

jama`i, dalam arti kata membicarakan suatu masalah hukum dengan sistem

musyawarah oleh sekelompok ahli dengan mencari dalil-dalil yang dipandang

kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan suatu permasalahan.47

Muhammadiyah menyatakan bahwa Ijtihad dapat dilakukan pada

permasalahan-permasalahan, sebagai berikut:

1. Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil zhanni.

2. Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur’an dan as-

Sunnah48.

Adapun metode Ijtihad yang digunakan Muhammadiyah adalah:

44 Muhammad Yusuf Amin Nugroho, Op.cit., h. 40

45 Ijtihad ialah mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan hukum syara` dari dalil-dalil
syara` secara terperinci. Lihat Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-Fiqhi, (Kairo: Dar al-Qalam,1978), h. 216

46 Adijani al-Alabij, Op.cit, h. 58.

47
Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tanya- Jawab Agama 2,

(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), h. 213.

48 Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Lampiran I Manhaj Tarjih dan Pengembangan
Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV , (Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah,
2000).
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1. Metode Bayani (semantik)

Metode Bayani adalah menjelaskan teks Al-Quran dan hadits yang

masih mujmal atau umum, atau mempunyai makna ganda, atau kelihatan

bertentangan, atau sejenisnya, kemudian dilakukan jalan tarjih, contohnya

adalah Ijtihad Umar untuk tidak membagi tanah yang di taklukan seperti tanah

Iraq, Iran, Syam, Mesir kepada pasukan kaum muslimin, akan tetapi dijadikan

kharaj dan hasilnya dimasukkan dalam baitul mal umat muslimin49.

2. Metode Ta'lili (rasionalistik)

Metode Ta`lili atau Qiyasi adalah menyeberangkan (menganalogikan)

hukum yang telah ada nashnya kepada masalah baru yang belum ada

hukumnya berdasarkan nash karena adanya persamaan `illah50.

3. Metode Istislahi (filosofi)

Metode Istislahi adalah mencari ketentuan hukum suatu masalah yang

tidak ada ketentuan nashnya dengan mendasarkan kepada kemaslahatan yang

akan dicapai51. Ijtihad Istislahi dapat di tempuh dengan:

a. Istihsan yaitu Berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas yang berdasarkan

`illah jali (nyata) kepada qiyas khafi (samar) ataupun Berpindah dari nash

umum kepada nash yang khusus karena adanya kemaslahatan maupun

dalam rangka menghindari kesempitan.

b. Saddu Dzari`ah adalah menutup sesuatu (yang dibolehkan) yang dapat

49
Muhammad Yusuf Amin Nugroho, Op.cit, h. 41

50 H.M. Yunan Yususf, dkk, Ensiklopedi Muhammadiyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2005), h. 167. `Illah adalah sifat yang terdapat pada hukum asal, dipakai sebagai dasar hukum, yang dengan
`illah tersebut dapat diketahui hukum cabang. Lihat Abdul Wahab Khalaf, Op.cit, h. 63

51
Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

cet. ke VI, h. 113
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menuju kerusakan.

c. Istislah adalah mencari ketentuan suatu masalah yang tidak ada ketentuan

hukumnya berdasarkan nash baik yang melarang maupun yang

memerintahkannya dengan dasar kemaslahatan yang akan dicapai.

d. Urf adalah Menetapkan hukum sesuatu dengan didasarkan pada kebiasaan

yang telah ada, berlaku, mendatangkan manfa`at, tidak dilarang oleh nash

dan tidak mendatangkan mafsadah yang lebih besar.

e. Ijtihad dengan menafsirkan ayat kauniyah (gejala alam)52.

Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum

ijtihadiyah adalah pendekatan At-tafsir al-ijtima`i al-mu‘ashir (hermeunetik), At-

tarikhi (historis/sejarah), As-susiuluji (sosiologis) dan Al-antrubuluji

(antropologis).

Kemudian dalam mangistinbathkan hukum, Muhammadiyah

menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

1. ljma’ adalah Kesepakatan para mujtahid ummat ini setelah wafatnya Nabi

Shallallahu 'alaihi wa sallam terhadap suatu hukum syar'i53.

2. Qiyas adalah Menyamakan cabang dengan yang pokok (ashl) di dalam suatu

hukum dikarenakan berkumpulnya sebab yang sama antara keduanya54.

3. Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyari`atkan oleh syari`

dalam wujud hukum dengan tidak terdapat dalil yang membenarkan atau

52 Ibid., h. 107-109.

53 Lihat Muhammad Ibnu Shalih al-`Ustaimin, al-Ushul min `Ilmi al-Ushul, (Iskandariyah: Darul
Iman, 2001), h. 50.

54 Ibid., h. 53.
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menyalahkannya dalam rangka menciptakan kemaslahatan55.

4. Dan lain-lain56.

E. Pedoman Hisab Muhammadiyah

Ada empat pembahasan yang terdapat di dalam Pedoman Hisab

Muhammadiya, yaitu:

1. Arah Kiblat

Penentuan arah kiblat pada dasarnya adalah menentukan arah kiblat

dari suatu tempat di permukaan bumi atau sebaliknya. Secara historis cara cara

penentuan arah kiblat di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan

kapasitas dan kualitas intelektual di kalangan kaum muslimin, hal ini dapat

dilihat dari alat-alat yang digunakan untuk mengukurnya, seperti miqyas,

tongkat istiwa`, rubu` mujayyab, kompas dan teodolit57.

Pada saat ini, metode yang digunakan dalam pengukuran arah kiblat

ada tiga macam, yaitu:

a. Memanfaatkan bayang-bayang kiblat

Langkah-langkah yang mesti ditempuh adalah menghitung sudut

arah kiblat suatu tempat, menghitung saat kapan matahari membuat

bayang-bayang setiap benda (tegak), mengamati bayang-bayang benda

tegak pada saat seperti dimaksud pada langkah sebelumnya dan

55 Abdul Wahab Khalaf, Op.cit, h. 84.

56 Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Lampiran I Manhaj Tarjih dan Pengembangan
Pemikiran Islam Keputusan Munas Tarjih XXV, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah,
2000). Lihat juga Asjmuni Abdurrahman, Op.cit, h. 107-109.

57
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiya,

(Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), cet. ke-2, h. 31-32.
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mengabadikan bayang-bayang tersebut sebagai arah kiblat58.

b. Metode pemanfaatan arah utara geografis (true north)

Langkah-langkah yang perlu ditempuh adalah menghitung sudut

arah kiblat suatu tempat, menentukan arah utara geografis dengan bantuan

kompas, tongkat istiwa` atau teodolit. sementara data yang diperlukan

adalah lintang tempat, bujur tempat, lintang Ka`bah, dan bujur Ka`bah59.

c. Mengamati/ memperhatikan ketika matahari tepat berada di atas ka`bah

Posisi matahari tepat berada di atas ka`bah ketika lintang Ka`bah

sama dengan deklinasi matahari, pada saat itu matahari berkulminasi tepat

di atas ka`bah. Hal ini terjadi pada tanggal 28 Mei (27 Mei pada tahun

Kabisat) pukul 16.18 WIB dan tanggal 16 Juli (15 Juli pada tahun Kabisat)

pukul 16.27 WIB60.

Dalam hal ini metode penentuan arah kiblat yang digunakan oleh

muhammadiyah adalah metode kedua dan ketiga.

2. Waktu Shalat

Penentuan waktu shalat berkaitan dengan posisi matahari, oleh sebab

itu dalam penentuan awal waktu shalat data astronomis yang terpenting adalah

posisi matahari. Perhitungan waktu shalat diawali dari waktu shalat Zuhur,

yaitu sejak matahari berkulminasi atas, namun untuk kehati-hatian dan

kepastian, waktu zuhur dirumuskan sejak seluruh bundaran matahari

meninggalkan meridian, biasanya dua menit setelah kulminasi. Awal waktu

58 Ibid., h. 32.

59 Ibid., h. 33

60 Ibid., h. 33-34
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Ashar dimulai ketika matahari membuat bayang-bayang sama panjang dengan

bendanya ditambah bayang-bayangnya pada saat matahari berkulminasi. Awal

waktu Magrib dimulai ketika terbenam matahari (ghurub), di mana seluruh

piringan matahari sudah tidak kelihatan oleh pengamat. Waktu Isya dimulai

ketika mulai memudarnya cahaya merah (asy-syafaq al-ahmar) di bagian

langit sebelah barat, pada saat itu matahari berkedukan 18˚ di bawah ufuk.

Sementara itu, waktu subuh di mulai ketika terbit fajar Shadiq sampai waktu

terbit matahari61.

3. Penentuana awal bulan Qamariyah

Muhammadiyah menyatakan bahwa dalam penentuan awal bulan

Qamariyah, hisab sama kedudukannya dengan rukyah. Rukyah yang muktabar

bagi Muhammadiyah adalah jika berdasarkan hisab hilal sudah dinyatakan di

atas ufuk62. Oleh sebab itu dalam prakteknya, Muhammadiyah menggunakan

hisab dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Alasan penggunaan hisab

tersebut yang pertama adalah firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rahman (55):

5.

بُِحْسبَانٍ َواْلقََمرُ الشَّْمسُ 

“Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan”63

Ayat ini menegaskan bahwa matahari dan bulan beredar dengan

hukum yang pasti dan peredarannya tersebut karena itu dapat dihitung dan

diprediksi. Ayat ini tidak sekedar memberi informasi, tetapi juga mengandung

61 Ibid., 52-54

62 Ahmad Izuddin, op.cit, h. 148

63 Kementrian Agama RI, op,cit, h. 531.
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dorongan untuk melakukan perhitungan gerak matahari dan bulan karena

banyak kegunaannya. Di antara kegunaan perhitungan gerak bulan dan

matahari itu adalah untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan

waktu64. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Yunus (10): 5












“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan
ditetapkan-Nya bagi bulan itu manzilah-manzilah, 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”65.

Kedua, perintah melakukan rukyat itu adalah perintah ber-illat,

maksudnya perintah yang disertai alasan hukum (illat) yang menerangkan

mengapa diperintahkan demikian. Kaidah fiqh menyatakan:

66الُحْكُم یَُدْوُر َمَع اْلِعلَِّة ُوُجْوًدا َوَعَدًما

“Hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illat”.

Apabila ada illat-nya, maka hukum diberlakukan, dan apabila tidak ada

illatnya, maka hukum tidak diberlakukan. Illat perintah rukyat adalah keadaan

umat yang ummi (tidak kenal baca tulis dan hisab) pada zaman Nabi SAW.

64 Syamsul Anwar, Sistem Hisab Waktu dalam Islam, Makalah disampaikan pada acara Apresiasi
Hisab-Rukyat Muhammadiyyah majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang
diselenggarakan Selasa 13 Jumadil Akhir  1432 H / 17 Mei  2011 M bertempat di Kantor PP Muhammadiyah
Cik Ditiro, Yogyakarta. Diunduh pada www.Muhammadiyah.or.id pada tanggal 5 Desember 2013.

65
Kementrian Agama RI, op.cit, h. 208

66 Abdul Hamid Hakim, Mabadi Al-Awaliyah, (Jakarta: Ghaliya, Ttp), h. 62.
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Karena tidak mengenal baca tulis dan hisab, maka tidak mungkin orang pada

zaman itu melakukan hisab. Untuk itu mereka diperintahkan menggunakan

sarana yang mudah bagi mereka saat itu, yaitu melakukan rukyat67. Ini

ditegaskan oleh Nabi saw dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai

berikut:

ةٌ إِنَّا یَّةٌ أُمَّ ةً یَْعنِيَوھََكَذاھََكَذاالشَّْھرُ نَْحُسبُ والنَْكتُبُ الأُمِّ ةً َوِعْشِرینَ تِْسَعةً َمرَّ َوَمرَّ
68ومسلمالبخاريرواه(ثَالثِینَ  (

“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan
tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya
adalah kadang- kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga
puluh hari”.

Hadis ini menerangkan illat mengapa rukyat diperintahkan, yaitu

karena kedaan umat pada zaman itu masih ummi, yaitu sebagian besar tidak

mengenal baca tulis dan tidak dapat melakukan hisab69. Oleh karena itu, sesuai

dengan kaidah fiqhiah bahwa hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya

illat, maka apabila ada illat, yaitu keadaan ummi dalam hal ini tidak ada orang

yang bisa melakukan hisab, maka digunakan rukyat dan apabila illat tidak ada,

yaitu keadaan tidak lagi ummi di mana telah ada ahli hisab, maka perintah

rukyat tidak berlaku lagi, dan metode yang digunakan adalah hisab karena

sudah ada ahlinya70. Oleh sebab itu ada ulama yang menyatakan:

67 Tim Majelis tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, op. cit, h. 75

68 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Ttp.: Dar al-Fikri, 1994), h.
281.

69 Syamsul Anwar,loc. cit.

70 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, op.cit, h. 76.
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71اَْألَْصُل فِْي اِْثبَاِت الَشْھِر اَْن یَُكْوَن بِاْلِحَسابِ 

“Pada dasarnya penetapan bulan Qamariyah ituadalah dengan hisab”.

Rukyah itu bukanlah ibadah, perintah melakukan rukyat hilal bukan

karena rukyat itu sendiri adalah ibadah atau mengandung makna ta’abudi.

Akan tetapi perintah tersebut adalah karena rukyat itulah sarana yang mungkin

dan mudah dilakukan saat itu untuk mengetahui mulai dan berakhirnya bulan

bagi orang yang keadaannya masih ummi, di mana mereka tidak memiliki

pengetahuan tentang baca tulis dan hisab astronomi. Rukyat bukan tujuan pada

dirinya, melainkan hanyalah sarana untuk mengetahui masuknya bulan baru.

Sebagai sarana, rukyat merupakan sarana yang lemah dan tidak begitu akurat.

Hisab yang menggunakan kaidah-kaidah astronomi lebih memberikan

kepastian dan akurasi tinggi, serta terhindar dari kemungkinan keliru dan

kedustaan72.

Rukyat secara faktual tidak disyaratkan untuk wajibnya memulai puasa

karena telah disepakati bahwa orang yang berada di dalam bungker apabila

dengan hisab atau dengan ijtihad mengetahui telah sempurnanya bulan

berjalan maka wajiblah ia berpuasa, meskipun ia tidak melihat bulan atau

tidak ada orang yang melihatnya yang memberitahukan kepadanya73.

Oleh karena itu, dalam penentuan awal bulan Qamariyah,

Muhammadiyah berpegang pada hisab terlebih dahulu, sedangkan rukyat

hanya sebagai penguat hasil hisab saja, sehingga jauh sebelumnya

71
Syaraf al-Qudhah, Tsubut Asy-Syahr al-Qamary Baina al-Hadis an-Nabawi wa al-`Ilm al-Hadis,

h. 8. Diunduh dari http://www.icoproject.org pada tanggal 14 Maret 2014.
72 Syamsul Anwar, loc.cit
.
73 Ibid.
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Muhammadiyah sudah dapat mengumumkan keputusannya kepada

masyarakat74.

Adapun mengenai hisab, Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki

dengan kriteria wujudul hilal75 juja didukung dengan Surat Ar-Rahman ayat 5

di atas dan firman Allah QS. Ya Sin (36): 40







“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak
dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya“76.

Dalam kedua ayat ini terdapat isyarat mengenai tiga hal penting, yaitu

peristiwa ijtima’, peristiwa pergantian siang ke malam (terbenamnya

matahari), dan mengenai pergantian siang ke malam itu terkandung makna

ufuk, karena terbenamnya matahari artinya berada di bawah ufuk. Peristiwa

ijtima’ diisyaratkan dalam ayat 39 surat Ya Sin dan awal ayat 40. Pada ayat itu

ditegaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan posisi-posisi tertentu bagi

bulan dalam perjalanannya. Dari astronomi dapat dipahami bahwa posisi-

posisi itu adalah posisi bulan dalam perjalanannya mengelilingi bumi. Pada

posisi akhir saat bulan dapat dilihat dari bumi terakhir kali, bulan kelihatan

seperti tandan tua dan ini menggambarkan sabit dari bulan tua yang terlihat di

74 Abdul Mughits, Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdlatul Ulama Dan
Muhammadiyah (Suatu Tinjauan Sain), Makalah disampaikan dalam Diskusi Dosen Fakultas Syari’ah UIN
Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2007). Diunduh dari www. uin-suka.ac.id pada tanggal 5 Desember 2013.

75 Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Keputusan musyawarah Nasional Tarjih Ke-26
(Padang, 2003).

76 Kementerian Agama RI, op.cit, h. 442
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pagi hari sebelum menghilang dari penglihatan. Kemudian dalam perjalanan

itu bulan menghilang dari penglihatan dan dari astronomi diketahui bahwa

pada saat itu bulan melintas antara matahari dan bumi. Saat melintas antara

bumi dan matahari itu ketika ia berada pada titik terdekat dengan garis lurus

antara titik pusat matahari dan titik pusat bumi adalah apa yang disebut ijtima’

(konjungsi). Perlu diketahui bahwa bulan beredar mengelilingi bumi rata-rata

selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik (atau 29,5 hari). Matahari juga, tetapi

secara semu berjalan mengelilingi bumi (Sesungguhnya bumilah yang

mengelilingi matahari). Dalam perjalanan keliling itu bulan dapat mengejar

matahari sebanyak 12 kali dalam satu tahun, yaitu saat terjadinya ijtima’, yaitu

saat  bulan berada antara matahari dan bumi. Saat terjadinya ijtima’ menandai

bulan telah cukup umur satu bulan karena ia telah mencapai titik finis dalam

perjalanan kelilingnya. Oleh karena itu kita dapat memanfaatkannya sebagai

kriteria mulainya bulan baru. Namun ijtimak saja tidak cukup untuk menjadi

kriteria bulan baru karena ijtimak bisa terjadi pada sembarang waktu atau

kapan saja pada hari ke-29/30, bisa pagi, bisa siang, sore, malam, dini hari,

subuh dan seterusnya. Oleh karena itu diperlukan kriteria lain di samping

kriteria ijtima’77. Untuk itu kita mendapat isyarat penting dalam Frman Allah

SWT QS. Ya Sin (36) ayat 40.









77 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, op.cit, h. 80.
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“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malampun tidak dapat
mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya78.

Pada bagian tengah ayat 40 itu ditegaskan bahwa malam tidak

mungkin mendahului siang, yang berarti bahwa sebaliknya tentu siang yang

mendahului malam dan malam menyusul siang. Ini artinya terjadinya

pergantian hari adalah pada saat terbenamnya matahari. Saat pergantian siang

ke malam atau saat terbenamnya matahari itu dalam fikih, menurut pandangan

jumhur fukaha, dijadikan sebagai batas hari yang satu dengan hari berikutnya.

Artinya hari menurut konsep fikih, sebagaimana dianut oleh jumhur fukaha,

adalah jangka waktu sejak terbenamnya  matahari hingga terbenamnya

matahari berikut. Jadi gurub (terbenamnya matahari) menandai berakhirnya

hari sebelumnya dan mulainya hari berikutnya. Apabila itu adalah pada hari

terakhir dari suatu bulan, maka terbenamnya matahari sekaligus menandai

berakhirnya bulan lama dan mulainya bulan baru. Oleh karenanya adalah logis

bahwa kriteria kedua bulan baru di samping ijtima`, adalah bahwa ijtima’ itu

terjadi sebelum terbenamnya matahari, yakni sebelum berakhirnya hari

bersangkutan. Apabila bulan baru dimulai dengan ijtimak sesudah

terbenamnya matahari, itu berarti memulai bulan baru sebelum bulan di langit

menyempurnakan perjalanan kelilingnya, artinya sebelum bulan lama cukup

usianya79.

Berbicara tentang terbenamnya matahari, yang menandai berakhirnya

hari lama dan mulainya hari baru, tidak dapat lepas dari ufuk karena

78 Kemenag RI, op.cit, h. 442.

79 Ibid., h. 80-81.
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terbenamnya matahari itu adalah karena ia telah berada di bawah ufuk. Oleh

karena itu dalam ayat 40 surat Ya Sin itu sesungguhnya tersirat isyarat tentang

arti penting ufuk karena kaitannya dengan pergantian siang dan malam dan

pergantian hari. Dipahami juga bahwa ufuk tidak hanya terkait dengan

pergantian suatu hari ke hari berikutnya, tetapi juga terkait dengan pergantian

suatu bulan ke bulan baru berikutnya pada hari terakhir dari suatu bulan.

Dalam kaitan ini, ufuk dijadikan garis batas untuk menentukan apakah bulan

sudah mendahului matahari atau belum dalam perjalanan keduanya dari arah

barat ke timur (perjalanan semu bagi matahari). Dengan kata lain ufuk

menjadi garis penentu apakah bulan baru sudah wujud atau belum. Apabila

pada saat terbenamnya matahari, bulan telah mendahului matahari dalam

gerak mereka dari barat ke timur, artinya saat matahari terbenam bulan berada

di atas ufuk, maka itu menandai dimulainya bulan Qamariah baru. Akan tetapi

apabila bulan belum dapat mendahului matahari saat ghurub, dengan kata lain

bulan berada di bawah ufuk saat matahari tenggelam, maka bulan Qamariah

baru belum mulai, malam itu dan keesokan harinya masih merupakan hari dari

bulan Qamariah berjalan80.

Menjadikan keberadaan bulan di atas ufuk saat matahari terbenam

sebagai kriteria mulainya bulan Qamariah baru juga merupakan abstraksi dari

perintah-perintah rukyat dan penggenapan bulan tiga puluh hari bila hilal tidak

terlihat. Hilal tidak mungkin terlihat apabila di bawah ufuk. Hilal yang dapat

dilihat pasti berada di atas ufuk. Apabila bulan pada hari ke-29 berada di

80 Ibid., h. 81.
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bawah ufuk sehingga tidak terlihat, lalu bulan bersangkutan digenapkan 30

hari, maka pada sore hari ke-30 itu saat matahari terbenam untuk kawasan

normal bulan sudah pasti berada di atas ufuk. Jadi kadar minimal prinsip yang

dapat diabstraksikan dari perintah rukyat dan penggenapan bulan 30 hari

adalah keberadaan bulan di atas ufuk sebagai kriteria memulai bulan baru.

Sebagai contoh tinggi bulan pada sore hari ijtima’ Senin tanggal 29 September

2008 saat matahari terbenam adalah – 00° 51’ 57", artinya bulan masih di

bawah ufuk dan karena itu mustahil dirukyat dan oleh sebab itu bulan berjalan

digenapkan 30 hari sehingga 1 Syawal jatuh hari Rabu 1 Oktober 2008. Pada

sore Selasa (hari ke-30) bulan sudah berada di atas ufuk (tinggi titik pusat

bulan 09º 10’ 25")81.

Berkaitan dengan penetapan awal bulan Qamariyah ini,

Muhammadiyah juga menyatakan bahwa pemikiran hisabnya lebih merujuk

kepada pemikiran hisab Sa`adoeddin Djambek82 dengan tetap menggunakan

beberapa data-data ephemeris83. Adapun Langkah-langkah yang harus

ditempuh dalam penetapan awal bulan Qamariyah adalah melakukan

perhitungan terhadap:

81
Ibid, h. 82

82 Sa`adoeddin Djambek dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 24 maret 1911 M. Ia menempuh
pendidikan pertamanya di HIS (Hollands Inlandsche School) hingga tamat pada tahun 1924 M. Kemudian ia
melanjutkan studinya ke sekolah pendidikan guru HIK (Hollands Inlandsche Kweekschool) di Bukittinggi.
Beliaulah yang memperkenalkan teori sperichal trigonometri (segitiga bola), selain itu beliau juga memiliki
beberapa karya seperti Waktu dan Jadwal Penjelasan Populer Mengenai Perjalanan Bumi, Bulan dan
Matahari, Almanak Djamiliyah, Perbandingan Tarich, Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa, Hisab Awal
Bulan Qamariyah dan Lain-lain. Pemikiran hisab yang ditawarkannya cukup akurat, merupakan gabungan
antara hisab dan ilmu astronomi. Lihat Susiknan Azhari, Saadoeddin Djambek dan Pemikirannya tentang
Hisab, (Yogyakarta: Jurnal Al-Jami`ah No. 61/1998 UIN Sunan kalijaga, 2008)h. 161-166, lihat juga. Ahmad
Izuddin, op.cit, h. 167-168.

83 Ephemeris adalah tabel yang memuat data-data astronomis benda-benda langit. Lihat Susiknan
Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005), h. 50.
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a. Saat terjadinya ijtima`

Langkah-langkahnya adalah menentukan tanggal masehi dari hari

yang diperkirakan terjadi ijtima` jelang bulan baru yang hendak dihitung

dengan cara mengkonversi tanggal 29 bulan sebelum bulan yang akan

dihitung ke dalam tanggal masehi dengan metode perbandingan tarikh,

cari angka terkecil dari Fraction Illumination Bulan (FIB) pada tanggal

hasil konversi atau satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya, hitung

kecepatan gerak matahari perjam pada ecliptic longitude, hitung kecepatan

gerak bulan perjam pada apparen longitude, hitung selisih kecepatan gerak

matahari perjam dan kecepatan gerak bulan perjam, hitung jarak matahari

dan bulan, hitung titik ijtima`, hitung saat terjadinya ijtima`, konversi jam

terjadinya ijtima` dari WU ke WIB.

b. Saat terbenamnya matahari

Langkah-langkahnya adalah mencari data koordinat tempat yang

menjadi markaz perhitungan beserta ketinggian letaknya di atas

permukaan laut, buat estimasi sementara saat terbenamnya matahari pada

sore hari ijtima`, mencari data deklinasi matahari pada saat perkiraan

ghurub, semi diameter matahari pada saat perkiraan ghurub, equation of

time (perata waktu) pada saat perkiraan ghurub, dan data refraksi matahari,

cari besaran sudut kerendahan ufuk, melakukan perhitungan terhadap

ketinggian matahari, sudut waktu matahari dan ephemeris transit lalu

tentukan Ghurub Jam Setempat (GJS), cari selisih waktu bujur dan

tentukan waktu ghurub menurut waktu lokal.
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c. Posisi bulan pada saat matahari terbenam

Langkah-langkahnya adalah mencari besaran deklinasi bulan pada

jam terbenamnya matahari, mencari besaran right ascension bulan pada

jam terbenamnya matahari, mencari besaran right ascension matahari pada

jam terbenamnya matahari, menghitung sudut waktu bulan, menghitung

tinggi bulan hakiki, mencari horizontal parallax bulan pada jam

terbenamnya matahari, menghitung paralax bulan, mencari semi diameter

bulan pada jam terbenamnya matahari dan menghitung tinggi bulan

mar’i84.

4. Penentuan Gerhana Matahari dan Bulan

a. Gerhana Matahari

Gerhana matahari adalah tertutupnya piringan matahari oleh bulan

jika dilihat dari bumi karena bulan pada saat itu berada persis di antara

matahari dan bumi85. Adapun cara menghitung waktu terjadinya gerhana

matahari adalah melalui langkah-langkah berikut:

1) Konversi Hijriyah ke Miladiyah

2) Menentukan saat terjadinya newmoon (ijtima`)

3) Menentukan waktu gerhana

a) Menentuka harga apparent latitude bulan saat terjadinya ijtima`

b) Menentukan batas terjadinya gerhana matahari

c) Menentukan parallax matahari

84 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, op.cit, h. 83-88

85 Ibid., h. 97
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d) Menentukan saat awal dan akhir gerhana matahari86.

b. Gerhana Bulan

Gerhana bulan adalah tertutupnya sinar matahari oleh bumi

sehingga bulan berada di dalam bayang-bayang bumi87. Adapun cara

menentukan waktu terjadinya gerhana bulan adalah melalui langkah-

langkah berikut:

1) Konversi Hijriyah ke Miladiyah

2) Menentukan saat terjadinya opposition (istiqbal)

3) Menentukan waktu gerhana

a) Menentuka harga apparent latitude bulan saat terjadinya istiqbal

b) Menentukan batas terjadinya gerhana bulan

c) Menentukan parallax matahari

d) Menentukan jari-jari bayangan semu dan inti bumi

e) Menentukan saat awal dan akhir gerhana bulan88.

86 Ibid., h. 114.

87 Ibid., h. 101.

88 Ibid., h. 117-118.


