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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA DAN ARAH KIBLAT

A. Tinjauan Umum tentang Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Al-fatwa (فتوى ج : فتاوى)  yang berarti nasehat dan penjelasan,

berasal dari kata kerja : إفتاءا وفتوى –یفتى –,أفتى  1 dalam bahasa Indonesia

dikenal dengan istilah nasihat ulama, petuah-petuah orang agung.2

Sebagaimana yang telah dikutip dari buku Helmi Karim yang

berjudul Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia dalam Pengembangan

Hukum Islam, menjelaskan fatwa dalam arti al-ifta’ menurut istilah berarti

“keterangan-keterangan tentang hukum syara’ yang tidak mengikat untuk

diikuti”.3 Batasan fatwa yang dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

dipersempit ruang lingkup wilayahnya sesuai dengan jurisdiksi Negara

Republik Indonesia, dengan tetap berpendirian bahwa fatwa itu biasanya

berlaku dalam bidang hukum. MUI mengatakan bahwa fatwa adalah

“sesuatu putusan yang dikeluarkan oleh MUI menyangkut masalah agama

Islam, yang diperlukan pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, demi kepentingan pembangunan negara”.

Yang perlu mendapat perhatian di sini ialah untuk menghasilkan

sesuatu fatwa sudah pasti lembaga ini memerlukan pembahasan dan

1 Mahmud Yunus, Kamus Arab – Indonesia, (Jakarta : Mahmud Yunus Wadzuryah,
1990), cet.ke-2, h. 437.

2 Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Amanah,1997), cet.ke-
1, h. 115.

3 Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum
Islam, (Pekanbaru : Susqa Press, 1994), cet.ke-1, h. 103.
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pengkajian secara teliti dan mendalam, sebab selama memproses suatu

masalah sampai lahirnya sebuah fatwa maka para peserta yang terlibat di

dalam pembahasan itu telah bergerak dalam kegiatan ijtihad.4

Walaupun fatwa MUI tidak mengikat, namun keputusan-keputusan

yang dihasilkannya sangat dinantikan oleh berbagai pihak, setidak-

tidaknya untuk memberikan kejelasan sikap lembaga ini terhadap sesuatu

masalah keagamaan dan kemasyarakatan, baik oleh pemerintah ataupun

masyarakat. Dalam kerangka ini, MUI menetapkan bahwa dasar

pemberian suatu fatwa adalah karena adanya permintaan dari pihak

pemerintah, atau karena adanya permintaan

kelompok/organisasi/perorangan, atau karena adanya sesuatu kasus yang

oleh MUI dinilai perlu diselesaikan dengan mengeluarkan fatwa.

2. Dasar Hukum Fatwa

Dasar hukum fatwa terdapat dalam al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat

83 dan sabda Rasulullah SAW :


















4 Ibid., h. 104.
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Artinya : “Dan apabila datang  kepada mereka suatu berita tentang
keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya, dan
kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di
antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui
kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul
dan ulil Amri), kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah
kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali
sebahagian kecil saja (di antaramu).” (QS. an-Nisa’ : 83)5.

Sabda Rasulullah SAW :

عن عمر ابن العاص رضي هللا عنھ قال : قال رسول هللا صلى هللا 
علیھ وسلم : اذا اجتھد الحاكم فاصاب فلھ اجران واذا اجتھد فاخطا 

فلھ اجر (متفق علیھ) 
Artinya : “Dari Amr bin Al-Ash ra berkata : Rasulullah SAW bersabda :

Apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka ia

mendapatkan dua pahala, tetapi bila berijtihad keliru, maka ia

mendapatkan satu pahala.” (Muttafaqun ‘Alaih)6

3. Sebab-sebab Dikeluarkan Fatwa

Adapun beberapa sebab dikeluarkan fatwa yaitu sebagai berikut :

1. Apabila masyarakat ingin mengetahui secara persis hukum tentang

permasalahan yang terjadi.

2. Sebab masyarakat bimbang dalam melaksanakan prinsip-prinsip

muamalah dan ubudiyah.

3. Masyarakat tidak mengerti dan memahami berbagai aspek keagamaan

dalam fikih Islam.

5 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Toha
Putra, 1971), h. 92.

6 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Kairo
: Dar Ibn al-Haitsam, 2004), jilid 1. h. 832.



49

4. Masyarakat tidak mempunyai tolak ukur yang pasti dalam menjalankan

syari’at Islam7.

4. Syarat-syarat Orang yang Memberi Fatwa

Persyaratan seseorang dapat mengeluarkan fatwa apabila terpenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :

1. Orang tersebut harus mengetahui dan memahami bahasa Arab dengan

sempurna dari segala seginya.

2. Orang tersebut mengetahui ilmu al-Qur’an dan sempurna dari segala

seginya, yakni berkaitan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh al-

Qur’an dan mengetahui secara persis cara-cara pengambilan hukum

(istinbathulhukmi) dari ayat-ayat tersebut.

3. Mengetahui as-Sunnah dengan sempurna dari segala seginya, yakni hal-

hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syara’.

4. Mengetahui ilmu ushul fikih terutama berkaitan dengan macam-macam

‘illat dan hikmah penetapan hukum yang didasarkan untuk kepentingan

syari’at Islam8.

5. Kapan Fatwa Dikeluarkan

Fatwa dikeluarkan apabila :

1. Tidak adanya nash syari’at yang berlaku.

2. Tidak bertentangan dengan syari’at itu sendiri.

7 Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam, (Jakarta : PT.
Bumi Aksara, 2010),cet.ke-2, h. 118.

8 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), cet.ke-1, h. 105.
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3. Fatwanya/ijtihadnya tidak bercampur aduk dengan segala macam

sofisme atau kumpulan pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi

keterikatan masyarakat kepada syari’at secara langsung atau

mengurangi kejelasannya9.

6. Hal yang Dapat Difatwakan

Adapun hal-hal yang dapat difatwakan seorang mujtahid/mufti

ialah :

1. Nash-nash yang zhanniy kedudukannya, tetapi qath’i dalam

pengertiannya (dalalah-nya). Nash tersebut hanya terdapat dalam al-

Qur’an dan hadis mutawatir. Maka objek ijtihad/fatwa ini hanyalah

dilihat dari aspek pengertiannya saja, yakni dilihat dari segi kedudukan

hukum yang dikandungnya

2. Nash-nash yang zhanniy kedudukannya, namun qath’i dalam

pengertiannya. Nash ini juga didapati dalam hadis. Oleh karena itu,

sasaran yang diteliti adalah dari segi shahihnyasanad serta seberapa

jauh pertalian sanad dan matan-nya.

3. Nash-nash yang zhanniy baik dari segi kedudukan ataupun

pengertiannya. Dalam hal pembahasan secara mendetail harus

menggunakan perangkat Mushthalahul Hadits serta dengan mencari

titik sentral tentang hukum yang sedang diteliti (pembahasan idealnya

melalui perangkat ushul fikih).

9 Rohadi Abdul Fatah, op.cit, h. 104.
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4. Lapangan hukum yang tidak ada nash-nya sama sekali. Dalam hal ini

seorang mujtahid/mufti bebas tidak terikat oleh kode etik yang kaku10.

Adapun untuk menemukan dan mengeluarkan fatwa dapat saja

menggunakan beberapa metode, seperti dengan menggunakan qiyas,

mashlahatul mursalah, istihsan, sadduzdzara’in, istishhab, ‘urf dan

sebagainya. Asal persyaratan yang dimiliki oleh seorang mujtahid/mufti

terpenuhi maka hasil ijtihad/fatwanya sah hukumnya.

B. Tinjauan Umum tentang Arah Kiblat Menurut Ilmu falak

1. Pengertian Arah Kiblat

Arah dalam bahasa Arab disebut jihah atau syathrah.11 Secara

bahasa al-Qiblah (القبلة) berasal dari kata qabbala-yaqbulu یقبل)–(قبل  yang

berarti menghadap.12 Dalam bahasa Latin disebut dengan “Azimuth”.13

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kiblat diartikan arah ke Ka’bah di

Mekah (pada waktu solat).14 Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam

kiblat diartikan sebagai bangunan Ka’bah atau arah yang dituju kaum

muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.15

Menurut istilah, pembicaraan tentang kiblat tidak lain berbicara

tentang arah ke Ka’bah. Para ulama bervariasi memberikan defenisi

10 Ibid., h. 79.
11 Maskufa, Ilmu Falak, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2010), cet.ke-2, h. 124.
12Achmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,

(Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), cet.ke-14, h. 1088.
13 Departemen Agama RI, Pedoman Penentuan Arah Kiblat, (Jakarta : Proyek Pembinaan

Badan Peradilan Agama, 1985), cet.ke-1, h. 10.
14 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia Pusat Bahasa,

(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet.ke-4, h. 695.
15 Maskufa, loc.cit.,
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tentang arah kiblat, meskipun pada dasarnya berpangkal pada satu obyek

kajian, yaitu Ka’bah.16

Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan mendefenisikan kiblat

sebagai bangunan Ka’bah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam

melaksanakan sebagian ibadah. Sedangkan Harun Nasution, mengartikan

kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu shalat. Sementara

Mochtar Effendy mengartikan kiblat sebagai arah shalat, arah Ka’bah di

kota Mekah.17

Departemen Agama Republik Indonesia mendefenisiskan kiblat

sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan

wajahnya dalam melaksanakan shalat. Slamet Hambali memberikan

defenisi arah kiblat yaitu arah menuju Ka’bah (Mekah) lewat jalur terdekat

yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke

arah tersebut. Sedangkan yang dimaksud kiblat menurut Muhyidin Khazin

adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati

Ka’bah (Mekah) dengan tempat kota yang bersangkutan.18

Sedangkan Nurmal Nur mengartikan kiblat sebagai arah yang

menuju ke Ka’bah di Masjidil Haram Mekah, dalam hal ini seorang

muslim wajib menghadapkan mukanya tatkala ia mendirikan shalat atau

dibaringkan jenazahnya di liang lahat.

16Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis : Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi
Permasalahannya, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012),cet.ke-2, h. 19.

17 Ibid.
18 Ibid.
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Dari berbagai defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kiblat

adalah arah terdekat dari seseorang menuju Ka’bah dan setiap muslim

wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan shalat.19

2. Dasar Hukum

Terdapat beberapa nash yang berbicara mengenai menghadap

kiblat, baik nash al-Qur’an maupun Hadis Nabi SAW. Diantaranya adalah:

Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2) : 144 :






















Artinya : “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit,
maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang
kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan
dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya.
Dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang
diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa
berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya;
dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka
kerjakan.”20

19 Ibid.
20 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, op.cit., h. 34.
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Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2) : 115 :











Artinya : “Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka kemanapun

kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah

Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.”21

Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2) : 149-150 ;






























Artinya : “Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah
wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan itu

21 Ibid., h. 31.
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benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-
kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.Dan dari mana
saja kamu (keluar),  maka palingkanlah wajahmu ke arah
Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu (sekalian) berada,
maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah
bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim
diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka
dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan
nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”22

Hadits Nabi SAW :

حدثنا أبي عن محمد بن عمر وعن أبي :حدثنا محمد بن أبي معشر
سلمة عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال : قال رسل هللا صلى هللا 

) ب قبلة". (رواه الترمذيعلیھ وسلم "ما بین المشرق والمغر

Artinya “Bercerita Muhammad bin Abi Ma’syarin, dari Muhammad bin

Umar, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah r.a berkata :

Rasulullah saw bersabda : “Antara Timur dan Barat terletak

kiblat (Ka’bah)”.” (HR. Tirmidzi)23

Hadits Nabi SAW :

عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبى صلى هللا علیھ 
البیت دعا فى نواحیھ كلھا ، ولم یصل حتى خرج منھ ، –وسلم 

(رواه فلما جرج ركع ركعتین في قبل الكعبة وقال : ھذه القبلة. 
البخري ومسلم) 

Artinya : “Dari ‘Atho’, ia berkata : aku mendengar Ibnu ‘Abbas berkata :
setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka’bah beliau berdo’a pada
setiap sudutnya dan beliau tidak shalat (di dalamnya) sampai
beliau keluar Ka’bah. Setelah beliau keluar Ka’bah, beliau lalu
shalat dua raka’at di hadapan Ka’bah. Rasulullah SAW
bersabda : “inilah kiblat”.” (HR. Imam Bukhari dan Imam
Muslim)24

22 Ibid., h. 38.
23 Abi Isa Muhammad bin Isa at-Turmudzi, Sunan at-Turmudzi, juz.1 Bab Thaharah-

Shalat (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), h. 363.
24 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Kairo

: Dar Ibn Al-Haitsam, 2004), jilid 1, h. 55.
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3. Lintasan Sejarah Penetapan Arah Kiblat

Ka’bah adalah bangunan suci kaum muslimin yang terletak di kota

Mekah di dalam Masjidil Haram. Ia merupakan bangunan yang dijadikan

sentral arah dalam peribadatan umat Islam yakni shalat dan yang wajib

dikunjungi dalam saat pelaksanaan haji dan umrah. Bangunan berbetuk

kubus ini berukuran 12 x 10 x 15 meter.25

Dalam Dictionary of Islam dijelaskan bahwa Ka’bah pertama kali

dibangun dua ribu tahun sebelum penciptaan dunia. Nabi Adam a.s dianggap

sebagai peletak dasar bangunan Ka’bah di bumi. Batu-batu yang dijadikan

bangunan Ka’bah saat itu diambil dari lima sacred mountains, yakni : Sinai,

al-Judi, Hira, Olivet dan Lebanon.26 Setelah Nabi Adam a.s wafat, bangunan

itu diangkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dan

disucikan oleh umat para nabi. Pada masa Nabi Ibrahim a.s dan putranya,

Nabi Ismail a.s, lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah

ibadah.27

Ka’bah adalah rumah pertama yang diperuntukkan bagi manusia

untuk beribadah kepada Allah,28”Sesungguhnya rumah yang mula-mula

dibangun untuk (tempat beribadat) manusia ialah Baitullah yang di Bakkah

(Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia” (QS. Ali

Imran (3) : 96)29, karena Nabi Ibrahim a.s bersama putranya Nabi Ismail a.s

25 Maskufa, op.cit., h. 129.
26 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Teori dan Praktek, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah,

2004), cet.ke-1, h. 34.
27 Ibid.
28 Maskufa, op.cit., h. 130.
29 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, op.cit., h. 91.
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hanya membangun kembali atau meninggikan dasar-dasar Baitullah, “Dan

(ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama

Isma’il, Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. al-Baqarah (2) : 127).30

Dalam pembangunan itu Nabi Ismail a.s menerima hajar aswad (batu

hitam) dari Jibril di Jabal Qubais, lalu meletakkannya di sudut Tenggara

bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa Arab disebut

muka’ab. Dari kata inilah muncul sebutan Ka’bah. Ketika itu Ka’bah belum

berdaun pintu dan belum ditutup kain.31

Orang yang pertama membuat daun pintu Ka’bah dan menutupinya

dengan kain adalah Raja Tubba’ dari Dinasti Himyar (pra Islam) di Najran

(kawasan Yaman sekarang).

Setelah Nabi Ismail a.s wafat, pemeliharaan Ka’bah dipegang oleh

keturunannya, lalu Bani Jurhum (selama 100 tahun), lalu Bani Khuza’ah yang

memperkenalkan penyembahan berhala. Hubal merupakan pemimpin berhala

yang terdapat di Ka’bah dan disampingnya terdapat sejumlah anak panah

yang digunakan oleh kahin untuk meramal. Berhala-berhala itu didatangkan

dari Moab atau Mesopotamia (kawasan Irak sekarang). Selanjutnya

pemeliharaan Ka’bah dipegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan

generasi penerus garis keturunan Nabi Ismail a.s.32

Menjelang kedatangan Islam, Ka’bah dipelihara oleh Abdul Muthalib,

kakek Nabi Muhammad SAW. Ia menghiasi pintunya dengan emas yang

30 Ibid., h. 33.
31 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Teori dan Praktek, op.cit., h. 35.
32 Ibid.
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ditemukan ketika menggali sumur zam-zam. Ka’bah di masa ini, sebagaimana

halnya di masa sebelumnya, menarik perhatian banyak orang. Abrahah,

gubernur Najran, yang saat itu merupakan daerah bagian kerajaan Habasyah

(Ethiopia sekarang) memerintahkan penduduk Najran, yaitu Bani Abdul

Madan bin ad-Dayyan al-Harisi yang beragama Nasrani beraliran Jacobi

untuk membangun tempat peribadatan (gereja) seperti bentuk Ka’bah di

Mekah untuk menyayinginya. Bangunan itu disebut Bi’ah dan dikenal

sebagai Ka’bah Najran. Ka’bah ini diagungkan oleh penduduk Najran dan

diurus oleh para Uskup.

Al-Qur’an menginformasikan bahwa Abrahah pernah bermaksud

menghancurkan Ka’bah di Mekah dengan pasukan gajah. Namun,

pasukannya itu lebih dahulu dihancurkan oleh tentara burung yang melempari

mereka dengan batu dari tanah berapi sehingga mereka menjadi seperti daun

yang dimakan ulat.33

Ka’bah sebagai bangunan pusaka purbakala semakin rapuh dimakan

waktu, sehingga banyak bagian-bagian temboknya yang retak dan bengkok.

Beberapa tahun sebelum bi’sah, Mekah dilanda banjir hingga menggenangi

Ka’bah sedemikian rupa sehingga meretakkan dinding-dinding Ka’bah yang

memang sudah rusak. Pada saat itu orang-orang Quraisy berpendapat perlu

diadakan renovasi bangunan Ka’bah untuk memelihara kedudukannya

sebagai tempat suci.

33 Ibid., h. 36.
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Dalam merenovasi bangunan Ka’bah itu turut serta pemimpin-

pemimpin kabilah dan para pemuka masyarakat Quraisy. Sudut-sudut Ka’bah

itu oleh Quraisy dibagi empat bagian, Pojok sebelah utara disebut ar-ruknul

Iraqi, sebelah barat ar-ruknusy Syam, sebelah selatan ar-ruknul Yaman,

sebelah timur ar-ruknul Aswadi (karena hajar aswad terdapat pada pojok ini).

Tiap kabilah mendapat satu sudut yang harus dirombak dan dibangun

kembali. Ketika sampai ke tahap peletakan hajar aswad mereka berselisih

tentang siapa yang akan meletakkannya. Pilihan mereka jatuh kepada seorang

yang dikenal sebagai al-Amin (yang jujur atau terpercaya) yaitu Muhammad

bin Abdullah (yang kemudian menjadi Rasulullah SAW).34

Sesudah penaklukan kota Mekah (fathu Makkah), pemeliharaan

Ka’bah dipegang oleh kaum muslimin dan berhala-berhala yang terdapat di

sekitarnya dihancurkannya. Selesai menghancurkan dan membersihkan

berhala-berhala itu Nabi memerintahkan kepada Bilal mengumandangkan

adzan di atas Ka’bah kemudian sholat berjama’ah dan Rasulullah sebagai

imam.35

4. Metode Penetapan Arah Kiblat

a. Konsep Ijtihad dalam Menentukan Arah Kiblat

Kesemua madzhab yang empat yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i,

dan Hanbali telah bersepakat bahwa menghadap kiblat adalah salah satu

syarat sahnya shalat.

34 Ibid.
35 Ibid.
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Dalam masalah menghadap kiblat ulama berbeda pendapat.

Pertama, apakah yang dimaksud al-Masjidil al-Haram dalam al-Qur’an

surat al-Baqarah ayat 142-145 ? Jika ditelusuri dalam literatur-literatur

klasik, kata al-Masjid al-Haram mempunyai beberapa makna, yaitu :(a)

Ka’bah, (b) Masjid al-Haram secara keseluruhan, (c) Mekah al-

Mukarramah dan (d) Tanah Haram seluruhnya (Mekah dan tanah

Haram di sekitarnya).36

Kedua, manakah yang wajib : menghadap ke ‘ainul Ka’bah

(bangunan Ka’bah itu sendiri), atau menghadap ke arahnya (jihatul

Ka’bah) ?

Sebenarnya, yang menjadi permasalahan adalah untuk

menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Ka’bah sangat sulit

dilakukan karena mereka tidak dapat melihat Ka’bah secara langsung.

Dari sinilah kemudian muncul istilah ‘ainul Ka’bah dan jihatul

Ka’bah dalam pendapat para imam madzhab. ‘Ainul Ka’bah dimaknai

dengan menghadap bangunan Ka’bah yang hanya berlaku untuk orang

yang dapat melihat Ka’bah secara langsung. Mereka tidak boleh

berijtihad untuk menghadap ke arah lain. Sedangkan jihatul Ka’bah

adalah menghadap arah Ka’bah yang berlaku bagi orang yang jauh dari

ka’bah dan tidak dapat melihat Ka’bah secara langsung. Untuk hal ini,

ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi’i, orang yang jauh dari

Ka’bah wajib berijtihad dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Dengan

36 Ibid., h. 38-39.
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kata lain, ia wajib menghadap ‘ainul Ka’bah walaupun pada hakikatnya

ia meghadap jihatul Ka’bah.37 Menurut Imam Abu Hanifah, orang

tersebut cukup menghadap jihatul Ka’bah saja.38 Begitu pula dengan

Imam Malik, orang yang jauh dari Ka’bah dan tidak mengetahui arah

kiblat secara pasti, ia cukup menghadap ke arah Ka’bah secara dzan

(perkiraan).39 Namun bagi orang yang jauh dari Ka’bah dan ia mampu

mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus

menghadap ke arahnya.

‘Ainul Ka’bah dan jihatul Ka’bah hanyalah sebuah istilah untuk

menyebutkan bahwa untuk orang yang dapat melihat Ka’bah secara

langsung, kiblatnya adalah bangunan Ka’bah (‘ainul Ka’bah).

Sedangkan bagi orang yang jauh dari Ka’bah, kiblatnya adalah arah

menuju Ka’bah (jihatul Ka’bah). Sehingga antara ‘ainul Ka’bah dan

jihatul Ka’bah yang dituju adalah satu titik yaitu Ka’bah.

Namun, karena yang dituju dalam istilah ‘ainul Ka’bah dan

jihatul Ka’bah yang dituju adalah satu titik yaitu Ka’bah, maka

dibutuhkan perhitungan dan pengukuran agar dapat ditemukan garis

lurus dengan jarak terdekat yang menghubungkan antara satu daerah

dengan Ka’bah melalui lingkaran besar (azimuth kiblat). Penghitungan

dan pengukuran ini dibutuhkan agar arah kiblat suatu daerah benar-

benar dapat mengarah ke Ka’bah. Sehingga didapatkan arah kiblat

37 Imam Syafi’i, al-Umm, alih bahasa oleh Ismail Yakub, (Malaysia : Victory Agencie,
2000), cet ke-2, h. 225.

38 Maktabah Syamilah, Syamsuddin As-Sarakhsiy, Kitab al-Mabsuth, juz ke-2, h. 488-
489.

39 Maktabah Syamilah, Kitab asy-Syarh al-Kabir, juz ke-1, h. 222-223.
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Indonesia walaupun sebetulnya adalah jihatul Ka’bah (menghadap ke

arah Ka’bah), tapi dapat betul-betul mengarah ke ‘ainul Ka’bah (tepat

menghadap bangunan Ka’bah).

Bagi madzhab Syafi’i telah menambah dan menetapkan tiga

kaidah yang bisa digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat

yaitu:

1. Menghadap Kiblat Yakin (Kiblat Yakin)

Seseorang yang berada di dalam Masjidil Haram dan melihat
langsung Ka’bah dengan penuh yakin. Ini yang disebut sebagai
”’Ainul Ka’bah”. Kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih dahulu
dengan melihat atau menyentuhnya bagi orang yang buta atau
dengan cara lain yang bisa digunakan misalnya pendengaran.
Sedangkan bagi seseorang yang berada dalam bangunan Ka’bah itu
sendiri maka kiblatnya adalah dinding Ka’bah.

2. Menghadap Kiblat Perkiraan (Kiblat Dzan)

Seseorang yang berada jauh dari Ka’bah yaitu berada di luar
Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekah  sehingga tidak
dapat bangunan Ka’bah, mereka wajib menghadap ke arah kiblat
secara dzan atau kiraan atau disebut sebagai Jihatul Ka’bah. Untuk
mengetahuinya dapat dilakukan dengan bertanya kepada mereka
yang mengetahui seperti penduduk Mekah atau melihat tanda-tanda
kiblat atau “shaf” yang sudah di buat di tempat-tempat tersebut.

3. Menghadap Kiblat Ijtihad (Kiblat Ijtihad)

Ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah
suci Mekah atau bahkan di luar Negara Arab Saudi. Bagi yang tidak
tahu arah dan ia tidak dapat mengira Kiblat Dzannya maka ia boleh
menghadap kemanapun yang ia yakini sebagai arah kiblat. Namun
bagi yang dapat mengira maka ia wajib ijtihad terhadap arah
kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari
suatu tempat yang terletak jauh dari Masjidil Haram. Diantaranya
adalah ijtihad menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari,
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arah matahari terbenam, dan perhitungan segitiga bola maupun
pengukuran menggunakan peralatan modern.40

b. Penentuan Arah Kiblat dengan Rumus Segitiga Bola

Penentuan arah kiblat pada hakikatnya adalah menentukan

posisi Ka’bah dari suatu tempat di permukaan bumi, atau sebaliknya.

Tempat-tempat yang dekat dengan Ka’bah di mana orang menunaikan

shalat di tempat itu dapat langsung menyaksikan Ka’bah tentu tidak

perlu menentukan arah kiblatnya terlebih dahulu. Baik tempat shalat

maupun Ka’bah berada di permukaan bumi, padahal bumi bentuknya

bulat mirip bola, maka dalam menentukan posisi Ka’bah dari tempat

shalat itu harus diberlakukan ketentuan-ketentuan, konsep-konsep, atau

hukum-hukum yang berlaku pada bola.41

Arah dari suatu tempat ke tempat lain di permukaan bumi

ditunjukkan oleh busur lingkaran terpendek yang melalui atau

menghubungkan kedua tempat tersebut. Busur lingkaran yang dapat

menghubungkan dua tempat di permukaan bola, termasuk di permukaan

bumi, ada dua macam, lingkaran besar dan lingkaran kecil. Busur

dengan jarak yang terpendek adalah busur yang melalui lingkaran besar.

40 Imam Syafi’i, op.cit., h. 224-226.
41Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Hisab

Muhammadiyah, (Yogyakarta : Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009),
cet.ke-2, h. 26.
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Dengan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa arah kiblat

adalah arah yang ditunjukkan oleh busur lingkaran besar pada

permukaan bumi yang menghubungkan tempat shalat dengan Ka’bah.42

Sebagaimana disebutkan di atas, penentuan arah kiblat adalah

penentuan arah di permukaan bumi. Karena bumi berbentuk bola berarti

menentukan arah di permukaan bola. Jika titik Ka’bah dan titik tempat

shalat dihubungkan dengan titik Kutub Utara (KU) melalui busur-busur

lingkaran besar, maka akan terbentuklah sebuah segitiga dengan tiga

titik sudutnya : Kutub Utara, tempat shalat, dan Ka’bah, sedang sisi-

sisinya adalah busur meridian Ka’bah, meridian tempat shalat, dan

busur arah kiblat. Segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga bola

karena ketiga sisinya merupakan busur dari lingkaran besar. Karena

segitiga bola ini terkait dengan arah kiblat maka katakanlah Segitiga

Bola Arah Kiblat. Perhatikan gambar berikut43

SEGITIGA BOLA ARAH KIBLAT

Segitiga ABC adalah

segitiga Bola Arah Kiblat

P = Titik Pusat Bumi
A = Ka’bah
B = Tempat Salat
C = Kutub Utara
G = Greenwich
a = Meridian Tempat
b = Meridian Kakbah
c = Busur Arah Kiblat
BK = Lintang Tempat (φT)

42 Ibid.
43 Ibid., h. 30
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RA = Lintang Kakbah (φK)
SR(    SCR) = Bujur Kakbah (λK)
SK(    SCK) = Bujur Tempat (λT)

ABC = Sudut Arah Kiblat
Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, arah kiblat

dimaksud adalah arah busur BA. Bagaimana cara mengetahui arah

busur BA tersebut? Caranya adalah dengan mengetahui terlebih dahulu

sudut ABC. Sudut ABC ini adalah sudut arah kiblat. Perhatikan gambar

di bawah44 :

SUDUT ARAH KIBLAT

ABC = Sudut Arah Kiblat

Dengan diketahui Lintang dan Bujur

Ka’bah, maka :

a = 900 – φT

b = 900 – φT

c = /λ T – λ K/

Untuk menghitung besaran sudut ABC dapat digunakan rumus :

× ∶ − ×
44 Ibid.
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a = 90° - φT
b = 90° - φK
c = /λT-λK/
Keterangan :
φT = lintang tempat shalat
φK = lintang Ka’bah
λT  = bujur tempat shalat
λK = bujur Ka’bah

Dengan diketahui besaran sudut ABC maka diketahuilah arah

busur BA, karena busur BC menunjuk arah utara selatan sejati.45

c. Metode dan Alat dalam Menentukan Arah Kiblat

Di Indonesia penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh umat

Islam mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Pertama kali mereka

menentukan arah kiblatnya ke barat dengan alasan Saudi Arabia tempat

di mana Ka’bah berada terletak di sebelah Barat Indonesia. Hal ini

dilakukan dengan kira-kira saja tanpa penghitungan dan pengukuran

terlebih dahulu. Oleh karena itu, arah kiblat sama persis dengan tempat

matahari terbenam. Dengan demikian arah kiblat itu identik dengan

arah Barat.46

Perkembangan dalam penentuan arah kiblat dapat dilihat dari

perubahan besar di masa K.H. Ahmad Dahlan atau dapat pula dari alat-

45 Ibid.
46 Maskufa, op.cit., h. 132.
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alat yang digunakan untuk mengukurnya, seperti miqyas, tongkat

istiwa’, rubu’ mujayyab, kompas, theodolite, dan GPS (Global

Positioning System). Dengan makin canggihnya alat-alat bantu tersebut,

data azimuth semakin tinggi tingkat akurasinya.47 Selain itu sistem

penghitungan yang dipergunakan mengalami perkembangan pula, baik

mengenai data koordinat maupun mengenai sistem ilmu ukur.48

Perkembangan penentuan arah kiblat ini dialami oleh kaum

muslimin secara antagonistik, artinya suatu kelompok telah mengalami

kemajuan jauh ke depan sementara kelompok lainnya masih

mempergunakan sistem yang dianggap sudah ketinggalan zaman.

Realitas empirik semacam ini disebabkan beberapa faktor, antara lain :

tingkat pengetahuan kaum muslimin yang beragam, sikap tertutup, dan

“ketegangan teologis”. Sehingga suasana dialogis dan kooperatif kian

terlupakan.49

Sejak Islam masuk ke Indonesia ada beberapa cara untuk

menentukan arah kiblat, diantaranya yaitu50 :

1. Saat agama Islam masuk ke Indonesia, dalam melaksanakan shalat

waktu itu hanya itu hanya cukup menghadap ke arah matahari

terbenam. Dengan demikian, arah kiblat itu identik dengan arah

barat. Mereka menentukan arah kiblatnya ke barat dengan alasan

47 Ahmad Wahidi dan Evi Dahliyatin Nuroini, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng
Bumi, (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), cet.ke-1, h. 23.

48 Susiknan Azhari, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek, op.cit., h. 37. Lihat juga Ahmad
Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyah, (Jakarta : Erlangga, 2007), cet.ke-1, h. 40.

49 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern,
(Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007), cet.ke-2, h. 44.

50 Ahmad Wahidi dan Evi Dahliyatin Nuroini, loc.cit.,
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Saudi Arabia tempat di mana Ka’bah berada terletak di sebelah Barat

Indonesia.

2. Setelah berkenalan dengan ilmu falak, mereka menentukan arah

kiblatnya berdasarkan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat.

Alat yang digunakan berupa bencet atau miqyas atau tongkat istiwa’

dan rubu’ mujayyab atau busur derajat.

3. Semakin berkembangnya teknologi, muncullah alat untuk

menentukan arah  kiblat yang dinamakan kompas. Alat ini mudah

digunakan meskipun memiliki banyak kelemahan. Alat ini

digunakan untuk menentukan arah utara. Hanya saja arah utara yang

ditunjukkan olehnya bukan arah sejati (titik kutub utara), sehingga

untuk mendapatkan arah utara sejati perlu ada koreksi deklinasi

kompas terhadap arah jarum jam. Penunjukan jarum kompas atau

jarum magnet tidaklah selalu mengarah ke titik utara geografis (true

north) pada suatu tempat. Hal ini disebabkan berdasarkan teori dan

praktek bahwa kutub-kutub magnet bumi tidak berimpit atau berada

pada kutub-kutub bumi (kutub-kutub geografis).

4. Saat ini ada lagi yang lebih canggih yaitu GPS (Global Positioning

System). Alat ini merupakan sistem radio navigasi dan penentuan

posisi menggunakan satelit yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika

Serikat. Alat ini sudah banyak digunakan orang diseluruh dunia

dalam berbagai bidang aplikasi memerlukan informasi tentang

posisi, kecepatan, percepatan, ataupun waktu.
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5. Dalam perkembangan terakhir sistem yang digunakan dalam

menentukan arah kiblat adalah menggunakan pesawat theodolite.

Alat ini digunakan untuk menentukan arah utara sejati, membuat

sudut sesuai dengan data kiblat yang sudah ada dan untuk menarik

garis lurus. Sistem ini dapat digunakan apabila telah diketahui

terlebih dahulu data arah kiblat hasil penghitungan ilmu ukur bola.

6. Perkembangan berikutnya yaitu dengan menggunakan ilmu ukur,

namun terlebih dahulu mengetahui koordinat Ka’bah dan markas

setempat.

Pada saat ini metode yang sering dipergunakan untuk

menentukan arah kiblat ada dua macam yaitu azimuth kiblat dan

rashdul kiblat, atau disebut juga dengan teori sudut dan teori

bayangan.51

1. Azimuth Kiblat

Azimuth kiblat adalah arah atau garis yang menuju ke kiblat

(Ka’bah). Untuk menentukan azimuth kiblat ini diperlukan beberapa

data, antara lain:

a. Lintang Tempat/’Ardlul Balad daerah yang di kehendaki.

Lintang tempat atau’ardlul balad adalah jarak dari daerah yang kita

kehendaki sampai dengan khatulistiwa diukur sepanjang garis bujur.

Khatulistiwa adalah lintang 0° dan titik kutub bumi adalah lintang

90°. Jadi nilai lintang berkisar antara 0° sampai dengan 90°. Di

51 Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, loc.cit., h. 29.
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sebelah Selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS) dengan

tanda negatif (-) dan di sebelah Utara khatulistiwa disebut Lintang

Utara (LU) diberi tanda positif (+).

b. Bujur Tempat/Thulul Balad daerah yang dikehendaki.

Bujur tempat atau thulul balad adalah jarak dari tempat yang

dikehendaki ke garis bujur yang melalui kota Greenwich dekat

London, berada di sebelah barat kota Greenwich sampai 180°

disebut Bujur Barat (BB) dan di sebelah timur kota Greenwich

sampai 180° disebut Bujur Timur (BT).

c. Lintang dan Bujur Ka’bah

Besarnya data Lintang Ka’bah adalah 21°25´21.17˝ LU dan Bujur

Kota Ka’bah 39°49´34.56˝ BT.52 Untuk mengetahui dan menentukan

lintang dan bujur tempat di bumi ini, sekurang-kurangnya ada lima

cara, yaitu dengan53 :

a. Melihat dalam buku-buku

Cara ini merupakan cara yang paling mudah untuk mencari

koordinat geografis (lintang dan bujur) suatu tempat, yakni

dengan cara melihat atau mencari dalam daftar yang tersedia

52 Data lintang dan bujur Ka’bah ini merupakan data yang dihasilkan dari pengukuran
yang dilakukan oleh Ahmad Izzuddin ketika melakukan ibadah haji tahun 2007 menggunakan
GPSmap Garmin 76CS dengan sinyal 7 sampai 7 satelit. Varian data titik koordinat Ka’bah sangat
beragam. Hasil penelitian Drs. H.  Nabhan Maspoetra tahun 1994 dengan menggunakan Global
Positioning System (GPS) menyebutkan bahwa lintang Ka’bah sebesar 21°25´14.7˝dan Bujur
Ka’bah sebesar 39°49´40˝ BT. Sedangkan hasil penelitian Sa’adoeddin Djambek tahun 1972
menyebutkan bahwa Lintang Ka’bah adalah 21°25´ LU dan Bujur Ka’bah sebesar 39°50´ BT.
Lihat Ahmad Izzuddin, op.cit., h. 30.

53 Ibid., h. 30.
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dalam buku-buku yang ada. Meskipun demikian, cara ini ternyata

mempunyai beberapa kelemahan antara lain :

1) Tidak semua tempat di bumi ini ada dalam daftar tersebut.

Daftar tersebut biasanya hanya memuat koordinat geografis

kota-kota penting saja. Adapun untuk kota-kota atau tempat-

tempat yang tidak terdaftar dalam daftar tersebut, maka harus

diukur atau dihitung sendiri.

2) Tidak ada kejelasan bagi penggunanya, di titik mana angka

koordinat geografis tersebut berlaku.

b. Menggunakan peta.

Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah :

1. Mencari koordinat dua buah kota terdekat dengan tempat yang

akan dicari (S). Misalkan kota A berkoordinat 7°27´ LS dan

110°36´ BT, dan kota B berkoordinat 7°41´ LS dan 110°57´

BT. Perhatikan gambar di bawah ini54 :

Gambar 1.

Peta Untuk Menentukan Lintang

54 Ibid.
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2. Ukur jarak A – B’. Misalkan  = 2.15 cm. selisih bujur kota A

dan B = 110°57´ - 110°36´ = 0°21´.

3. Ukur jarak S – S’, misalkan = 1.5 cm

Perhitungan :

Bujur kota A = 110°36´

Selisih bujur kota A dan S = 1.5/2.15 x 0°21´

Dengan demikian bujur kota S = 110°36´ + 0°14´39˝

= 110°50´39˝

4. Ukur jarak A – A’, misalkan 1.4 cm. Selisih lintang kota A dan

B = 7°41´ - 7°27´ = 0°14´

5. Ukur jarak A – S’, misalkan 0.5 cm.

Perhitungan :

Lintang kota A = 7°27´

Selisih lintang kota A dan S = 0.5/1.4 x 0°14´ = 0°5´

Dengan demikian bujur kota S = 7°27´ + 0°5´ = 7°32´

c. Menggunakan Tongkat Istiwa’
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Dengan menggunakan tongkat istiwa’, dapat dikatakan cara ini

lebih teliti daripada sebelumnya. Hal ini dikarenakan cara ini

menggunakan alam sebagai media untuk menentukan koordinat

geografis.

Cara penggunaannya :

1. Tegakkan sebuah tongkat kayu yang lurus sepanjang 1,5 meter

tegak lurus ke bumi.

2. Buat satu atau beberapa “lingkaran pusat” sekeliling tongkat

tersebut.

3. Perhatikan saat bayang-bayang ujung tongkat menyentuh

lingkaran, pada pagi hari (sebelum dhuhur) dan sore hari

(sesudah Zuhur) lalu beri tanda titik.

4. Hubungkan kedua titik tersebut dengan sebuah garis lurus, dan

itulah garis arah timur barat.

5. Ukur arah kiblat sesuai penghitungan di atas dengan

menggunakan busur derajat (65° dari titik utara).

d. Menggunakan Theodolite

Cara ini merupakan cara yang lebih teliti untuk menentukan

lintang dan bujur. Theodolite adalah alat ukur semacam teropong

yang dilengkapi dengan lensa, angka-angka yang menunjukan

arah (azimuth) dan ketinggian dalam derajat dan water-pass.

Cara penggunaannya :
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1. Pasang theodolite secara benar artinya dalam posisi tegak lurus

dengan statip/lot yang datar. Perhatikan water pass-nya dari

segala arah, pastikan ia sudah berada di tengah dan tidak

berubah-ubah.

2. Periksa tempat baterai kemudia hidupkan theodolite dalam

posisi bebas tak terkunci.

3. Bidik matahari pada jam sesuai dengan yang sudah

dipersiapkan, Ingat, jangan melihat matahari secara langsung

dengan mata.

4. Kunci theodolite, kemudian nolkan.

5. Hidupkan kembali, lepas kunci dan putar ke arah Utara Sejati.

6. Kunci theodolite, kemudian nolkan.

7. Hidupkan kembali, kemudian lepas kunci dan putar ke arah

azimuth kiblat. Maka theodolite akan mengarah ke arah kiblat.

8. Selanjutnya buatlah dua titik (dengan arah yang sudah

ditunjukkan oleh theodolite), kemudian hubungkan dua titik

tersebut. Garis tersebut adalah arah kiblat.

9. Jika ingin membuat shaf, buatlah garis tegak lurus  (memotong

garis tadi sebesar 90°)

e. Menggunakan GPS (Global Positioning System)

GPS adalah sebuah peralatan elektronik yang bekerja dan

berfungsi memantau sinyal dari satelit untuk menentukan posisi

tempat (koordinat geografis /lintang dan bujur tempat) di bumi.
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Alat ini biasanya digunakan dalam navigasi di laut dan udara agar

setiap posisi kapal atau pesawat dapat diketahui oleh nakhoda

atau pilot, yang kemudian dilaporkan kepada menara pengawas di

pelabuhan atau bandara terdekat.

2. Rashdul Kiblat

Rashdul Kiblat adalah ketentuan waktu di mana bayangan benda

yang terkena sinar matahari menuju ke arah kiblat.55 Dalam pengertian

lain adalah saat di mana posisi matahari berada tepat di atas Ka’bah.56

Posisi matahari tepat berada di atas Ka’bah akan terjadi ketika

lintang Ka’bah sama dengan deklinasi57 matahari, pada saat itu

matahari berkulminasi58 tepat di atas Ka’bah. Dengan demikian arah

jatuhnya bayangan benda yang terkena cahaya matahari itu adalah

kiblat.

Dalam setahun akan ditemukan posisi matahari tepat berada  di

atas Ka’bah, yaitu pada tanggal 27 Mei (tahun kabisat) atau 28 Mei

(tahun basithah) pada pukul 11.57 LMT (Local Mean Time) dan pada

55 Ahmad Izzuddin, op.cit., h. 45.
56 Susiknan Azhari, op.cit., h. 53.
57 Deklinasi adalah jarak antara lintasan semua harian benda-benda dengan ekuator langit

diukur dengan derajat ke utara (positif) dan ke selatan (negatif) masing-masing 90°. Sudut antara
garis meridian (arah utara geografi) dengan arah jarum kompas (arah utara magnetik). Ahmad
Izzuddin, op.cit., h. 35.

58 Kulminasi adalah suatu istilah yang dipergunakan untuk menyatakan bahwa pada saat
itu suatu benda langit mencapai ketinggian pada peredaran semu hariannya. Hal ini terjadi pada
saat benda langit persis berada pada lingkaran meridian. Dalam bahasa Arab sering disebut
Takabbad. Lihat Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2012), cet.ke-3, h. 127.
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tanggal 15 Juli (tahun kabisat) atau 16 Juli (tahun bashitah) pada pukul

12.06 LMT.59

Apabila waktu Mekah itu dikonvensi ke waktu WIB maka harus

ditambah dengan 4 jam 21 menit sama dengan pukul 16.18 WIB dan

16.27 WIB. Oleh karena itu, setiap tanggal 27 Mei atau 28 Mei pukul

16.18 WIB dapat mengecek arah kiblat dengan mengandalkan

bayangan matahari yang tengah berada di atas Ka’bah. Begitu pula

setiap tanggal 15 Juli atau 16 juli juga dapat dilakukan pengecekan arah

kiblat dengan metode tersebut.60

Fenomena ini disebut juga dengan fenomena Istiwa Azam,

terjadi akibat gerak semu tahunan matahari. Dengan mengandalkan

bayangan matahari yang tengah berada di atas Ka’bah, penentuan arah

kiblat tidak terganggu oleh apapun. Hambatan terjadi kalau pada saat

itu langit berawan.

Dalam praktiknya, tidak perlu langkah yang rumit untuk

menentukan arah kiblat berdasar jatuhnya bayangan benda yang disinari

matahari. Pengamat (observer) cukup menggunakan tongkat atau benda

lain sejenis untuk diletakkan di tempat yang memperoleh cahaya

matahari. Cahaya matahari yang menyinari benda tersebut akan

menghasilkan bayangan. Arah bayangan ini merupakan arah kiblat.61

59 Maskufa, op.cit., h. 143.
60 Ibid. Lihat juga Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains

Modern, op.cit., h. 54.
61 Ibid.
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Penentuan arah kiblat dengan cara tersebut sejatinya bisa

dilakukan di semua tempat di permukaan bumi. Hanya saja, waktunya

berbeda. Area yang terpisah dari Ka’bah kurang dari 90°, akan bisa

melihat matahari yang posisinya sedang berada di atas Ka’bah. Wilayah

yang terpisah lebih dari 90° dari Ka’bah, sudah gelap saat matahari

berada di posisi tersebut, Wilayah Indonesia bagian Barat (WIB) dan

Tengah (WITA), masih bisa menempuh cara ini untuk mengetahui arah

kiblat. Sementara itu, Wilayah Indonesia bagian Timur (WIT) harus

melakukannya di waktu yang lain. Dengan kata lain, cara ini dapat

digunakan selama masih bisa melihat matahari.

Fenomena ini membuka mata bahwa selain sebagai sumber

energi, matahari juga merupakan alat untuk menciptakan bayang-

bayang, dengan bayang-bayang tersebut manusia bisa menentukan arah.

Penentuan arah kiblat dengan cara tersebut jauh lebih sederhana

dibandingkan penentuan dengan cara lain.62

Adapun cara sederhana mengecek arah kiblat menggunakan

metode ini adalah sebagai berikut :

1. Letakkan satu tegakkan (tongkat dan sejenisnya) di tempat yang

terkena cahaya matahari.

2. Amati jatuhnya bayangan tersebut yang terbentuk oleh cahaya

matahari.

3. Tentukan arah jatuhnya bayangan itu sebagai arah kiblat.

62 Ibid., h. 55.
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d. Metode Perhitungan Arah kiblat

Seperti halnya ilmu faraid atau ilmu waris, ilmu falak dikenal

juga sebagai ilmu hisab karena dalam kedua ilmu itu kegiatan yang

paling banyak dilakukan adalah perhitungan-perhitungan.63

Perhitungan arah kiblat dengan metode modern sekarang

didasarkan kepada rumus dan kaidah tertentu, seperti rumus matematika

dan kaidah segitiga bola. Rumus yang dipakai oleh ahli falak dalam

menghitung arah kiblat, juga digunakan ahli astronomi. Menetapkan

arah kiblat dengan penghitungan (hisab) diperlukan data lintang dan

bujur Ka’bah64 dan lintang dan bujur tempat (daerah), contoh :

1. Data koordinat Pekanbaru (Pku) dan Ka’bah

φ Pku = 00° 30´ LU

λ Pku = 101° 28´ BT

φ Ka’bah = 21° 25´ LU

λ Ka’bah = 39° 50´ BT

2. Pengolahan dan pengkodean data

= 90° - 00° 30´ = 89° 30´ (a)

= 90° - 21° 25´ = 68° 35´ (b)

= 101° 28´ - 39° 50´ = 61° 38´ (c)

63 Maskufa, op.cit., h. 4.
64 Dalam buku-buku data tentang lintang dan bujur Ka’bah sangat beragam. Atlas PR Bos

38 memuat 21˚ 31́  LU, 39˚ 58 ́ BT, Islamic Calendar (Ilyas) memuat 21˚ LU, 40˚ BT, ad-Durusu
al-Falakiyah (Asy-Syaikh Muhammad Ma’sum bin Ali) menyebutkan 21˚ 50́  LU, 40˚ 13́ BT dan
Saadoe’ddin Djambek menetapkan 21˚ 20 ́  LU, 40˚ 14 ́ BT. Data Saadoe’ddin Djambek ini
mengalami perubahan pada tahun 1972 menjadi 21˚ 25́  LU, 39˚ 50́  BT dan data tersebut sampai
sekarang dijadikan pegangan oleh Departemen Agama RI dalam melakukan perhitungan-
perhitungan arah kiblat. Lihat Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan
Sains Modern, op.cit., h. 46. Lihat juga Departemen Agama RI, Pedoman Penentuan Arah Kiblat,
(Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1985), cet.ke-1, h. 14.
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3. Rumus yang digunakan× ∶ − × . 654. Penyelesaian secara manual (kalkulator dan daftar logaritma)

cotg b 68° 35´ x sin a 89° 30´ : - cos a 89° 30´ x cotg c 61° 38´
sin c 61° 38´

0.3922 x 1.0000 : 0. 0087 x 0.5399 = 441035339
0.8799

= 0.445732469 – 0.00469713 = 0.441035339
(0.4410), lihat daftar logaritma pedoman cotg, hasilnya = 66˚12ʹ
diukur dari titik utara ke arah titik barat (berlawanan jarum jam).
Atau 90˚ - 66˚12ʹ = 23˚ 48ʹ diukur dari titik barat ke utara. Azimut
kiblat kota Pekanbaru adalah 270˚ + 23˚ 48ʹ = 293˚ 48ʹ diukur dari
titik utara, melalui titik timur, titik selatan dan titik barat dan terus ke
utara sesuai dengan peredaran jarum jam. Jadi, arah kiblat kota
Pekanbaru ke titik barat (270˚) serong ke utara sebesar 23˚ 48ʹ (293˚
48ʹ).

4. Penyelesaian secara langsung dengan kalkulator Casio tipe fx. 3600
Pv.

cotg b 68° 35´ x sin a 89° 30´ : - cos a 89° 30´ x cotg c 61° 38´
sin c 61° 38´

65 Hajar, Penentuan Arah Kiblat Menurut Metode Klasik dan Modern, (Pekanbaru : PT.
Sutra Benta Perkasa, 2014), cet.ke-1, h. 96.

68 00” 35 00” tan inv x1/x

89 00” 30 00” sin :

61 00” 38 00” sin -

89 00” 30 00” cos x

61 00” 38 00” tan inv 1/x = 0.44103533

inv 1/x inv
v

tan inv 00” 66˚ 12ʹ 4,5”
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(dibulatkan menjadi 66˚ 12ʹ, diukur dari titik utara ke arah barat

(berlawanan jarum jam). Atau 90˚ - 66˚ 12ʹ = 23˚ 48ʹ diukur dari

titik barat ke arah titik utara. Azimut kiblat kota Pekanbaru adalah

270˚ + 23˚ 48ʹ = 293˚ 48ʹ diukur dari titik utara, melalui titik timur,

titik selatan dan titik barat dan terus ke utara sesuai dengan

peredaran jarum jam. Jadi arah kiblat kota Pekanbaru ke titik barat

(270˚) serong ke utara sebesar 23˚ 48ʹ (293˚ 48ʹ).  Perhatikan

gambar berikut :

GAMBAR ARAH KIBLAT KOTA PEKANBARU
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