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ABSTRAK 

Ulum, Fathul.2020.Studi Komperatif Hisab Penentuan Awal Waktu Shalat 
Dalam Kitab Al-Durusul Al-Falakiyah Dan Ephemeris. 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Novi Fitia Maliha, M.H.I. 

 
Kata Kunci: komperatifhisab awal waktu shalat, rubu‟ mujayyab, kitab Al-

Durusul Al-Falakiyah, ephemeris. 
Metode perhitungan dalam  kitab Al-Durusul Al-Falakiyah dan ephemeris 

adalah dua metode hisab yang berbeda. Standart perbandingannya adalah karena 
hisab Ephemeris tergolong hisab kontemporer yang mana hasilnya lebih akurat 
daripada hisab yang lainnya dan data-data dalam ephemeris diperoleh dari aplikasi 
WinHisab yakni data-data peredaran matahari dan bulan setiap hari sehingga 
hasilnya lebih akurat. Sedangkan hisab yang terdapat dalam kitab Al-Durusul Al-
Falakiyah adalah tergolong hisab klasik atau hisab hakiki taqribi  yang mana hasil 
perhitungannya dalam menentukan data-data yang dicari masih di kira-kirakan 
hasilnya. Karena alat yang digunakan masih alat klasik yakni rubu mujayyab. 
Namun, kedua model hisab ini sama-sama masih digunakan dan di pelajari di 
pondok-pondok salaf, seperti pondok pesantrean Fathul Ulum Kwagean, pondok 
Sumbersari, pondok pesantrean Al-Anwar Sarang Rembang, dll. Akan tetapi yang 
banyak digunakan pada saat ini adalah model hisab Ephemeris sehingga, kedua 
model ini memungkinkan untuk diperbandingkan  dalam hal cara menghitung 
penentuan awal waktu shalat. Selain itu juga, mengetahui relevansi kedua metode 
hisab tersebut dan tingkat keakurasianya dalam penentuan awal waktu shalat. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjelaskan metode hisab penentuan awal 
waktu shalat dalam kitab ad-durusul falakiyah dan ephemeris, (2) menjelaskan 
relevansi dan tingkat keakurasian antara hisab dalam kitab ad-durusul falkiyah 
dan ephemeris.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis 
penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan 
data dengan kulitatif deskriptif dan interview. Teknik analisis data dengan teknik 
analisis isi (content analisys) dan mengkomperasikannya. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulakan bahwa (1) metode hisab dalam Al-
Durusul Al-Falakiyah dan ephemeris lebih akurat hisab ephemeris dikarenakan 
data-data yang terdapat dalam ephemeris setiap hari selalu update dan alat bantu 
perhitungnnya sudah modern yakni kalkulator. Selisih kedua metode tersebut 10 
menit di karenakan metode dalam kitab durusul falakiyah menggunakan waktu 
istiwa’ dan alat perhitungganya masih klasik yakni rubu‟ mujayyab , sehingga di 
butuhkan konversi ke kalkulator agar selisihnya tidak terlalu banyak. (2) kedua 
metode tersebut secara umum tingkat kerelevanannya masih relevan ephemeris di 
karenakan  mayoritas Pemerintah, Kemenag, Ahli Falak, Badan Lajnah Falakiyah 
dan lain-lain  menggunakan metode hisab Ephemeris sehingga masih relevan 
ephemeris dari pada metode dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah. Kemudian 
untuk tingkat keakurasiannya masih akurat metode hisab ephemeris di karenakan 
data-data yang ada pada ephemeris  selalu update setiap harinya dan metode inilah 
sampai saat ini yang digunakan  mayoritas masyarakat dalam menentukan awal 
waktu shalat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Shalat merupakan salah satu rukun islam yang harus ditegakkan oleh 

orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan, dalam Al-

Qur‟an antara lain dinyatakan dalam surat an-Nisa‟ ayat 103 sebagai berikut : 
ُْؤِمِنْْيَ ِكَتابًا

َمْوقُ ْوتَاِإنَّ الصََّلوَة َكاَنْت َعَلى امل  
 

Artinya: “sesungguhnya sholat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya 

atas orang-orang yang beriman”.
1
 

 
Dan juga berdasarkan hadits Nabi, yang artinya adalah : 

“waktu dhuhur apabila matahari tergelincir sampai bayang-bayang seseorang 

sama dengan tingginya yaitu selama belum datang waktua asar. Waktu asyar 

selama matahari belum menguning. Waktu magrib selama mega merah belum 

hilang. Waktu isya‟ sampai tengah malam. Waktu subuh mulai terbit fajar 

selama matahari belum terbit”. (H.R Muslim dari Abdullah bin Amr). 

Dua dalil di atas menyatakan bahwa waktu shalat punya limit dan 

ketentuan (awal dan akhir) dalam prakteknya, yang berarti shalat tidak bisa 

dilakukan dalam sembarang waktu, tetapi harus mengikuti atau berdasarkan 

dalil-dalil baik dari Al-Qur‟an maupun Hadits. Dalam Al-Qur‟an maupun 

hadits tidak memberi limit pasti awal dan akhir waktu-waktu sholat tersebut, 

                                                           
1
Imam Jalaludin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Terjemahan Tafsir Jalalain 

Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 365 
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yang ada hanyalah ”kitaban mauquta” (waktu yang sudah ditentukan) tanpa 

ada penjelasan rinci dan matematis terhadap kalimat tersebut.
2
 

Dalam penentuan jadwal waktu sholat, data astronomi terpenting adalah 

posisi matahri dalam koordinat horizon, terutama ketinggian, jarak zenit, awal 

fajar, matahari terbit, kulminasi, matahari terbenam dan akhir senja. Dalam hal 

ini ilmu falak berperan menafsirkan fenomena yang disebutkan dalil Al-Qur‟an 

dan Hadits diatas, dan teraplikasikan dalam bentuk rumus matematis. Dalam 

jadwal waktu-waktu sholat secara umum masyarakat telah sepakat menerima 

astronomi. Karena perjalanan semu matahari itu relatif tetap, maka waktu 

posisi matahari pada awal waktu-waktu sholat setiap hari sepanjang tahun 

mudah dapat diperhitungkan. Dengan demikian orang yang akan melakukan 

sholat pada awal waktunya menemui kemudahan. Betapa pentingnya shalat, 

sehingga didalam rukun Islam, shalat menempati urutan yang kedua setelah 

syahadat. Shalat adalah tiang agama sebagaimana hadits Nabi SAW. 
3 

ٍئ َ َحبُّ ِعْنَد  ِا ِِف ْ إِل ْ ََلِم قَاَل  ْ َ اَاَ ُ ُ   َ َ اَل  َا َ ُ ْوُل  ِا َ ْ   َ : عن عمر قال 
  الَّصََلُ  ِاَوْقِ َ ا َ َمْن تَ َرَ   الَّصََلَ  َ ََل ِ  ْ َن َاُو َ  الَّصََلُ  ِعَماُ  ادِّد ْ نِ 

Dari sahabat Umar beliau berkata : seorang laki-laki mendatangi Rosulullah 

SAW dan bertanya “sesuatu apakah yang lebih dicintai Allah di dalamislam? 

“. Maka Roslullah SAW menjawab “yaitu melaksanakan sholat pada 

waktunya, barang siapa nmeninggalkan shalat maka sama dengan tidak 

beragama, shalat adalah tiang agama”. 

Untuk mengetahui masuknya waktu sholat tersebut Allah telah 

mengutus malaikat Jibril untuk memberi arahan kepada Rosulullah SAW 

tentang waktu-waktunya shalat tersebut dengan acuan matahari dan fenomena 

                                                           
2
Imroatun Munfaridah, Ilmu Falak 1,(Ponorogo: CV Nata Karya,2018), 57-58 

3
Ibid, 57-58 
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cahaya langit yang notabene juga disebabkan oleh pancaran sinar matahari. 

Jadi sebenarnya petunjuk awal  untuk menegetahui masuknya awal waktu 

sholat adalah dengan melihat (rukyat) matahari. 

Yang dimaksud waktu shalat dalam pengertian hisab ialah awal 

masuknya waktu sholat. Waktu sholat habis ketika datang waktu sholat 

berikutnya, kecuali waktu shalat subuh  yang berakhir ketika munculnya 

matahari dari ufuk timur. Waktu shalat ditentukan berdasarkan posisi matahari 

diukur dari suatu tempat di muka bumi. Menghitung waktu shalat  pada 

hakekatnya  adalah menghitung posisi  matahari sesuai dengan  yang kriteria 

ditentukan.
4
 

Shalat disyari’atkan di dalam Islam pada bulan Rajab tahun ke-11 

kenabian, saat Rosulullah  di isra‟ dan mi‟rajkan ke sidratul muntaha. Shalat 

diwajibkan bagi umat Islam dalam sehari semalam sebanyak 5 kali, yaitu 

subuh, dhuhur, ashar, maghrib dan isya’.  Allah berfirman dalam Al-Qu‟an 

surat Ar-Ruum ayat 17-18 sebagai berikut: 

َ ُسْبَحاَن  الَّصِو ِحنَي ُُتُْسوَن َ ِحنَي ُتْلِبُحوَن  َ َاُو  ْلَْْمُد ِف  اسَّصَمَو ِت َ  ألْ ِض َ َعِشيًّا 
 َ ِحنَي ُتْ ِ ُر نَ 

 
Artinya: “maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang 

hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan bagi-Nyalah 

segala puji di langit dan bumi dan di waktu kamu barada pada 

petang hari dan di waktu kamu berada di waktu dzuhur.
5
 

                                                           
4
Ahmad Musonnif, Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab 

Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan(Yogyakarta:  Teras , 2011),57-58 
5
Q.S Ar-Ruum., 17-18 
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Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqon ayat 45 dan surat Al-Hud ayat 

114: 

 َ  َْ َترِرَ  َ  ِّد  َ ْي  َمدَّص ا ِّد  َ َاْوَ اَا َََ َلو َ اِ نًنا ُ ّ َ َ ْلَنا اشَّصْمَ  َعَلْيو َ اِيَلَ 
Artinya:”apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaan) tuhanmu, 

bagaimana Dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang 

dan kalau Dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap bayang-

bayang itu, kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas 

bayang-bayang itu.
6
 

 

Dan juga dalam Q.S. Surat al-Hud:114 

ِا   ِْ َر  اِللَّص ِ رِ نَ   َ  َِق   الَّصََلَ  ََرِفَِ  ان َّصَ ا َِ  َُا ًناِمَن  الَّصْيِ  ِر َّصاْلََْسَنات  ُْلِىْ َ  اسَّصيِّدَ اِت  َ 
Artinya:” dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan 

petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. 

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan 

(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi 

orang-orang yang ingat.
7
 

 

Dari beberapa ayat Al-Qur‟an yang menerangkan kriteria-kriteria awal 

waktu shalat diatas kurang detail sehingga menimbulkan multi tafsir. Untuk 

memperkuat ayat al-Qur‟an diatas, berikut sebagian hadits yang secara rinci 

dan detail menerangkan waktu-waktu shalat.
8
Di dalam hadits sebagai berikut : 

َ نَّص  انَّصِبَ َصلَّصى  اُ َعَلْيِو َ  َ لَّصَ  َ اَاُه : َعْن َ ا ِ رِْ ِن َعْبِد  ِا َ ِضَى  اُ َعْنُو قَاَل 
ِ ْْبْ ُ   َ َ اَل ُقْ  َ َللَّصُو َ َللَّصى  ا ُّْ َر ِحنْيَ  َ َاْت  اشَّصْمَ  ُ َّص َ اَاُه  ْاَ ْلَر  َ َ اَل ُقْ  

ٍئ ِمثْ َلُو َ ْ  قَاَل َصاَ  ِ لُُّو ِمثْ َلُو ُ َّص َ اَاُه  ْ  ِحنْيَ َصاَ  ِ  ُّ ُ  َّص  َ  َ َللَّصُو َ َللَّصى  ْاَ ْلرَ 
ْ ملْغِرَب  َ َ اَل ُقْ  َ َللَّصٌو َ َللَّصى ِحنْيَ َ َ َبْت  اشَّصْمَ  ُ َّص َ اَاُه  ْاِ َشاَا  َ َ اَل ُقْ  َ َللَّصُو 

                                                           
6
Q.s al-furqon, 45 

7
Moh. Murtadho, ilmu falak praktis,(malang: UIN Malang Press, 2008),175-176 

88
Ibid, 60 
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َ َللَّصى ِحنْيَ َغاَب  اشَّصَ ُق ُ َّص َ اَاُه  ْاَ ْجَر  َ َ اَل  َ َ اَل ُقْ  َ َللَّصُو َ َللَّصى ِحنْيَ  َ َرَق 
 (   ه  محد   انسا ئ   ارت مل ) ْاَ ْجَر َ ْ قَاَل ِحنْيَ َ ْطُع  ْاَ ْجِر 

Artinya: dari Jabir bin Abdillah r.a ia berkata, bahwa Nabi SAW didatangi 

Jibril a.s seraya berkata: bangunlah, shalatlah, maka ia shalat 

dzuhur saat matahrai zawal, kemudian Jibril datang lagi pada waktu 

asyar seraya perintah: bangunlah dan shalatlah, maka ia shalat 

ashar ketika panjang bayng-bayang sepanjang bendanya, kemudian 

Jibril datang lagi pada waktu maghrib seraya perintahnya: bangun 

dan shalatlah! Lalu ia (Muhammad) shalat maghrib pada saat 

matahri terbenam, kemudian Jibril datang lagi pada waktu isya‟ 

seraya perintahnya: bangun dan shalatlah, maka ia shalat isya‟ 

pada saat hilang mega merah, kemudian Jibril datang lagi pada 

waktu fajar seraya perintahnya: bangun dan shalatlah: maka ia 

(Muhammad) shalat fajar disaat fajar terbit, atau ia berkata di saat 

fajar bersinar. (HR. Ahmad, Nasa‟i dan Turmudzi).
9
 

 

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits yang sebagian di kutip diatas dapat 

disimpulkan bahwa parameterparameter yang digunakan untuk menentukan 

waktu sholat adalah dengan matahari. Akhirnya disimpulkan oleh para ulama 

empat madzhab bahwa awal waktu shalat fardhu dan shalat sunnah sebagai 

berikut : 

1. Dhuhur dimulai ketika tergelincirnya matahari dari tengah langit (istiwa') ke 

arah barat ditandai dengan terbentuknya bayangan suatu benda sesaat 

setelah posisi matahari di tengah langit, atau bertambah panjangnya 

bayangan suatu benda, sesaat seetelah posisi matahari di tengah langit dan 

waktu dhuhur berakhir ketika masuk waktu ashar. 

2. Ashar dimulai ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang 

benda tersebut dan berakhir ketika masuk waktu maghrib. Terkecuali 

                                                           
9
 Maskufa, Ilmu Falak, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), 93-94 
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pendapat imam abu hanifah, bahwa masuknya waktu ashar ialah ketika 

panjang bayangan suatu benda dua kali dari panjang bendanya. 

3. Maghrib dimulai ketika terbenamnya semua piringan matahari di ufuk barat 

yakni tenggelamnya piringan atas matahari di ufuk barat. Waktu maghrib 

berakhir ketika masuk waktu isya'. 

4. Isya' dimulai ketika hilangnya cahaya merah yang disebabkan terbenamnya 

matahari dari cakrawala dan berakhir ketika masuk waktu subuh. 

5. Shubuh dimulai ketika munculnya fajar shadiq yaitu cahaya keputih-putihan 

yang menyebar di ufuq timur. 

Dari hadits-hadits tentang waktu sholat itulah para ulama fiqih 

memberikan batasan-batasan waktu sholat dengan berbagai metode yang 

mereka asumsikan untuk menentukan waktu-waktu shalat tersebut. Ada 

sebagaian ulama fiqih yang berasumsi bahwa cara menentuka waktu shalat 

adalah dengan cara melihat langsung tanda-tanda alam sebaiamana disebutkan 

secara tekstual dalam hadits-hadits Nabi, seperti mengguanakan alat bantu 

tongkat istiwa‟ atau miqyas atau hemispherium. Inilah metode yang digunakan 

oleh madzab rukyah dalam menentukan waktu-waktu shalat. Sehinggan waktu-

waktu shalat yang ditentukan disebut al-auqat al-mar‟iyah atau waqtu al mar‟i. 

Sedangkan sebagian yang lain mempunyai pemahaman secara 

kontekstual, sesuai dengan maksud dari nash-nash tersebut, di mana awal dan 

akhir waktu shalat ditentukan oleh posisi matahari dilihat dari suatu tempat di 

bumi, sehingga metode atau cara yang dipakai adalah hisab (menghitung waktu 

shalat). Dimana hakikat hisab waktu shalat adalah menghitung kapan matahari 
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akan menempati posisi-posisi seperti disebutkan dalam nash-nash tentang 

waktu shalat. Pemahaman inilah yang dipakai oleh madzhab hisab dalam 

persoalan menentukan waktu shalat.
10

  Alirn-aliran hisab di Indonesia jika di 

tinjau dari segi sistem perhitunganya dan tingkat keakurasianya dapat dibagi 

menjadi dua kelompok besar yaitu: 
11

 

1) Hisab Urfi 

Hisab urfi dalam perhitungnnya didasarkan pada garis-garis besarnya saja. 

Sistem perhitungan hisab urfi ini senantiasa menggunakan bilangan tetap 

yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu, terkadang hasil perhitunganya 

berbeda dengan hasil dari perhitungan hisab haqiqi.  

2) Hisab Haqiqi 

Hisab haqiqi adalah sistem hisab yang didasarkan pada peredaran bulan dan 

bumi yang sebenarnya.  Sejarah hisab haqiqi dapat dirunut dari sejarah hisab 

haqiqi bi al-taqrib, karena dalam konteks Indonesia hisab haqiqi dapat 

dikelompokkan menjadi tiga generasi, yaitu  hisab haqiqi bi al-taqrib, hisab 

haqiqi bi al-tahqiq, dan hisab haqiqi kontemporer. 

a. Hisab haqiqi bi al-taqrib 

Hisab haqiqi bi al-taqrib sesuai dengan julukannya, hasil baru 

mendekati kebenaran, dan sistemnya sangat sederhana. Hisabhaqiqi bi 

al-taqrib ini dapat dihitung dan diselesaikan tanpa kalkulator dan 

komputer, karena sistem perhitungannya kebanyakan hanya menambah 

dan mengurangi belum menggunakan rumus-rumus segitiga bola. Hisab 

                                                           
10

Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyah, (jakarta: Erlangga, 2007),  
11

 Badan Hisab dan Rukyah Dep. Agama, Almanak Hisab Rukyat, Jakarta: Proyek 

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm 39 
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haqiqi bi al-taqrib adalah hisab yang datanya bersumber dari data yang 

telah disusun dan telah di kumpulkan oleh Ulugh Beyk As-Syamarqand 

(w. 1420M). data ini merupakan hasil pengamatannya yang didasarkan 

pada teori Geosentris (bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit). 

Sistem hisab haqiqi bi al-taqrib ini dapat dijumpai dalam kitab As-

Sulam an-Nayyirain karya Manshur al-Battawiy, Fatkhur-Rouf al-

mannan karya Abdul Djallil Kudus, dalam kitab al-khulashah al-

wafiyyah karya zubair Umar Al-Jaelany, Al-Durusul Al-Falakiyah karya 

muhamad ma’sum bin ali. Dalam kitab as-sulam an-nayyirain dan kitab 

fatkhur-rouf al-mannan, sistem hisab haqiqi bi al-taqrib  sudah final, 

sedangkan dalam kitab al-Khulashah al-Wafiyah, sistem hisab haqiqi bi 

al-taqrib belum final, baru proses awal yang harus dilalui untuk 

melakukan hisab haqiqi bi al-tahqiq. 

b. Hisab haqiqi bi al-tahqiq 

Hisab haqiqi bi al-tahqiq, merupakan lanjutan dari  hisabhaqiqi bi 

al-taqrib. Dalam hisab haqiqi bi al-tahqiq proses perhitungannya 

mendetail, dengan menggunakan rumus-rumus segitiga bola. Hisab 

haqiqi bi al-tahqiq adalah hisab yang metode perhitungannya 

berdasarkan data astronomis yang di olah dengan spherical trigonometri 

(ilmu ukur segitiga bola) dengan koreksi-koreksi gerak bulan maupun 

matahari yang sangat teliti. dalam menyelesaikan perhitungannya 

digunakan alat-alat perhitungan kalkulator ataupun komputer. akan tetapi 

pada dasrnya sistem hisab yang ada pada kitab-kitab falak tergolong 
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klasik. karena metode perhitungannya hanya terbatas pada pemikiran 

pengarang dari kitab tersebut. sedangkan dalam segi astronomi, ilmu 

hisab terus berkembang tanpa ada keterbatasan. 

c. Hisab haqiqi kontemporer 

Hisab haqiqi kontemporeradalah sebagaiamana sistem hisab haqiqi 

bi al-tahqiq yang di program dalam komputer yang sudah disesuaikan 

dengan perkembangan ataupun temuan-temuan baru. Dan sistem hisab 

ini adalah  sistem hisab yang paling menonjol dan banyak digunakan oleh 

ahli falak sekarang ini. Hisab kontemporer sendiri tertuang dalam 

beberapa model. Ada yang berbentuk data yang disajikan dalam bentuk 

tabel seperti astronomichal almanac dan ephemeris. Sedangkan yang lain 

dalam sebuah program komputer seperti mawaqit karya Ing Khafid.
12

 

Pada zaman modern seperti sekarang ini , dimana kebutuhan manusia 

lebih condong pada hal-hal yang instan. Termasuk juga waktu shalat manusia 

tidak mau susah melihat langit ketika ingin melaksanakan shalat. Dengan 

keadaan seperti ini maka metode hisab sapat dijadikan sebagai acuan utama 

dalam menentukan waktu shalat yang masih perlu dilakukan evaluasi secara 

continue dalam perkembanganya. Sehingga munculah metode-metode hisab, 

dari tradisional sampai yang modern.  Dengan lahirnya software-software 

penentuan waktu shalat sehingga memudahkan masyarakat dalam menentukan 

awal dan akhir waktu shalat. Ada beberapa metode hisab yang sekarang ini, 

diantaranya dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah, ephemeris, Nautika. 
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 Wahyu Fitria, “Studi Komperatif Gerhana Bulan Dalam Kitab Al-Khulashah Al-

Wafiyyah Dan Ephemeris”, (semarang, IAIN wali songo, 2011), 8-11 
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Salah satu kitab yang dikelompokkan  dalam hisab hakiki adalah Al-

Durusul Al-Falakiyah Karya Kyai Muhammad Ma’sum Bin Ali. Sebagai kyai 

yang berilmu tinggi, ia dikenal sebagai kyai yang akrab dengan kalangan 

bawah. Saking akrabnya, banyak diantara mereka yang tak mengetahui kalau 

sebetunya ia adalah ulama besar. Dalam pandangannya, semua orang lebih 

pintar darinya. 

Kyai Ma,Sum Bin Ali pernah berguru kepada seorang nelayan di perahu, 

selaa dala perjalanan haji. Ia tidak merasa malu, walaupun orang menilainya 

aneh. Hasil karyanya tidak sebanyak Hadratus Syekh Hasyim Asyari yang 

mencapai belasan kitab. Karya tulis Kyai Ma’sum terbilang sangat 

monumental, banyak orang lebih mengenal karangannya daripada 

pengarangnya sendiri. Salah satu karangan beliau adalah kitab Al-Durusul Al-

Falakiyah, banyak orang beranggapan bahwa ilu falak itu ruit, tetapi bagi 

orang yang mempelajari kitab ini akan terkesan mudah, karena kehebatan Kyai 

Ma’sum Bin Ali dalam menyusun dan menguraikannya dengan bahanyang 

mudah di pahami. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu hitung, logaritma, 

almanak masehi, dan hijriyah, keberadaan matahari dan lain-lain.
13

 

KitabAl-Durusul Al-Falakiyah merupakan karya Kyai Maksum Bin Ali 

yang menggunakan alat bantu rubu‟ mujayyab yang berfungsi sebagai alat 

hitung sudut yang dikenal sebagai orthogonal gird. Gambaran sekilas  

mengenai alat ini, dimana sebelum menggunakan rubbu‟ mujayyab, terlebih 

dahulu harus memahami konsep trigonometri. Trigonometri yang terdapat 

                                                           
13

Sukemi, “Study Analisis Metode Hisab Penetapan Awal Bulan Kamariyah  Menurut 

Muhammad Ma‟sum Bin Ali Dalam Kitab Durusul Falakiyah”, (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim , 

2012), 6-7 
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dalam rubbu‟ mujayyab didasarkan pada perhitungan sexsagesimal (60), oleh 

karena itu, nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan 

rubbu‟ mujayyab harus dibagi dengan nilai 60 agar nilai yang diperoleh sesuai 

dengan trigonometri biasa.
14

 

Rubbu‟ mujayyab atau kuadran sines adalah sebuah alat yang digunakan 

untuk menghitung benda-benda angkasa, menghitung waktu, menentukan 

waktu shalat, arah qiblat dan posisi matahari dalam beberapa macam konstelasi 

sepanjang tahun. Alat ini terdiri dari kurva berbentuk seperempat lingkaran 

yang mempunyai dua poros (jaib tammam dan sittin) yang setiap porosnya di 

bagi 60 jaib dan seperempat lingkaran tadi terbagi menjadi 90 derajat (1/4 

derajat= 15 menit, ½ derajat = 30 menit) dan kedua poros itu dimulai dari 

markaz (lubang kecil yang menjadi tempetnya bolah  yang di ikatkan pada 

pemberat. Alat ini terbuat dari kayu atau kuningan.
15

 

Ephemeris adalah hisab yang data-datanya sudah didasarkan pada 

peredaran matahari dan bulan setiap jam.  Data yang berbentuk tabel tersebut 

merupakan data yang sudah di olah sesuai dengan rumus matematika moden. 

Sehinga hasilnya pun akurat jika dibandingkan dengan hisab haqiqi lainnya. 

Hisab inilah yang digunakan oleh kebanyakan ahli falak di Indonesia.
16

 

Kedua metode tersebut merupakan sama-sama hisab hakiki namun, 

seiring berjalannya waktu metode yang ada dalam kitab Al-Durusul Al-

                                                           
14

 Maryani, “Studi Analisis Metode Penentuan Awal Waktu Shalat Dalam Kitab Ad-Durus 

Al- Falakiyah Karya Ma‟sum Bin Ali, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), 8-11 
15

M. Yusub Choirul Huda, Terjemah Al-Durusul Al-FalakiyahSistem 6 Jam Via 

Calculator Karce Type 181/186, (Kediri: Pon-Pes Miftahul Ulum, 2010), 5 
16

 Wahyu Fitria, Studi Komperatif Gerhana Bulan Dalam Kitab Al-Khulashah Al-

Wafiyyah Dan Ephemeri, 13. 
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Falakiyah tidak di pakai sebagai penentu awal shalat khususnya di indonesia 

namun hanya di pakai sebagai pembelajaran berbeda dengan metode dalam 

ephemeris, metode ini tidak hanya di pakai sebagai pembelajaran bahkan 

dalam bidang pendidikan mayoritas memakai metode ini dan juga sebagai 

metode untuk menentukan pelaksanaan waktu shalat hingga saat ini. 

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti tertarik mengulas tentang 

hisab dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyahdan ephemeris dalam penentuan 

awal waktu shalat.  Studi tersebut dalam skripsi berjudul : “Study Komperatif 

Hisab Penentuan Awal Waktu Shalat Dalam Kitab Al-Durusul Al-Falakiyah 

Dan Ephemeris“. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 

permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana metode perhitungan awal waktu sholatdalam kitab Al-Durusul 

Al-Falakiyahdan Ephemeris? 

2. Bagaimana relevansi dan tingkat keakurasian awal waktu sholat antara 

kitab Al-Durusul Al-Falakiyah dan Ephemeris? 

C.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui metode perhitungan awal waktu sholatdalam kitab Al-

Durusul Al-Falakiyah dan hisab Ephemeris. 
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2. Untuk mengetahui relevansi dan tingkat keakurasian awal waktu sholat 

antara hisab Ephemeris dan kitab Al-Durusul Al-Falakiyah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Teoritis  

Penelitian ini di harapkan  dapat memberikan sumbangan wawasan dan 

pemikiran terhadap masyarakat tentang metode hisab Ephemeris dan kitab 

Al-Durusul Al-Falakiyah, sehingga masayarakat mengetahui dan lebih 

paham akan perhitungan metode hisab tersebut sehingga dapat 

menentukan waktu yang akurat. 

2. Praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya wawasan 

keilmuan dibidang hukum islam khususnya dalam Ilmu falak. 

E. Telaah Pustaka 

Untuk memecahkan masalah penelitian ini tidak terlepas dari hasil 

penelitian-penelitian terdahulu  sebagai bahan perbandingan dan kajian, maka 

penulis menggunakan beberapa karya ilmiah yang membahas tentang 

penentuan awal waktu shalat, diantaranya:  

Skripsi Nur Kholis yang berjudul “ Analisis Terhadap Penentuan 

Waktu Shalat Menurut Islamic Center Ponorogo”, skripsi ini membahas 

tentang penentuan waktu shalat Islamic Center Ponorogo mengikuti dua 

pedoman yaitu dari kemenag dan pedoman dari mamduh yaitu seorang penulis 

majalah qiblati. Dalam pelaksanaanya ICP menggunakan metode dari qiblati,  
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perbedaan antara dua pedoman tersebut adalah pada ketinggian matahari awal 

waktu subuh. Di inidonesia ketinggian matahari yang digunakan adalah -20 

derajat kriteria ini digunakan oleh kemenag. Sedangkan kriteria mamduh 

adalah -15 derajat.
17

 

Skripsi Ela Munifatus Sakdiyah dengan judul “Konversi Rub’ al-

Mujayyab ke Scientific Calculator (kasus pada perhitungan awal waktu 

shalat)”,skripsi ini membahas tentang konversi perhitungan awal waktu shalat 

dan Ru’ al-Mujayyab menuju ke Scientific Calculator, alur konversi rub‟ al-

Mujayyab ke scientific calculator dibagi menjadi tiga tahap  yaitu versi rub‟ al-

mujayyab konvensional yaitu dengan mengkombinasikan khait dan muri dalam 

mencari data untuk perhitungan waktu shalat,  rub‟ al-mujayyab 

pengembangan (matematis) yaitu dari kombinasi tersebut ditafsirkan menjadi 

rumus matematik trigonometrik, kemudian scientific calculator. Selanjutnya 

tentang adanya konversi tersebut mengakibatkan deviasi dalam perhitungan.
18

 

Skripsi Ahmad Haitamih, dengan judul “Panjang Syafaq Dan Fajarserta 

Praktek Perhitungannya (Studi Komperatif Antara Teori Klasik Dan 

Kontemporer)”, skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan 

panjang syafaq dan fajar menurut teori klasik dan kontemporer. Meneurut teroi 

kontemporer panjang syafaq 18 derajat dan panjang fajar 20 derajat sedangkan 

menurut teori klasik panjang syafaq adalah 17 derajat dibawah ufuq dan 

panjang fajar adalah 19 derajat dibawah ufuq. Untuk letak persamaan kedua 
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Nur Kholis, “Analisis Terhadap Penentuan Waktu Shalat Menurut Islamic Center 

Ponorogo,”(Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo 2014). 
18

Ela Munifatus Sakdiyah,”Konversi Rub‟ Al-Mujayyab Ke Scientific Calculator,(Kasus 

Pada Perhitungan Awal Waktu Shalat), (Skripsi STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014). 
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teori tersebut berpacu pada data lintang dan deklinasi pada suatu daerah tapi 

untuk tingkat keakurasiannya lebih akurat teori kontemporer karena alat-alat 

yang digunakan sudah modern. Dari skripsi ini teori klasik mengambil dari 

kitab khulashah al-wafiyah fil falaqi bijadwali al-logrimtiyah karangan Zubeir 

Umar Al Jaelani dan kitab Al-Durusul Al-Falakiyah karya Muhaammad 

Ma’sum Bin Ali sedangkan dari kalangan kontemporer mengambil buku dari  

karangan Drs. Ahmad Thoha dengan judul astronomi dalam islam.
19

 

Dari judul skripsi yang penulis sebutkan diatas, maka penulis mengambil 

kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda. Adapun 

persamaanya penelitian ini adalah membahas tentang penentuan awal waktu 

shalat. Namun yang membedakan adalah peneliti fokus pada study komperatif 

penentuan awal waktu shalat dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah dan 

Ephemeris. 

F. Kajian Teori 

Shalat ialah berhadap hati kepada Allah sebagai ibadah, dengan penuh 

kekhusyukan dan keikhlasan di dalam beberapa perkataan dan perbuatan yang 

dimulai takbiratul ihram dan di akhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat 

yang telah di tentukan oleh syara’.
20

  Allah SWT berfirman : 

ُْؤِمِنْْيَ ِكَتابًا
َمْوقُ ْوتَاِإنَّ الصََّلوَة َكاَنْت َعَلى ْامل  
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Ahmad Haitamih, “Panjang Syafaq Dan Fajar Serta Praktek Perhitungannya (Studi 

Komperatif Antara Teori Klasik Dan Kontemporer)”,(Skripsi, STAIN Ponorogo, 2002). 
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 Moh. Rifa’I, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap,(Semarang: PT Karya Toha Putra, 
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Artinya: “sesungguhnya shalat itu bagi orang-orang mukim adalah kewajiban 

yang sudah ditentukan waktunya”. (An-Nisa’:103)  

Di dalam hadits Rosulullah SAW bersabda : 

َلَة ْ إِلْ رَ ِا ََخِْسنْيَ َصََل ًن  َ َلْ   َ ْل  َ  َ ِ َ ُو َ َ َ أَ َاُو  ا َّصْخِ ْيِ   َ  َ َر َض اُ َعَلى  ُ مَّصِِت اَي ْ
َلٍة   َحِتَّص َ َ َلَ ا ََخْسًنا ِِف ُ  ِّد  َ ْوٍم َ  اَي ْ

Artinya: “Allah SWT pada malam isra‟ mewajibkan atas ummatku lima puluh 

shalat kemudian aku terus menerus kembali kepada Allah dan 

memohon keringanan sehingga Allah menjadikannya menjadi lima 

shalat dalam sehari semalam”.
21

 

  
Hisab menurut bahasa  berarti hitungan, perhitungan arithmetic (ilmu 

hitung). Makna ini seperti tersurat dala Al-Qur‟an  surat  Yunus ayat 5, Al-Isra 

ayat 12 dan Ar-Rahman ayat 5. Karenanya ilmu hisab bermakna ilmu hitung 

atau ilmu arithmetic, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang 

seluk beluk perhitungan. 

Ilmu falak atau astronomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang 

mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakanya, ukuranya dan 

segala yang berkaitan dengannya. Zubeir Umar mendefinisikan astronomi 

secara teori sebagai ilmu yang mempelajari benda-benda langit dari segi 

gerakannya, posisinya, terbit, proses pergerakannya , ketinggiannya, juga 

membahas masa siang dan malam yang masing-masing berkaitan dengan 

perhitungan bulan dan tahun, hilal dan gerhana bulan dan matahari. Benda 

langit yang dijadikan obyek kajian dikalangan umat islam adalah Matahari, 

bulan dan bumi yang terbatas pada posisi. Hal ini disebabkan karena perintah 

                                                           
21

A. Nawawi Abd. Djalil, Kaifiyah Dan Hikmah Shalat Versi Kitab Salaf,(Pasuruan: 

Cahaya Berkah Sidogiri, 2006), 33-34        
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pelaksanaan ibadah baik waktu  maupun cara dikaitkan langsung dengan posisi 

benda langit, misalnya seperti yang tersurat dalam Al-Qur‟an surat Thaha ayat 

130 dan hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim. 

Sementara itu,  menurut istilah, hisab adalah perhitungan benda-benda 

langit untuk mengetahui kedudukannya pada suatu saat yang di inginkan. 

Maka, apabila hisab ini dikhususkan penggunaannya pada hisab waktu, maka 

yang dimaksudkan adalah menentukan kedudukan matahari pada bola langit di 

saat-saat tertentu. 

Ada beberapa teks nash baik dari Al-Qur‟an maupun hadits Nabi SAW 

yang menjelaskan tentang waktu-waktu shalat. Bila dalam Al-Qur‟an 

penetapan awal waktu shalat yang lima waktu disebutkan secara impisit maka 

di dalam hadits  Nabi penetapannya disebutkan secara eksplisit.
22

 Seperti 

dalam Al-Qur‟an suart An-Nisa’ ayat 103 : 

ُْؤِمِنْْيَ ِكَتابًا
َمْوقُ ْوتَاِإنَّ الصََّلوَة َكاَنْت َعَلى ْامل  

 

Artinya: “sesungguhnya shalat itu bagi orang-orang mukim adalah kewajiban 

yang sudah ditentukan waktunya”. (An-Nisa’:103) 
23

 

 

Dan juga dalam hadits sebagai berikut: 

 َ اَاهُ  َ لَّص َ   َ  َعَلْيوِ   اُ  َصلَّصى  انَّصِبَ  َ نَّص  : قَالَ  َعْنوُ   اُ  َ ِضىَ   اِ  َعْبدِ  ِ رِْ نِ  َ ا َعنْ 
 ُق ْ   َ َ الَ   ْاَ ْلرَ  َ اَاهُ  ُ َّص   اشَّصْم َ   َ َاتْ  ِحنْيَ   ا ُّْ رَ  َ َللَّصى َ َللَّصوُ  ُق ْ   َ َ الَ  ِ ْْبْ  ُ 
 َ اَاهُ  ُ َّص  ِمثْ َلوُ  ِ لُّوُ  َصا َ  قَالَ  َ  ْ  ِمثْ َلوُ  َ ْي ٍ  ُ  َّص  ِ  ُّ  َصا َ  ِحنْيَ    ْاَ ْلرَ  َ َللَّصى َ َللَّصوُ 

 َ َللَّصوُ  ُق ْ   َ َ الَ   ْاِ َشااَ  َ اَاهُ  ُ َّص   اشَّصْم َ  َ َ َبتْ  ِحنْيَ  َ َللَّصى َ َللَّصوٌ  ُق ْ   َ َ الَ  ْ ملْغِربَ 
                                                           

22
 Maskufa, Ilmu Falak, (Jakarta: Gaung Press, 2010),89-90 
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  َ َرقَ  ِحنْيَ  َ َللَّصى َ َللَّصوُ  ُق ْ   َ َ الَ   َ َ الَ   ْاَ ْجرَ  َ اَاهُ  ُ َّص   اشَّصَ قُ  َغابَ  ِحنْيَ  َ َللَّصى
 ((مل    ارت ئ   انسا  محد    ه ) ْاَ ْجرِ  َ ْطعُ  ِحنْيَ  َ ْ قَالَ   ْاَ ْجرَ 

Artinya: dari Jabir bin Abdillah r.a ia berkata, bahwa Nabi SAW didatangi 

Jibril a.s seraya berkata: bangunlah, shalatlah, maka ia shalat dzuhur 

saat matahrai zawal, kemudian Jibril datang lagi pada waktu asyar 

seraya perintah: bangunlah dan shalatlah, maka ia shalat ashar 

ketika panjang bayng-bayang sepanjang bendanya, kemudian Jibril 

datang lagi pada waktu maghrib seraya perintahnya: bangun dan 

shalatlah! Lalu ia muhammad) shalat maghrib pada saat matahri 

terbenam, kemudian Jibril datang lagi pada waktu isya‟ seraya 

perintahnya: bangun dan shalatlah, maka ia shalat isya‟ pada saat 

hilang mega merah, kemudian Jibril datang lagi pada waktu fajar 

seraya perintahnya: bangun dan shalatlah: maka ia (Muhammad) 

shalat fajar disaat fajar terbit, atau ia berkata di saat fajar bersinar. 

(HR. Ahmad, Nasa‟i dan Turmudzi). 

Berdasarkan hadits ini maka sudah menjadi ijma’ di kalangan fuqaha 

bahwa masuk waktu merupakan salah satu syarat sahnya shalat. Berdasarkan 

bunyi teks hadits itu ada lima waktu sahalat yang diwajibkan yaitu: dzuhur, 

asar, maghrib, isya’ dan subuh dengan batasan waktu yang didasarkan pada 

perjalanan matahari sehari semalam. Bula kita akan melaksanakan shalat 

dengan batasan waktu sesuai dengan bunyi teks hadits di atas maka kita akan 

mengalami bayak kesulitan, misalnya tiap akan melakukan shalat asar maka 

setiap itu pula kita membawa tongkat untuk diukur tinggi bayang-bayangnya, 

untuk waktu maghrib kita harus megetahui apakah matahari sudah terbenam 

ataupun belum. Demikian pula untuk isya, subuh dan dzuhur setiap itu pula 

kita akan melihat awan, matahari dan fajar. Padahal tidak setiap saat sinar 

matahari dapat di lihat di setiap tempat. Sementara berdasarkan observasi yang 

dilakukan para astronom diketahui bahwa perjalanan harian matahari relatif 

tetap, maka terbit, tergelincir dan terbenamnya dengan mudah dapat 
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diperhitungkan termasuk kapan matahari itu akan membentuk bayangan suatu 

benda sama panjang dengan bendanya juga dapat diperhitungkan untuk setiap 

hari sepanjang tahun. Untuk kemaslahatan maka hisab sebagai satu-satunya 

cara dalam menentukan masuknya waktu shalat tidak diperselisihkan 

penggunaanya.
24

 

Hisab haqiqi kontemporer adalah sebagaiamana sistem hisab haqiqi bi 

al-tahqiq yang di program dalam komputer yang sudah disesuaikan dengan 

perkembangan ataupun temuan-temuan baru. Dan sistem hisab ini adalah  

sistem hisab yang paling menonjol dan banyak digunakan oleh ahli falak 

sekarang ini. Hisab kontemporer sendiri tertuang dalam beberapa model. Ada 

yang berbentuk data yang disajikan dalam bentuk tabel seperti astronomichal 

almanac dan ephemeris. Sedangkan yang lain dalam sebuah program komputer 

seperti mawaqit karya Ing Khafid. akan tetapi pada dasrnya sistem hisab yang 

ada pada kitab-kitab falak tergolong klasik, karena metode perhitungannya 

hanya terbatas pada pemikiran pengarang dari kitab tersebut. sedangkan dalam 

segi astronomi, ilmu hisab terus berkembang tanpa ada keterbatasan.
25

 

Kitab Al-Durusul Al-Falakiyah merupakan karya Kyai Maksum Bin Ali 

yang menggunakan alat bantu rubu‟ mujayyab yang berfungsi sebagai alat 

hitung sudut yang dikenal sebagai orthogonal gird. Gambaran sekilas  

mengenai alat ini, dimana sebelum menggunakan rubbu’ mujayyab, terlebih 

dahulu harus memahami konsep trigonometri. Trigonometri yang terdapat 

dalam rubbu‟ mujayyab didasarkan pada perhitungan sexsagesimal (60), oleh 

                                                           
24

 Maskufa, Ilmu Falak,93-96 
25

 Wahyu Fitria, “Studi Komperatif Gerhana Bulan Dalam Kitab Al-Khulashah Al-

Wafiyyah Dan Ephemeris”, (semarang, IAIN wali songo, 2011), 8-11 
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karena itu, nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan 

rubbu‟ mujayyab harus dibagi dengan nilai 60 agar nilai yang diperoleh sesuai 

dengan trigonometri biasa.
26

 

Rubbu‟ mujayyab atau kuadran sines adalah sebuah alat yang 

digunakan untuk menghitung benda-benda angkasa, menghitung waktu, 

menentuykan waktu shalat, arah qiblat dan posisi matahari dalam beberapa 

macam konstelasi sepanjang tahun. Alat ini terdiri dari kurva berbentuk 

seperempat lingkaran yang mempunyai dua poros (jaib tammam dan sittin) 

yang setiap porosnya di bagi 60 jaib dan seperempat lingkaran tadi terbagi 

menjadi 90 derajat (1/4 derajat= 15 menit, ½ derajat = 30 menit) dan kedua 

poros itu dimulai dari markaz (lubang kecil yang menjadi tempetnya bolah  

yang di ikatkan pada pemberat. Alat ini terbuat dari kayu atau kuningan.
27

 

Ephemeris adalah hisab yang data-datanya sudah didasarkan pada 

peredaran matahari dan bulan setiap jam.  Data yang berbentuk tabel tersebut 

merupakan data yang sudah di olah sesuai dengan rumus matematika moden. 

Sehinga hasilnya pun akurat jika dibandingkan dengan hisab haqiqi lainnya. 

Hisab inilah yang digunakan oleh kebanyakan ahli falak di Indonesia
28
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 Maryani, “Studi Analisis Metode Penentuan Awal Waktu Shalat Dalam Kitab Ad-Durus 

Al- Falakiyah Karya Ma‟sum Bin Ali,  8-11 
27

M. Yusub Choirul Huda, TerjemahAl-Durusul Al-FalakiyahSistem 6 Jam Via 

Calculator Karce Type 181/186, 5. 
28

 Wahyu Fitria, Studi Komperatif Gerhana Bulan Dalam Kitab Al-Khulashah Al-

Wafiyyah Dan Ephemeri, 13. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan penelitian 

Untuk jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kajian 

kepustakaan (library research) atau sering disebut dengan penelitian 

pustaka. Karena data yang diperoleh berbentuk dokumen yang berasal dari 

buku. Maka diperlukan penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitian yang 

digunakan  dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode 

kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, dan sebagaianya.
29

 Dalam penelitian kualitatif, kebenaran 

itu diluar dirinya, sehingga hubungan antara peneliti dengan yang diteliti 

harus dijaga jaraknya sehingga bersifat independen.
30

 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Karena penelitian yang di gunakan peneliti adalah metode pustaka 

(library research) maka data penelitian yang digunakan adalah data-data 

tentang metode perhitungan awal waktu sholat dalam hisab ephemeris 

dan kitab Al-Durusul Al-Falakiyah serta relevansi dan tingkat 

                                                           
29

Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian suautu pendekatan praktik,(Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006), 231.  
30

Sugiyono, Metode Penelitian Kuaantitatif Kualitatif dan R&D(Bandung 

:Alfabeta,2013), 11. 
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keakurasian awal waktu sholat antara hisab Ephemerisdan kitab Al-

Durusul Al-Falakiyah. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, 

yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber Data Primer 

a) Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik, 

Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet.1, 2004 

b) Maryani. “Studi Analisis Metode Penentuan Awal Waktu Shalat 

Dalam Kitab Ad-Durus Al-Falakiyah Karya Ma‟sum Bin Ali. 

Semarang: IAIN Walisongo, 2011. 

c) Muhamad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak,,Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar, 2015. 

d) Choirul Huda, Al-Durusul Al-FalakiyahSistem 6 jam Viia 

Calculator Karce Type 181/186, Kediri: Ponpes Miftahul Ulum, 

2010. 

e) Kitab Al-Durusul Al-Falakiyah Karya Muhammad Ma’sum Bin 

Ali. 

f) Drs. Ahmad Izzan, Imam Saifullah, Studi Ilmu Falak, 

Tangerang: Shuhuf Media Insani, 2013. 

g) Abdul Kholiq, Pelajaran Astronomi (Terjemah Al-Durusul Al-

Falakiyah Jilid 1) (Nganjuk, Pon.Pes Darussalam), 
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h) Siti tatmainul qulub, ilmu falak dari sejarah ke teori dan 

aplikasi,depok: PT raja grafindo persada, 2017. 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui 

studi pustaka. Data ini mendasari kajian teoritik yang digunakan 

sebagai landasan kerangka berfikir. Untuk menghasilkan kajian 

teoritik yang baik  maka harus melakukan penelitian kepustakaan.
31

 

Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari 

buku, surat pribadi, artikel majalah kitab harian, dan lain 

sebagianya.
32

 

Sumber data ini digunakan untuk menunjang penelaahan 

data-data yang dihimpun dan sebagai pembanding dari data primer. 

Dengan kata lain, data ini berkaitan dengan langkah analisis data 

diantaranya adalah: 

a) Ahmad Izzudin, Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab Rukyah Dan 

Solusi Permasalahannya), Semarang: Komala Grafika, 2006. 

b) Encup supriatna, hisab rukyat dan aplikasinya, bandung: PT 

Refika Aditama, 2007 

c) Imroatun Munfaridah, Ilmu Falak 1.Ponorogo: CV Nata 

Karya,2018. 

                                                           
31

Widjono, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Kepribadian Di Perguruan Tinggi,(Jakarta: 

PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), 248 
32

Nasution, metode rsearch (penelitian ilmiah),(jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 143 
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d) Ahmad Musonnif,Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, 

Arah Kiblat,Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal 

Bulan.Yogyakarta:  Teras , 2011. 

e) Moh.Murtadho, ilmu falak praktis. malang: UIN Malang Press, 

2008. 

f) Kementerian Agama, Buku Saku Hisab Rukyat, (Jakarta: Sub 

Direktrat Pembinaan Syariah Dan Hisab Rukyat Direktrat Urusan 

Agama Islam Dan Pembinaan Syariah Direkotrat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam, 2013),  

g) Drs. A. Kadir, Formula Ilmu Falak Panduan Lengkap & 

Praktis,Jakarta:Amzah, 2012,  

h) Ahmad Junaidi, Seri Ilmu Falak (Pedoman Praktis Perhitungan 

Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat Dan Awal Bulan Qamariyah), 

Ponorogo:STAIN Ponorogo Press, 2011. 

i) Hudi, Ilmu Falak Waktu Shalat & Arah Kiblat,Jepara:UNISNU 

Press, Cet I,2019. 

j) Drs. A. Jamil, Ilmu Falak Teori & Aplikasi,Jakarta: Amzah, 2009. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan 

dengan data kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kualitatif Deskriptif 

Yaitu dengan cara mencari bahan-bahan atau referensi yang terkait serta 

mempunyai relevansi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data 
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dilakukan dengan mengumpulkan jurnal, buku, artikel serta berkas-

berkas lain yang dapat dijadikan bahan rujukan, dengan tehnik ini 

penulisan akan menelusuri dan mencari informasi yang berkaitan dengan 

judul diatas. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek 

kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh.
33

 

b. Interview 

Yaitu proses tanya jawab (wawancara) yang dilakukan secara terstruktur 

maupun tidak terstruktur yang dilakukan secara lisan dimana terdapat dua 

orang atau lebih dengan mendengarkan laporan yang berkaitan dengan 

penelitian baik secara langsung ataupun dengan alat kmunikasi.
34

 

4. Analisis Data 

Dalam menganalisis data-data, setelah data-data terkumpul, metode 

yang dugunakan oleh penulis untuk menganalisis data-data yang telah 

diperoleh tersebut adalah metode content analisis atau yang lebih dikenal 

dengan istilah “analisis isi” yang dalam hal ini adalah penentuan awal waktu 

sholat yang terdapat dalam buku-buku yang membahasa tentang hisab 

Ephemeris dan hisab dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah. 

Selain itu, penulis juga menggunakan analisis komperatif, dalam hal 

ini penulis mengkomperasikan metode hisab ephemeris dan hisab dalam 

kitab ad-durusul falakiyah. Analisis ini di perlukan untuk mengetahui 

perbedaan selisih antara metode hisab Ephemeris dan hisab dalam kitab Al-

Durusul Al-Falakiyah. 

                                                           
33

 Afrizal, metode penelitian kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian 

kualitatif dalam berbagi disiplin ilmu (Jakarta: PT. Grafindo persada, 2014), 21 
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5. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan penelitin yang akan dilakukan oleh penulis yaitu: 

a) Membuat proposal pada tanggal 25  november 2019. 

b) Bimbingan proposal pada tanggal 15 desember 2019 

c) Persetujuan seminar ujian proposal pada tanggal 18 desember 2019 

d) Daftar ujian proposal pada tanggal 06 januari 2020 

e) Ujian proposal pada tanggal 15 januari 2020 

f) Revisi proposal pada tanggal 21 januari 2020 

g) Skripsi pada awal februari 2020 

h) Wisuda pada bulan juni 2020 

H. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama, 

yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk mempermudah 

pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis serta komperhensif sesuai 

yang diharapkan, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab dan 

beberapa sub bab yang secara garis besarnya sebagai berikut: 

BAB I pada bab ini merupakan pendahuluan  yang meliputi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian,  dan sistematika pembahasan. 

BAB II. pada bab ini berisi tentang tinjauan umum hisab awal waktu 

shalat yang terbagi menjadi beberapa sub pembhasan meliputi: pengertian 

shalat, dasar hukum awal waktu shalat, kedudukan matahari pada awal waktu, 

serta data-data yang diperlukan dalam menghitung awal waktu shalat. 
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BAB III. Pada bab ini, pembahasan mencakup tentang kitab Al-Durusul 

Al-Falakiyah dan Ephemeris yang tebagi menjadi beberapa sub pembahasan 

meliputi: biografi Muhamad Ma’sum Bin Ali, gambaran umum kitab Al-

Durusul Al-Falakiyah, gambaran umum rubu‟ mujayyab, sejarah Ephemeris, 

dan algoritma perhitungannya. 

BAB IVPada bab ini pembahasanya terbagi menjadi beberapa sub 

pembahsan meliputi:  analisis keakurasiannya dalam hisab hisab Ephemerisdan 

dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah dan mengkomperasikannya serta 

relevansi metode penentuan awal waktu shalat dalam hisab Ephemerisdan 

dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah 
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BAB II 

HISAB PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT 

 

A. Pengertian shalat 

Salat adalah kewajiban dengan pijakan dalil yang sudah jelas.
35

 Maka 

menurut para ulama bahwa shalat merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan pada batas-batas waktu yang telah ditentukan. sehinngga shalat 

termasuk ibadah muwaqqat yaitu ibadah yang telah ditentukan waktu-

waktunya.
36

 Sedangkan penjelasan tentang waktu shalat diterangkan secara 

rinci dalam hadis-hadis nabi. Dari hadis-hadis itulah para ulama fiqih 

memberikan batasan-batasan waktu shalat dengan berbagai metode/cara yang 

mereka asumsikan untuk menentukan waktu-waktu shalat tersebut. 
37

 

Menentukan awal waktu shalat pada dasarnya adalah menentukan 

posisi matahari pada waktu yang telah di tentukan dalam Al-qur’an dan Hadits 

pada tempat tertentu. Seperti dalam al-qur’an surat An-Nisa ayat 103 : 

ْ ِمِننْيَ  َعَلى َ اَ تْ   الَّصَلو َ  ِرنَّص 
ُ
ِ َ ا ًناَمْوقُ ْوتَا ْ مل  

Artinya: “Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya 

atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa ayat 103).
38

 

 

Shalat merupakan salah satu rukun islam yang harus di tegakkan oleh 

orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. 
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Shalat mempunyai kedudukan yang penting, bahkan ibadah yang utama 

dalam ajaran islam. ungkapan hadits shalat adalah “tiang agama” memberikan 

isyarat bahwa shalat merupakan ukuran kualitas islam seseorang, bahkan ciri 

keislaman seseorang adalah shalatnya. Kualitas islam seseorang dapat dilihat 

dari sikap mereka tentang shalat. hal yang membedakan orang kafir dan 

muslim adalah shalat. Hal yang membedakan antara orang munafiq dan 

mukmin adalah shalat juga. Oleh karena itu, islam memposisikan shalat 

sebagai sesuatu yang khusus dan fundamental, yaitu shalat menjadi salah satu 

rukun islam yang harus di tegakkan sesuai dengan waktu-waktunya, kecuali 

dalam keadaan khusus dan tidak aman.
39

 

Shalat secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu shalla, yusollu, 

salatan yang berarti do’a memohon kebajikan dan pujian.Sebagaimana dalam 

firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103. 

ُ ْ قلىَ َ  ِّل َعَلْ ِ  ْ  ِإنَّ َ َلَوَ َ  َ َ  ٌن  َّ  
Artinya: “dan bershalatlah untuk mereka (berdo‟alah untuk mereka) karena 

sesungguhnya shalatmu (do‟amu) itu, menenangkan dan 

menentramkan mereka.” (Q.S At-Taubah:103). 
40

 

Shalat  juga mempunyai arti rahmat dan mohon ampunan seperti yang 

terdapat dalam al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 56. 

 ِإنَّ اهلَل َ َمَلِئَ َتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّل يَآي َُّ ا الَِّذْيَ  اَمنُ ْوا َ لُّْوا َعَلْ ِو َ َ لِّلُمْوا َ ْسِلْ َما
Artinya:”sesungguhnya Allah dan malaikt-malaikat-Nya bershalawat untuk 

nabi. Hai rang-rang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi 

                                                           
39

 Moh Murtadlo, Ilmu Falak Praktis,(Malang: UIN Malang Press, 2008), 173 
40

 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Shalat,(semarang:PT Pustaka 
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dan ucapkanlah salam penghrmatan kepadanya.
41

” (QS. Al-

Ahzab:56)
42

 

Shalat dapat pula berarti tasbih, sebagaiamana dijumpai dalam surat 

Ash-Shaffat ayat 143 dan surat Al-Baqarah ayat 30: 

  َ َلْو َ   َنَُّو َكاَن ِمَ  ْاملَس ِّلِ ْْيَ 
 Artinya:”maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak 

mengingat Allah.(QS. Ash-Shaffat: 143).
43

 

َ ا  َ ا َمْ  يُ ْفِسُد ِ   ْ َفًة قَاُلْوا َ ََتَْعُ  ِ   ْ َ ِإْذقَاَل َربَُّ  لِْلَمَلِئَ ِة ِإِّنِّلْ َجا ِع ٌن ِف ْاأَلْرِض َخِل  ْ
َماَا َ َ ُْ  ُنَس ِّلُ  ِ َْمِدَ  َ نُ َ دِّلُس َلَ  قَاَل ِإِّنِّلْ  َْعَلُ  َماَ   َ ْعَلُمْونَ   َ َيْسِفُ  الدِّل

Artinya:”ingatlah ketika tuhanu berfirman kepada para malaikat, 

“sesungguhnya Aku hendak menjadikan serang khalifah di muka 

bumi.” Mereka berkata, “mengapa engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu rang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?”Tuhan berfirman 

,”sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(QS. 

Al-Baqarah:30)
44

 

Sedangkan menurut istilah syari’at berarti ibadah yang tersusun dari 

beberapa  perkataan dan perbuatan yang di awali dengan takbiratul ihram dan 

di akhiri dengan salam dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
45

 Hukum 

shalat adalah wajib. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-

Bayyinah ayat 5: 
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ْيَ  ُحنَ َفاَا َ يُِ ْ ُموا الصََّلوَة َ يُ ْؤ ُ واالزََّكاَة َ  َذِلَ   َ َما ُِمُر ْ ا ِإ َّ لِ َ ْعُ ُد ااهلَل ُُمِْلِصْْيَ َلُو الدِّل
 ِ ْيُ  اْلَ  ِّلَمةِ 

Artinya: “padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama 

dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan 

zakat.” (Q.S Al-Bayyinah:5).
46

 

 

B. Dasar Hukum Waktu Shalat 

Sebagaiamana diketahui bahwa shalat merupakan salah satu rukun 

islam yang lima. Para ulama sepakat bahwa menunaikan shalat lima waktu 

dalam sehari semalam hukumnya adalah wajib. Shalat yang di wajibkan itu 

mempunyai waktu-waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu, shalat 

termasuk ibadah muwaqqat (ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya.  

1. Dasar hukum shalat dalam Al-Qur’an 

Surat Al-Isra’ 

نَّص قُ ْر ََن  ْاَ ْجِر َ اَن رِ َ  َغَشِق  اَّصْيِ  َ  قُ ْرآِن  ْاَ ْجِر رِ  َِقِ   الَّصَلوَ  ِاُدُاْوِ   اشَّصْمِ  
 َمْشُ ْو ًن 

Artinya:”dirikanlah shalat dari sesudah matahri tergelincir sampai gelap 

malam dan dirikan pula shalat subuh. Sesungguhnya shalat subuh 

itu disaksikan (leh malaikat).” (QS. Al-Isra’ ayat 78).
47

 

Kata أقم dalam ayat ini adalah bentuk kata kerja untuk menunjukkan 

suatu perintah. Kata kerja perintah dalam bahasa arab  disebut fiil amar. Kata 

 dalam ayat ini berarti shalat wajib yaitu, dzuhur asyar, maghrib, isya, danالصلوة

subuh. Adapun kelima waktu shalat wajib itu diambil dari kata-kata berikut: 

                                                           
46

 Abdul Rosyad Shiddiq, Fikih Ibadah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 115-116 
47
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a. لدلوك الشمس menunjukkan waktu pelaksanaan shalat ketika matahari 

tergelincir, berarti mencakup waktu shalat zuhur dan shalat asyar. 

b. إلى غشق اليل menunjukkan waktu pelaksanaan shalat ketika gelap malam, 

yaitu mencakup shalat maghrib dan shalat isya. 

c. وقران الفجر menunjukkan waktu pelaksanaan shalat ketika terbit fajar, 

yakni menunjukkan waktu shalat subuh. 

 menjadi sebab adanya kewajiban shalat zuhur dan لدلوك الشمس  

asyar, yakni sejak tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari.
48

 

Saat menunaikan shalat zuhur dijelaskan dalam sunnah Nabi, yakni sejak 

tergelincir matahari hingga tinggi bayang-bayang suatu benda sama denga 

benda itu sendiri. 

  Waktu menunaikan shalat asar ialah sejak bayang-bayang suatu 

benda sama tingginya dengan benda itu hingga terbenam matahari. 

Sedangkan إلى غشق اليلberarti tibanya kewajiban menunaikan shalat maghrib 

dan isya sejak saat terbenam matahari hingga hilangnya mega kuning. 

Adapun waktu menunaikan shalat isya dimulai sejak hilangnya mega kuning 

hingga tiba saat terbit fajar. 

  Makna وقران الفجرmenjadikan terbit fajar sebagai awal tibanya 

kewajiban menunaikan shalat subuh. Dengan deikian, waktu menunaikan 

shalat subuh dimulai sejak terbit fajar hingga terbit matahari.
49

 

 

 

                                                           
48

Madani, Tafsir Ahkam,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), 27 
49

 Juhaya S Praja, Tafsir Hikmah, 59-60. 



33 

 

 

 

Surat an-nisa’ 

ْ ِمِننْيَ  َعَلى َ اَ تْ   الَّصَلو َ  ِرنَّص 
ُ
ِ َ ا ًناَمْوقُ ْوتَا ْ مل  

Artinya: “Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan 

waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa ayat 

103).
50

 

 

Surat Al Hud Ayat 114 

  Pengertiannya bahwa shalat adalah kewajiban yang sangat 

ditekankan dan hal itu telah ditetapkan dalam al-Qur’an. Dalam hal waktu-

waktu shalat tersebut Allah SWT telah mengisyaratkan dalam firan-Nya:
51

 

ْ َْلَسَناِت  ُْلِىْ َ  اسَّصيِّدَ اِت َ ِاَ   ِْ َر   َ  َِقِ   الَّصََلَ  ََرِفَِ  ان َّصَ ا َِ  َُا ًنامِّدَن  اَّصلْيِ  ِرنَّص 
 اِللَّص ِ رِْ نَ 

 

Artinya:” dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan 

petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. 

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan 

(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi 

orang-orang yang ingat”(QS. Al-Hud:114).
52

 

 

Surat thaha ayat 130 

َ َ  ِّلْ  ِ َْمِد َربِّلَ  قَ ْ َ  طُُلْوِع الشَّْمِس َ قَ ْ َ  ُغُرْ ِِبَا َ ِمْ   َنَاِا الَّلْ َ  َ َس ِّلْ  َ َ ْطرَاَف 
 الن ََّ ارَِلَعلََّ   َ ْرَضى

Artinya:”dan bertasbihlah dengan memuji tuhanmu, sebelum terbit 

matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada 

waktu-waktu dimalam haridan waktu siang hari, supaya kamu 

merasa tenang.” (Q.S Thaha:130)
53
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Surat al baqarah  110  

ُمْو  أِلَ ْ ُ ِسُكْ  مِّدْن َخْْيٍ َتَُِد ْ ُه ِعْنَد  ِا ِرنَّص  َا ِبَا  َ َ  َِقْيُمو   الَّصََلَ   َ  ُتو  ازَّصَ اَ  َ َما تُ َ دِّد
رٌ تَ ْ َمُلْونَ    َ ِلي ْ

 
Artinya:”dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa 

saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat 

pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa-

apa yang kamu kerjakan.”
54

 

 

2. Dasar hukum shalat dalam Al-Hadist 

َ نَّص  انَّصِبَ َصلَّصى  اُ َعَلْيِو َ  َ لَّصَ  َ اَاُه : َعْن َ ا ِ رِْ ِن َعْبِد  ِا َ ِضَى  اُ َعْنُو قَاَل 
ِ ْْبْ ُ   َ َ اَل ُقْ  َ َللَّصُو َ َللَّصى  ا ُّْ َر ِحنْيَ  َ َاْت  اشَّصْمَ  ُ َّص َ اَاُه  ْاَ ْلَر  َ َ اَل ُقْ  

ٍئ ِمثْ َلُو َ ْ  قَاَل َصاَ  ِ لُُّو ِمثْ َلُو ُ َّص  ْ  ِحنْيَ َصاَ  ِ  ُّ ُ  َّص  َ  َ َللَّصُو َ َللَّصى  ْاَ ْلرَ 
َ اَاُه ْ ملْغِرَب  َ َ اَل ُقْ  َ َللَّصٌو َ َللَّصى ِحنْيَ َ َ َبْت  اشَّصْمَ  ُ َّص َ اَاُه  ْاِ َشاَا  َ َ اَل 
ُقْ  َ َللَّصُو َ َللَّصى ِحنْيَ َغاَب  اشَّصَ ُق ُ َّص َ اَاُه  ْاَ ْجَر  َ َ اَل  َ َ اَل ُقْ  َ َللَّصُو َ َللَّصى 

 (   ه  محد   انسا ئ   ارت مل )ِحنْيَ  َ َرَق  ْاَ ْجَر َ ْ قَاَل ِحنْيَ َ ْطُع  ْاَ ْجِر 

Artinya:”dari Jabir bin Abdillah r.a ia berkata, bahwa Nabi SAW 

didatangi Jibril a.s seraya berkata: bangunlah, shalatlah, maka 

ia shalat dzuhur saat matahrai zawal, kemudian Jibril datang lagi 

pada waktu asyar seraya perintah: bangunlah dan shalatlah, 

maka ia shalat ashar ketika panjang bayng-bayang sepanjang 

bendanya, kemudian Jibril datang lagi pada waktu maghrib 

seraya perintahnya: bangun dan shalatlah! Lalu ia muhammad) 

shalat maghrib pada saat matahri terbenam, kemudian Jibril 

datang lagi pada waktu isya‟ seraya perintahnya: bangun dan 

shalatlah, maka ia shalat isya‟ pada saat hilang mega merah, 

kemudian Jibril datang lagi pada waktu fajar seraya perintahnya: 

bangun dan shalatlah: maka ia (Muhammad) shalat fajar disaat 

fajar terbit, atau ia berkata di saat fajar bersinar. “(HR. Ahmad, 

Nasa‟i dan Turmudzi).
55
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  Waktu-waktu yang diungkapkan dalam hadits tersebut adalah 

patkan waktu yang diperbolehkan untuk mengerjakan shalat yang 

dimaksud. Adapun jika dalam keadaan darurat atau karena „udzur, maka 

liit tersebut ditambah. Tambahan tersebut adalah sampai pada tiba waktu 

shalat berikutnya kecuali shalat subuh, karena waktu shalat subuh habis 

ketika matahari terbit. Hal tersebut berdasarkan riwayat dari Abdullah bin 

Amr bin Ash R.A, Rasulullah SAW bersabda: 

َ ْقُت الظُّْ َر ِإَذا زَاَلْت الشَّْمُس َ  َكاَن ِظ ُّ الَّرُجِ  َكطُْولِِو َماَلَْ ََيَْضْر الَعْصُر َ  
َ ْقُت اْلَعْصِر َماَلَْ َ ْصَفْر الشَّْمُس َ َ ْقُت َ ََلُة ْاملَغِرِب َماَلَْ يَِغْب الشََّفُق َ َ ْقُت 

 َ ََلُة الصُّْ ِ  ِمْ  طُُلْوِع اْلَفْجِر َ ْقتُ َ ََلُة اْلِعَشاِا ِإََل ِنْصُف الَّلْ ِ  ْاأَلْ َ ِط َ  
َماَلَْ َ ْطُلَع الشَّْمُس  َِإَذا طََلَعْت الشَّْمُس َ َأْمِسُ  َعِ  الصَََّلِة  َِإن ََّ ا َ ْطُلُع بَ ْْيَ 

 (ر اه مسل ) َ ْرِِن شَّْ طَاِن 
Artinya:”waktu shalat dzuhur adalah ketika matahari tergelincir, yaitu 

ketika bayangan seorang laki-laki sama panjangnya dengan 

aslinya selama belum asuk waktu „ashar. Adapun waktu ashar 

selama matahari belum berwarna kekuningan. Waktu shalat 

maghrib selama warna kemerahan di langit belum hilang. Waktu 

shalat isya sampai tengah malam. Dan waktu shalat subuh sejak 

terbit fajar selama belum terbit matahari. Maka jika matahari itu 

terbit janganlah mengerjakan shalat karena matahari terbit 

diantara dua tanduk setan.”(H.R Muslim).
56

 

 

C. Waktu-Waktu Shalat Dan Ketinggian Matahari Pada Saat Awal Waktu 

Shalat 

1. Waktu zhuhur 
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Disebut juga waktu istiwa‟ (zawal) terjadi ketika matahar’i berada 

di titik tertinggi. Istiwa’ juga dikenal dengan sebutan tengah hari. Pada 

saat istiwa’, mengerjakan ibada shalat baik wajib maupun sunnah adalah 

haram. Waktu zuhur tiba sesaat setelah istiwa‟, mulai tergelincirnya 

matahari sampai pada saat bayang-bayang benda sama panjang dengan 

bendanya, yakni ketika matahari telah condong ke arah barat. Firman 

Allah SWT: 

  َِقِ   الَّصَلوَ  ِاُدُاْوِ   اشَّصْم ِ 

”dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir,”(QS. Al-Isra 

[17]:78).
57

Begitupun atsar menjelaskan saat malaikat jibril menjadi imam 

shalat bersama Rasulullah SAW: 

 َ ُّو َصلَّصى  ِا انَّصِب َصلَّصى  اُ َعَلْيِو َ  َ لَّصَ   ا ُّْ َر ِف  ْايَ ْوِم ْ أَل َّصِل ِحنْيَ  َ َاْت  اشَّصْمُ  
 َ  ِِف  ْايَ ْوِم  اثَّصا ِ  ِحنْيَ َ اَن ِ  ُّ ُ  ِّد َ ْيٍ  ِمثْ َلُو ُ َّص قَاَل  ْاَوْقُت َما  َ نْيَ َىَلْ نِ 

 
Artinya:”bahwa jibril melakukan shalat zuhur bersama Rasulullah SAW 

pada hari pertama mereka melakukannya saat matahari 

tergelincir dari titik kulminasinya dan di hari kedua saat bayang-

bayang benda sama panjang dengan bendanya. Katanya, waktu 

(zuhur) diantara dua waktu ini.” (HR.Abu Dawud, At-Tirmidzi, 

A’hmad, Al-Hakim, Ath-Thabrani, Ad-Daruquthni, dan Al-

Baihaqi). 

 

Secara astronomis, waktu dzuhur di mulai ketika tepi piringan 

matahari telah keluar dari garis zenit, yakni garis yang menghubungkan 

antara pengamat dengan pusat letak matahari ketika berada di titik 
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tertinggi (istiwa‟). Secara teoritis, antara istiwa‟ masuknya zuhur (z) 

membutuhkan waktu ikhtiyat yakni 2 menit. 

2. Waktu ashar 

Menurut Madzhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali, waktu ashar 

diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang  benda itu 

sendiri. Sementara Madzhab Imam Hanafi mendefinisikan waktu ashar 

jika panjang bayang-bayang benda dua kali melebihi panjang benda itu 

sendiri. Dan ulama fiqih sepakat berakhirnya waktu shalat ini beberapa 

saat menjelang terbenamnya matahari, sebagaimana sabda Rasulullah Saw: 

ْ َ َ   ْاَ ْلرِ  َ ُ َب  اشَّصْمُ   َ َ ْد  ْ ْن تَ  َ ْ  َ َ   َْ َ ةًن ِمَن  ْاَ ْلِر قَ ْبَ   َ َمْن   

Artinya:”siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat ashar (beberapa 

saat) menjelang terbenanya matahari, berarti telah mendapatkan 

shalat ashar.”(HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, 

Ahmad dan Al-Baihaqi). 

 

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga menjelaskan: 

 َ ْقُت  ْاَ ْلِر َما  َْ َتْلَ ْر  اشَّصْم ُ 
Artinya:”waktu shalat ashar itu beberapa saat sebelum matahari 

menguning.” 

 

Secara astronomis, ketinggian matahari saat awal waktu shalat 

ashar dapat bervariasi tergantung posisi gerak tahunan mataharil/gerak 

musim. Di Indonesia khususnya Kementerian Agama, menganut kriteria 

waktu ashar adalah saat panjang bayangan =benda+panjang bayangan 
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istiwa‟. Dengan demikian besarnya sudut tinggi matahari waktu ashar (a’) 

bervariasi dari hari kehari.
58

 

3. Waktu maghrib 

Diawali saat matahari terbenam di ufuk sampai hilangnya cahaya 

merah di langit barat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW : 

 َ ْقُت ْ ملْغِرِب َما  َْ  َِغْب  اشَّصَ قُ 

Artinya:”waktu shalat maghrib itu adalah selama syafaq (sinar mrah) 

belum lenyap.” 

Waktu paling utama untuk melakukan shalat maghrib adalah 

ketika sinar matahari telah merumbai sebagai pertanda bahwa matahari 

telah hilang dari pandangan. 

Secara astronomis, waktu maghrib dimulai saat. Seluruh piringan 

matahari bagian atas  masuk ke horizon yang terlihat (ufuk mar‟i/visible 

horizoni) sampai waktu isya, yaitu saat kedudukan matahari sebesar -1 

derajat di bawah horizon barat. Di Indonesia, khususnya Kementerian 

Agama, menganut kriteria sudut -1 derajat di bawah horizon barat. 

4. Waktu isya 

Diawali dengan hilangnya cahaya merah (syafaq) di langit barat, 

hingga terbitnya fajar shiddiq di langit timur. Hal ini sesuai dengan sabda 

Rasulullah SAW: 

َا  ا  َّصْ رِْ َط َ ْن تُ َ خَّصَر  الَّصََلُ  َحِتَّص َ ْد ُخَ  َ ْقُت ْ أُلْخَر   اَْيَ   ا  َّصْ ِر ْ ُط ِِف  ان َّصْوِم ِرَّنَّص
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Artinya:”orang yang tertidur tidak dianggap sebagai orang yang lalai 

karena yang dianggap lalai adalah orang yang tidak 

mengerjakan shalat pada waktunya sampai masuk waktu shalat 

lain.”(HR. At-tirmidzi, An-Nasa’i, Ahmad, Ath-Thayalisi, Ad-

Dairami, dan Ath-Thabrani). 

 

Oleh karena itu, waktu shalat isya berakhir bersamaan dengan 

saat fajar shidiq terbit menurut jumhur ulama dari kalangan madzhab 

Hanafiyah dan syafi’i. Sedangkan madzhab Maliki, sebagian mereka 

membatasinya sampai sepertiga malam terakhir dan sebagian lain 

mengatakan sampai tengah malam.
59

 Secara astronomi, waktu isya 

merupakan kebalikan dari waktu subuh, yaitu dimulai saat kedudukan 

,matahari sebesar 18 derajat di bawah horizon barat sampai tengah malam. 

5. Waktu shubuh 

Waktu subuh diawali saat fajar shidiq sampai terbit sang 

mentari.
60

 Fajar shidiq ialah terlihatnya cahaya putih yang melintang 

mengikuti garis lintang ufuk di sebelah timur akibat pantulan cahaya 

mataharioleh atmosfer.
61

Menejelang pagi hari, fajar ditandai dengan 

adanya cahaya samar yang menjulang tinggi (vertikal) di horizon timur 

yang disebut fajar kidzib atau fajar semu yang terjadi akibat pantulan 

cahaya matahari oleh debu partikel antar planet yang terletak antara bumi 

dan matahari. Setelah cahaya ini muncul beberapa menit kemudian cahaya 

ini hilang dan langit gelap kembali. Saat berikutnya barulah muncul 

cahaya menyebar di cakrawala secara horizontal dan inilah dinamakan 
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fajar shidiq. Fajar inilah yang dijadikan patokan beberapa ritual ibadah, 

seperti dimulainya waktu shalat subuh, berakhirnya waktu shalat isya dan 

dimulainya imsak (menahan diri) dari segala yang membatalkan shaum. 

Rasulullah SAW bersabda: 

قَاَل َ ُ ْو ُل  ِا َصلَّصى  اُ َعَلْيِو َ َ لَّصَ   ْاَ ْجُر : َ َعِن  ْ ِن َعبَّصاٍس َ ِضَي  اُ َعْنُو قَاَل 
   َصََلِ   َ ْجٌر َ ُْرُم  اطَّصَ اُم َ   َِ ُّ ِ ْيِو  الَّصََلُ  َ  َ ْجٌر َ ُْرُم ِ ْيِو  الَّصََل ُ :َ ْجرَ ِن 

  الُّْبِ  َ   َِ ُّ ِ ْيِو  اطَّصَ امُ 
Artinya:”fajar itu dua macam, yaitu fajar yang pertanda diharamkannya 

makan (bagi yang berpuasa) dan diperbolehkan melakukan 

shalat  dan fajar yang diharamkan melakukan shalat yakni shalat 

subuh dan diperbolehkan makan makanan.”(HR. Ibnu 

Khuzaimah dan Al-Hakim). 
62

 

 

Riwayat lain mengatakan : 

 

“waktu shalat subuh adalah mulai terbit fajar (shadiq) sampai beberapa 

saat sebelum terbit matahari.”(HR. Muslim dari Abdullah bin Umar). 

Secara astronomis subuh dimulai saat kedudukan matahari 

sebesar 20 derajat di bawah horizon timur atau disebut dengan 

“astronomical twilight” sampai sebelum piringan atas matahari menyentuh 

horizon yang terlihat  (ufuk hakiki/visible horizon). Di Indonesia 

khususnya Kementerian Agama, menganut kriteria sudut 20 derajat 

dengan alasan kepekaan mata manusia lebih tinggi saat pagi hari karena 

perubahan terjadi dari gelap ke terang.
63
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D. Data-data dalam perhitungan waktu shalat 

1. Hisab Ephemeris 

Data-data yang di perlukan dalam melakukan perhitungan 

penentuan waktu shalat adalah sebagai berikut: 

a. deklinasi matahari  

deklinasi adalah jarak dari suatu benda langit ke equator langit, 

diukur melalui lingkaran waktu (lingkaran deklinasi) atau dapat juga 

dikatakan deklinasi adalah sepotong busur lingkaran deklinasi yang 

diukur dari titik perpotongan suatu benda langit ke equator langit pada 

lingkaran deklinasi. Deklinasi yang berada di sebelah utara equator 

diberi tanda (+) dan bernilai positif, sedangkan yang berada di sebelah 

selatan equator di beri tanda (-) bernilai negatif.
64

 

b. Bujur tempat 

Bujur adalah suatu tempat yang diukur  dari titik  garis kota 

Greenwich London Inggris ke arah Tiur dan ke arah Barat. Kota 

Greenwich sebagai dasar titik garis pengukurnya yang nilai 0
o
. Jika di 

ukur dari titik garis kota Greenwich 0
o
 ke arah timur sampai 180

o
 

disebut bujur timur disingkat BT atau diberi tanda T atau tanda (+). 

Sedangkan jika diukur dari titik garis Kota Greenwich 0
o
 ke arah barat 

samapi 180
o
 disebut bujur barat disingkat BB atau diberi tanda B atau (-

).
65
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c. Lintang tempat (p) 

Lintang dibaca phi adalah jarak dari khatulistiwa ke kutub, diukur 

melalui lingkaran kutub kearah utara disebut lintang utara diberi tanda 

posisitif dan ke arah selatan disebut lintang selatan diberi tanda negatif. 

Lintang tempat adalah jarak dari khatulistiwa ke suatu tempat, diukur 

melalui lingkaran kutub, ke utara dinamakan lintang utara bertanda 

positif, dan ke arah selatan diberi tanda minus yang berarti negatif.
66

 

d. Sudut waktu matahari 

Sudut waktu matahari adalah busur sepanjang lingkaran harian 

matahari yang dihitung dari titik kulminasi atas sampai matahari berada. 

Atau sudut pada kutub langit selatan atau utara yang diapit oleh garis 

oleh garis meridian dan lingkaran deklinasi yang melewati matahari. 

Dalam ilmu falak disebut fadlul da‟ir yang biasa di lambangkan dengan 

t. Harga atau nilai sudut t adalah 0 sampai 180. Nilai sudut waktu 0 

adalah ketika matahari berada di titik kulminasi ataa atau tepat di 

meridian langit, sedangkan nilai sudut waktu apabila matahari disebelah 

barat maka sudut waktu 180 adalah ketika atahari berada di titik 

kulminasi bawah. Apabila matahari disebelah barat meridian atau 

dibelahan langit sebelah barat maka sudut waktu bertanda positif. 

Apabila matahari berada di sebelah timur meridian atau di belahan 

langit sebelah timur maka sudut waktu bertanda negatif. 
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e. Equation of time 

Equation of time atau tadilul waqti atau tadiluz zaman atau perata 

waktu adalah selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan 

waktu matahari rata-rata. Equation of time biasanya dilambangkan 

dengan e yang diperlukan dalam menghisab awal waktu shalat. Waktu 

matahari hakiki adalah waktu yang berdasarkan pada perputaran bumi 

pada sumbunya yang sehari semalam tidak tentu 24 jam, melainkan 

kadang kurang dan lebih dari 24 jam.untuk mempermudah penyelidikan 

benda-bendalangit diperlakukan waktu tetap yakni sehari semalam 24 

jam yang disebut dengan waktu pertengahan atau waktu wasatiy. Waktu 

ini berdasarkan pada peredaran matahari hayalan serta peredaran bumi 

mengelilingi matahariberbentuk  lingkaran.
67

 

f. Meridian pass (mp) 

Meridian pass atau MP adalah waktu pada saat matahari tepat di 

titik kulminasi atas atau tepat di meridian langit menurut waktu 

pertengahan, yang enurut waktu hakiki saat itu menunjukkan tepat jam 

12 siang. 

MP ini dapat dihitung dengan rumus MP 12-E, dimana e adalah 

equation off time. Meridian pass ini sangat penting artinya dalam 

perhitungan ilmu falak, karena ia merupakan pangkal ukur selama sudut 

waktu. 
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g. Waktu setempat 

Waktu setempat adalah waktu pertengahan menurut bujur tempat 

disuatu tempat, sehingga sebanyakbujur tempat di permukaan bumi 

sebanyak itu pula waktu pertengahan didapati. Waktu ini disebut 

dengan local mean time. 

h. Waktu daerah 

Waktu daerah adalah waktu resmi yang diberlakukan untuk satu 

wilayah (meridian) tertentu, sehingga dalam satu wilayah itu disebut 

daerah kesatuan waktu.
68

 Berdasarkan Keputusan Presiden RI 

(Soeharto) No 41 tahun 1987 tanggal 26 November  1987 (mencabut 

KEPRES No 243 tahun 1963, Soekarno) wilayah Indonesia terbagi atas 

tiga daerah  waktu, yaitu: 

 Waktu Indonesia Barat (WIB) yang berpedoman pada 105
O 

 BT, 

meliputi daerah tingkatr I Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan 

Barat, dan Kalimantan Tengah. 

 Waktu Indonesia Tengah (WITA) yang berpedoman pada 120
0
 BT, 

meliputi daerah tingkat I Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, 

Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timur Timur, dan 

Sulawesi. 

 Waktu Indonesia Timur (WIT) yang berpedoman pada 135
o
 BT, 

meliputi daerah tingkat I Maluku, dan Irian Jaya.
69
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i. Ihtiyat 

Ihtiyat adalah langkah pengaman dengan menambah (untuk waktu 

dzuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan dhuha) atau mengurangkan 

(untuk terbit) waktu agar jadwal shalat tidak mendahului awal waktu 

atau melampaui akhir waktu. Langkah pengaman ini perlu dilakukan 

dikarenakan adanya beberapa hal, antara lain 

1) Adanya pembulatan-pembulatan dalam pengambilan data dan 

penyederhanaan hasil perhitungan sampai satuan menit. 

2) Penentuan data lintang dan bujur tempat suatu kota biasanya 

diukur pada suatu titik di pusat kota.
70

 

2. Kitab Al-Durusul Al-Falakiyah 

Adapun data-data yang diperlukan untuk perhitungan penentuan 

awal waktu shalat adalah sebagai berikut: 

a. Ard}ulbalad  (lintang tempat) 

Ard}ulbaladatau garis bujur yaitu jarak suatu tempat dari 

katulistiwa. Lintang sebelah selatan katulistiwa diberi tanda negatif (-) 

dan lintang sebelah utara diberi tanda positif(+). 

b. T}ululbalad(Bujur Tempat) 

T}ululbalad yaitu jarak suatu tempat dari garis kutub ke kutub 

yang melalui Kota Greenwich dekat London. Para ahli astronomi kuno 
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mulaienghitung bujur dari jaza’irul kholidat jaraknya dari london yaitu 

36.86derajat.
71

 

c. D}arojatussamsi  

D}arojatussamsiialah jarak sepanjangda’irotul buruj (ekliptika) 

yang di hitung dari awal buruh sampai titik pusat matahari. 

d. Bu’d }ud}arojah 

Bu’d}ud}arojah  ialah jarak sepanjang da’irotul buruj dihitung dari 

titik yang terdekat diantara titik hamal atau mizan sampai titik pusat  

matahari. 

e. Mail awal (deklinasi)  

Mail awal (deklinasi) ialah jarak antara matahari (bintang) dan 

ma’d}alinnahar (khatulistiwa langit) diukur melalui lingkaran 

nisfiqousinnahar (lingkaran yang memindahkan timur dan baratnya 

pengamat). 

f. Ghoyatul irtifa’ (kulminasi) 

Ghoyatul irtifa’ ialah jarak antara matahari pada waktu 

mencapai puncaknya yang tertinggi pada peredaran semu hariannya.
72

 

g. Bu’dul qultur 

Bu’dul qultur ialah jarak antara diameter madar dan bidang 

lingkaran ufuq. 
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h. Asal mutlaq 

Asal mutlaq ialah jarak antara ghoyatul irtifa’ dan bidang ufuq 

diukur melalui garis lurus yang ditarik dari ghoyah itu pada bidang ufuq  

melalui markaz madar. 

i. Nisfulfud}lah 

Nisfulfud}lahialah jarak diantara diameter madar dan lingkaran 

ufuq diukur melalui madar.
73

 

j. Asal mua’ad }al 

Asal mua’ad}al ialah garis tegak lurus yang ditarik dari markaz 

matahari yang sedang di lingkaran irtifa’ sampai semi diameter 

lingkaran itu.
74

 

k. Tafawwut  

Tafawwut berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah 

selisih yakni selisih antara dua data. Tafawwut ini digunakan pula 

sebagai harga selisih hari antara umur satu bulan dengan tanggal 

permulaan zodiak yang ada pada bulan ini. Misalnya umur bulan maret 

adalah 31 hari, sementara permulaan zodiak Aries adalah 21 maret. Jadi 

tafawwutnya adalah 31-21=10. Tafawwut ini digunakan untuk 

menghitung perkiraan kedudukan matahari pada ekliptika.
75
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BAB III 

METODE PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT DALAM KITAB 

AL-DURUSUL AL-FALAKIYAH DAN EPHEMERIS 

 

A. Biografi KH. Muhamad Ma’sum Bin Ali 

Muhammad Ma’sum memiliki nama lengkap Muhammad Ma’sum bin 

Ali Al-Maskumambangi. Ia lahir di desa Maskumambang, Gresik tepatnya di 

sebuah pondok yang di dirikan oleh kakeknya sendiri. Ia lahir sekitar tahun 

1887 M atau bertepatan dengan 1305 H. Muhammad Ma’sum bin Ali pertama 

kali belajar di pondok pesantren Maskumambang Gresik bersama ayahnya 

sendiri yaitu KH Ali. Untuk menambah wawasan keilmuan yang dimiliki, 

Muhammad Ma’sum bin Ali menimba ilmu di pondok pesantren Tebuireng 

Jombang yang di asuh oleh KH. Hasyim Asy’ari. Tidak lama kemudian, adik 

kandungnya yang bernama Adlan Ali ikut menimba ilmu dengannya. Adlan 

Ali juga termasuk orang yang populer, meskipun keilmuan yang ia miliki 

berbeda dengan kakaknya. Kyai Adlan Ali mendirikan pondok  putri Wali 

Songo Cukir atas inisiatif Hadratus Syaikh.
76

 

Bertahun-tahun lamanya beliau mengabdi di pondok Tebuireng. 

Dengan kecerdasan dan keuletannya membuahkan hasil optimal dalam dengan 

diangkatnya menjadi lurah pondok
77

. Beliau juga mampu menguasai berbagai 
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ilmu pengetahuan, terutama yang menonjol adalah bidang ilmu falak, 

hisab, sharaf, dan nahwu. Keadaan ini pula membuat Hadratus Syeikh tertarik 

untuk menikahkannya dengan putrinya yang pertama, Nyai Khairiyah.
78

 

Pada awal pernikahannya pasangan ini tinggal di pesantren Tebuireng 

membantu KH Hasyim Asy’ari sebagai pengasuh. Kemudian pada tahun 1913 

M/ 1331 H berupaya mandiri dengan merintis pendirian pondok pesantren 

Seblak yang jaraknya sekitar 300 m ke Barat Tebuireng. Area pesantren Seblak 

yang luasnya sekitar 2 ha ini diperoleh dengan adanya bantuan dermawan 

aghniya‟. Penduduk Seblak kala itu masih banyak yang melakukan 

kemungkaran, seperti halnya warga Tebuireng sebelum kedatangan Hadratus 

Syeikh. Melihat kondisi ini, Kyai Ma’sum merasa terpanggil untuk 

menyadarkan masyarakat setempat dan mengenalkan Islam secara perlahan. 

Meski sudah berhasil mendirikan pondok, Kiai Ma’shum tetap 

istiqomah mengajar di Madrasah Salafiyah Tebuireng, membantu Hadratus 

Syeikh mendidik santri. Pada tahun berikutnya, beliau diangkat menjadi 

Mufattis (pengawas) di Madrasah tersebut. Pasangan kyai Ma’sum dan Nyai 

Khairiyah dikaruniai 6 orang anak, tetapi yang hidup sampai dewasa yaitu; 

Abidah dan Jamilah, sedangkan yang lain meninggal ketika masih belia. Nyai 

Abidah selaku putri yang pertama menikah dengan Kyai Mahfud Anwar, putra 

dari Kyai Anwar pendiri dan pemimpin pesantren Paculgowang Jombang. 

KH Ma’sum Ali menunaikan ibadah haji dengan naik kapal laut dan 

sampai kembali di Seblak pada tahun 1919 M atau sekitar tahun 1337 H. 
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Perjalanan berangkat dari Indonesia sampai Arab Saudi ditempuh dalam waktu 

7 bulan, pergi pulang menjadi 14 bulan. Selama di Mekkah beliau sempatkan 

menimba ilmu, tidak diketahui berapa lama beliau belajar di Mekkah dan 

kepada siapa beliau berguru. Hanya saja masyarakat umum berpendapat bahwa 

ilmu perbintangan baik ilmu falak maupun ilmu astrologi beliau dapatkan saat 

perjalanan menunaikan haji. Ketika itu perjalanan haji cukup lama, berangkat 

ditempuh selama 7 bulan dan pulang ditempuh 7 bulan. Sehingga dalam 

tenggang waktu yang cukup lama dirasa waktu yang cukup untuk mempelajari 

ilmu perbintangan, ditambah dengan kecerdasan pribadi beliau, Kyai Ma’sum 

mampu menguasai ilmu perbintangan. 

Kehidupan sehari-hari Kyai Ma’sum mencerminkan sosok pribadi yang 

harmonis, baik bersama masyarakat, keluarga, maupun santri. Ia juga sangat 

menghormati orang tua dan gurunya. Khusus kepada Hadratus Syeikh yang 

berposisi sebagai orang tua (mertua) sekaligus gurunya, Ma’sum bin Ali sering 

menghadiahkan kitab, contohnya sepulang dari Makkah tahun 1332 H/1914 M, 

Kyai Ma’sum tak lupa membawakan kitab al-Jawa>hir al-Lawa>mi sebagai 

hadiah untuk pendiri organisasi Nahdlatul Ulama ini. Bahkan kitab As-Syifa 

yang pernah diberikannya, menjadi kitab referensi utama Hadratus Syeikh 

ketika mengarang sebuah kitab.
79

 

Ilmu falak yang telah diajarkan di pesantren Seblak oleh KH Ma’sum 

Ali telah menancap juga menyebar bersama santri hasil asuhan beliau, 

diantaranya yang diketahui memiliki memiliki keahlian dalam bidang ilmu 
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falak adalah Al-Alim KH Zubair Salatiga yang kemudian mengarang kitab al-

Khulas}oh al-Wafiyyahdan KH Mahfudz Anwar yang merupakan menantu 

beliau. 

Kyai Ma’sum juga dikenal sebagai seorang ulama sufi. Kehati-

hatiannya terlihat ketika ia membakar fotonya menjelang wafat, hal ini 

dilakukan untuk menghindari sikap sombong di hadapan manusia, padahal itu 

adalah satu-satunya dokumentasi foto yang dimiliki. Hal ini dikarenakan tidak 

lain takut identitasnya diketahui oleh banyak orang yang nantinya akan 

menimbulkan penyakit hati seperti riya, ujub, dan sombong. Pembakaran foto 

beberapa saat sebelum kewafatannya ini, mengindikasikan kedekatannya 

dengan sang khaliq. 

Kyai Ma’sum wafat pada tanggal 24 Ramadhan 1351 atau 8 januari 

1933, setelah sebelunya menderita penyakit paru-paru. Ia wafat pada usia 

kurang lebih 46 tahun. Wafatnya Kyai Ma’sum merupakan kesedihan besar 

terutama bagi santri Seblak dan Tebuireng, karena dialah salah satu ulama yang 

menjadi rujukan dalam segala bidang keilmuan setelah Hadratus Syeikh.
80

 

B. Gambaran Umum Kitab Al-Durusul Al-Falakiyah 

Sebenarnya Kitab Al-Durusul Al-Falakiyah terdiri dari 3 jilid namun, 

penulis hanya menulis 2 Jilid  dikarenakan pembahasan waktu shalat terdapat 

dalam jilid 1 dan jilid 2.  Adapun bagian-bagiannya yaitu; 
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1. Bagian pertama (jilid satu) 

Bagaian ini terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan yang terakhir 

penutup. Untuk bagian pendahuluan dimulai menjelaskan tentang alat yang 

digunakan untuk menghitung yakni rubu‟ mujayyab serta komponen yang 

terdapat di dalamnya. 

Didalam bagian pertama terdapat 15 pembahasan yaitu: 

a. Mengetahui awal bulan tahun masehi. 

b. Mengetahui darojatussyamsi. 

c. Mengetahuijaibulqous danqousuljaib. 

d. Mengetahui mail awal. 

e. Mengetahui ard}ul balad dan t}ulul balad.
81

 

f.  Mengetahui bu’dul qut}ur. 

g. Mengetahui as}l mutlaq. 

h. Mengetahui nisful fud}ah. 

i. Mengukur irtifa’. 

j. Mengetahui d}il irtifa’ 

k. Mengetahui waktu shalat. 

 Waktu maghrib 

 Waktu terbit matahari 

 Waktu isya’ 

 Waktu subuh 

 Waktu dhuha 
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 Waktu ashar 

 Waktu dzuhur 

l. Mengetahui qiblat. 

m. Mengetahui mata angin.
82

 

 

2. Bagian kedua (jilid dua) 

Untuk bagian kedua terbagi menjadi 17 bab yaitu: 

a. Mengetahui jaib dan qous. 

b. Mengukur irtifa (tinggi matahri). 

c. Mengetahui irtifa‟ dan dhil. 

d. Mengetahui tarekh masehi. 

e. Mengetahui darojatus-syamsi dan bu’du-darojah. 

f.   Mengetahui mail dan ghoyah. 

g. Mengetahui ardul balad. 

h. Mengetahui bu’dul qut}ur dan as}l mutlaq. 

i.   Mengetahui nisful fud}ahdan qous-sinnahar dan lail. 

j.   Mengetahui asal mu’addal. 

k. Mengetahui waktu-waktu shalat. 

l.   Mengetahui jarak bujur di antara dua tempat. 

m. Mengetahui irtifa’ dari fadlu da’ir.
83

 

n. Mengetahui si’atul masriq dan si’atul maghrib, chis}otussamsi dan 

ta‟dilussamsi. 
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o. Mengetahui irtifa’ tak bersamat dan samtu irtifa‟. 

p. Mengetahui samtul qiblat dan mengetahui jarak jauh. 

q. Mengetahui mata angin.
84

 

C. Gambaran Umum Rubu’ Mujayyab 

1. Sejarah Rubu‟ Mujayyab 

Rubu’ mujayyab berasal dari bahasa Arab rubu‟ yang artinya 

seperempat dan mujayyabberarti sinus. Dalam khazanah Islam Klasik, alat 

ini disebut dengan banya nama antara lain: rubu’ da’iry, d{}at ar-rubu’, ar-

rub’iyah, rubu’al-mujayyab, rubu’ al-muqant}ar, rubu’ asy-syakazy, rubu’ 

at-tam, rubu’ afaqy, rubu’ zarqalah, rubu’mist}ary, rubu’ maqthu’, rubu’ 

hilaly, dan rubu’ jami’. Rubu’ dengan banyak nama tersebut, memiliki 

fungsi yang sama namun berbeda dalam desain, skala, dan tata cara 

penggunaannya. 

Rubu‟ mujayab sendiri berguna untuk menghitung, mengukur, serta 

berisi tabel astronomis. Seperti namanya seperempat, bentuk rubu’ 

mujayyab berupa seperempat lingkaran atau dairoh (90
0
). Alat ini sangat 

berguna untuk membantu memecahkan perhitungan yang berkaitan dengan 

segitiga bola dan trignometri, mengetahui waktu, menentukan waktu shalat, 

arah kiblat, posisi matahari di rasi bintang sepanjang tahun dan lain 

sebagainya. 
85
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Periode awal kreasi rubu‟ mujayyab dimulai pada abad ke-9 M di 

kota Baghdad dan bertahan hingga seribu tahun lebih. Pada masa ini, 

Muhammad bin Musa al-Khawarizmi(w.232/848) diduga sebagai orang 

yang pertama kali menggunakannya. Alat ini dikembangkan oleh kaum 

muslimin di Mesir pada abad ke-11 atau ke 12, dan pada abad ke-11, para 

astronom Muslim Mesir mulai mengembangkan alat ini. Perputaran harian 

yang terletak pada pusat rubu‟, dengan sebuah bandul yang bergerak pada 

benang ke posisi yang berhubungan dengan matahari atau bintang tertentu, 

posisi tersebut dibaca pada tanda-tanda dalam rubu‟. Sedangkan di Suriah, 

alat ini digunakan sampai abad ke-14. Ibnu Syatir (w.777 H/1375 M), 

memberikan sumbangan besar dengan melahirkan berbagai karya mengenai 

rubu‟ mujayyab, meliputi knstruksi tata cara penggunaanya. Di samping itu 

Ibnu Syatir, ada pula Ibnu Saraj (w. 714 H/1314 M) yang tercatat juga 

memiliki knstribusi dalam rubu’ mujayyab. Ia merancang sebuah rubu’ yang 

halus dan unik dibuat dari gading, bukan kuningan atau kayu. Rubu‟ ini 

memiliki dua garis lintang. Bagian dalam perangkat tanda standar di bagian 

depan berguna untuk garis lintang Kairo. Sedangkan pada bagian luar, 

perangkat  non-standart berguna untuk garis lintang Damaskus. Bagian 

belakang alat ini memiliki kisi-kisi standar yang digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah geometri secara numerik. Jenis rubu’ini pada 

saat  itu di sebutrubu’ Mesir. Dalam pengembangan alat ini, Ibnu Syatir dan 

Ibnu Saraj juga tercatat pernah melakukan korespondensi. 



56 

 

 

 

Sedangkan apada abad ke-16, menurut Howard R. Turner, di Afrika 

Utara terdapat sebuahrubu‟ terbuat dari kuningan yang di ukir dengan sangat 

indah, rubu’ ini memiliki kisi-kisi sinus standar untuk melakukan fungsi 

trigonometri. Rubu’ mujayyab terus berkembang dan terus menyebar ke 

penjuru dunia, salah satunya sampai di Indonesia. Penyebaran ini salah 

satunya berkat para astronom Muslim yang giat melakukan pengamatan. 

Adapun rubu’ mujayyab yang berkembang di Indonesia adalah jenis 

rubu’yang telah dikembangkan oleh Ibnu Syatir. Di Indonesia, rubu’ 

mujayyab berkembang di lingkungan pondok pesantren yang mempelajari 

ilmu falak, karena sebelum ditemukan kalkulator, perhitungan dalam ilmu 

falak menggunakan alat rubu' mujayyab. Seperti dalam kitab ad-Durusul 

falakiyah yang di karang oleh Muhamad Ma’sum Bin Ali.
86

 

2. Komponen-Komponen Rubu’ Mujayyab 

Rubu’ mujayyabterdiri dari beberapa komponen sebagai berikut: 

a. Markaz 

Markaz merupakan titik pusat rubu’ mujayyab. Pada markaz ini terdapat 

sebuah lubang yang berfungsi untuk memasang benang yang disebut 

khoit. 

b. Jaib at-tama>m 

Jaib At-Tama>m adalah garis lurus yang ditarik dari markaz ke awal 

qaus.Jaib at-tama>m dibagi 60
o
(sexsagesimal).Jaib At-Tama>m 

merupakan sinus dari tinggi suatu benda langit yang dilihat.        
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c. As-Sitti>ni 

As-sitti>ni adalah garis lurus yang ditarik dari markaz ke akhir qous . 

d. Jaib al-mankusah 

Jaib al-mankusah adalah setiap skala yang ditarik garis lurus dari jaib at-

tamamke arah qaus irtifa’. Skala/jaib tersebut sama besar. 

e. Jaib al-mabsuthah 

Jaib al-mabsuthah adalah setiap skala yang ditarik garis lurus dari as-

sitti>ni ke arah qous irtifa’. Skala/jaib ini nilainya sama besar. 

f. Awwal al-qaus 

Awwal al-qaus adalah bagian busur yang berimpit dengan sisi jaib at-

tamam (permulaan busur). 

g. Akhir al-qaus 

Akhir al-qaus adalah bagian busur yang berimpit dengan sisi as-sitti>ni. 

Dari awwal qous hingga akhir qausdibagi dengan skala 0
o
 sampai 

dengan 90
o
. 

h. Qaus al-ashrani 

Aus dua ashar yaitu dua garisan yang biasanya terputus-putus. Garis ini 

bermula dari awal qaus hingga 42.33
o
, dinamakan ashar awal (ashar 

Mazhab Syafi’i). Satu lagi sampai 26.5
o
 dinamakan ashar kedua (ashar 

Mazhab Hanafi). 

i. Dairot al-mail al-a’dhom 

Satu garisan lengkung berbentuk busur ¼ lingkaran yang 

menggambarkan deklinasi maksimum matahari sebesar 23
o
 27’. 
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Jaraknya dari markaz sepanjang 24
o
. Satu ujungnya pada sittini dan satu 

lagi di jaibu-tamam. 

j. Qaimatu-zilli 

Dua garisan yang bertitik-titik. Salah satunya berawal dari sitti>ni ke 

qaus irtifa’ yang dinamakan qaimatu-zilli mabsuth. Satu lagi berawal 

dari jaib tamam ke qaus irtifa’ yang dinamakan qaimatu-zilli mankus. 

k. Dairatut-tajyib 

Busur setengah lingkaran yang dibuat dengan radius ½ kali radius busur 

utama, yang dimulai dari markaz sehingga akhir qaus dinamakan at-

tajyibul awwal. Adapun yang bermula dari markaz berakhir pada awal 

qaus  dinamakan at-tajyibul tsa>ni. 

l. Hadafah 

Hadafah adalah lubang pengintai yang terdapat dalam rubu’ mujayyab 

dan posisinya sejajar dengan as-sittini. 

m. Khoit 

Khoit adalah benang yang dipasang pada markaz. 

n. Muri 

Muri adalah benag yang diikatkan pada khoith yang biasanya 

mempunyai warna berbeda dengan warna khoit agar mudah dilihat. Muri 

bisa dipasang sesuai dengan keperluan pemakai dan bisa di pindah-

pindah. 
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o. Syaqul 

Syaqul adalah bandul yang digunakan sebagai pemberat khoit.
87

 

D. Ephemeris 

1. Sejarah Ephemeris 

Ephemeris biasa disebut astronomical handbook, merupakan tabel 

yang memuat data-data astreonomi benda-benda langit.
88

 Ephemeris dibuat 

oleh Iqsoft yang pada tahun 1993 dipelopori oleh taufik beserta putranya 

atau biaya kementerian agama Republik Indonesia. Taufik lahir di Babat 

Lamongan pada tanggal 2 januari 1938 M. Taufik adalah seorang yang 

aktif, dari mulai mengikuti seminar, studi perbandingan sampai konferensi 

tentang hiisab dan rukyat, baik tingkat regional maupun internasional, 

antara lain malaysia, brunei darussalam dan saudi arabia. Gelar sarjana 

syari’ah diraihnya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1967 

M/1387 H, Sedang gelar Master Hukum diperolehnya dari Universitas 

Airlangga surabaya. 

Adapun karya tulisannya di bidang hisab rukyah antara lain: 

peranan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan qamariyah, menentukan 

Hari Raya Idul Adha 1405 H,  bagaimana cara menetapkan awal bulan 

Ramadhan dan Syawal, perkembangan ilmu hisab di Indonesia, mengkaji 
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ulang metode hisab sullamun nayirain dan problematika penyatuan takwil 

Islam internasional.
89

 

Ephemeris ini berbentuk program software data astronois yang 

dikenal dengan  “hisab for windows versi1.0” yang hasilnya juga mirip 

dengan Nautical Almanac atau semacamnya. Pada tahun 1998 M, program 

ini disempurnakan dan berganti nama menjadi “winhisab versi 2.0” dengan 

hak lisensi pada Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik 

Indonesia. Perhitungan yang menggunakan data dari program WinHisab ini 

dikenal dengan sistem ephemeris hisab rukyat atau sistem ephemeris.
90

 

Dalam tabel ephemeris tersedia beberapa data mengenai matahari 

dan bulan yang dapat digunakan untuk kegiatan hisab maupun rukyat, baik 

untuk menentukan arah kiblat, waktu-waktu shalat, awal bulan qamariyah, 

dan gerhana. Data tersebut juga bisa di dapat dalam sebuah buku yang 

berjudul Ephemeris Hisab Rukyat yang setiap tahun diterbitkan oleh 

Kementerian Agama Republik Indonesia (sejak tahun 2005 ditangani oleh 

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah).
91

 

2. Komponen-Komponen Ephemeris 

a. Ecliptic Longitude 

Ecliptic longitude, taqwim atau thul al-syams, dalam istilah bahasa 

indonesia dikenal dengan Bujur Astronomis. Data ini adalah jarak 

matahari dari titik Aries diukur sepanjang ekliptika. Jika nilai bujur 
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astronomis matahari sama dengan nilai Bujur astronomis bulan, aka 

terjadi ijtima. Data ini diperlukan antara lain dalam ijtima dan gerhana. 

b. Ecliptic Latitude 

Ecliptic latitude dalam bahasa indonesia dikenal sebagai Lintang 

astronomis. Data ini adalah jarak titik pusat matahari dari lingkaran 

ekliptika. Sebetulnya ekliptika itu adalah lingkaran yang ditempuh oleh 

gerak semu matahari secara tahunan. Data ini diperlukan untuk 

perhitungan gerhana. 

c. Apparent Right Asension 

Apparent right asension dalam bahasa indonesia disebut dengan 

asensio rekta atau panjatan tegak. Data ini adalah jarak matahari dari 

titik aries diukur sepanjang lingkaran equator. Data ini di perlukan 

untuk perhitungan ijtima, ketinggian hilal dan gerhana.
92

 

d. Apparent Declination 

Apparent declination atau deklinasi matahari atau bulan atau mail al-

syams atau al-qamar, yaitu jarak antara matahari atau bulan darei 

equator diukur sepanjang lingkaran deklinasi. Lingkaran deklinasi 

adalah lingkaran besar yang mengelilingi bola langit dan melalui titik-

titik kutub langit. Nilai deklinasi positif berarti matahari/bulan berada di 

sebelah utara garis equator.  Sedangkan jika nilai negatif berarti 

matahari/bulan berada di sebelah selatan garis equator. Data ini 
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diperlukan untuk menentukan waktu shalat, bayang-bayang kiblat, 

ketinggian hilal dan lain-lain. 

e. Semi Diameter 

Semi diameter yaitu jarak antara titik pusat matahari atau bulan  dengan 

piringan luarnya. Data ini dapat diperlukan untuk menghitung secara 

tepat saat matahri terbenam atau terbit. Untuk nilai semi diameter bulan 

rata-rata 15’ sebab piringan bulatan bulan penuh adalah 30’ (1/2 

derajat).  

f. True Geocentric  

True geocentric yaitu data yang menggambarkan jarak antara bumi dan 

matahri. Nilai pada data ini merupakan jarak rata-rata  bumi dan 

matahari, sekitar 150 juta km. 

g. True Obliquity 

True obliquity yaitu besarnya sudut kemiringan antara equator dan 

ekliptika. Data ini untuk menghitung ijtima dan gerhana. 

h. Equation Of Time 

Equation of time yaitu selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki 

dengan waktu kulminasi matahari rata-rata. Data ini digunakan untuk 

enentukan waktu shalat.
93
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E. Algoritma Hisab Penentuan Awal Waktu Shalat Dalam Al-Durusul Al-

Falakiyah Dan Ephemeris 

1. Kitab Al-Durusul Al-Falakiyah 

Sebelum melakukan perhitungan awal waktu shalat, penulis akan 

menyajikan data-data yang akan digunakan, yaitu: 

a. „Ard} al-Balad dan  T}ul al-Balad 

Dalam kitab durusul falakiyzh „Ard al-Balad dan Thul al-Balad 

menggunakan derajat atau desimal. Jika ingin merubah bilangan 

desimal menjadi menit, kalikanlah angka tersebut dengan angka 6. 

Kemudian buang angka hasil paling kanan. Jika yang dibuang lebih 

dari 5 (< 6), maka tambahkan angka 1 pada bilangan yang tersisa. 

Namun bila kurang dari 6 (>5) maka tidak ada penambahan. 

Perkalian dengan 6 ini asalnya adalah 60, yaitu bilangan untuk 

mengkonversi dari desimal menjadi menit. Perubahan dari angka 60 

menjadi 6 adalah karena bilangan pasangannya, dalam contoh diatas 

adalah 86, awalnya merupakan bilangan desimal, 0,86, sehingga 

angka 60 menjadi 6. 

b. Tafawut  

Tafawut berasal dari bahasa Arab, yang artinya selisih. Yakni 

selisih antara dua data. Tafawut ini digunakan pula sebagai harga 

selisih hari antara umur satu bulan dengan tanggal permulaan zodiak 

yang ada pada bulan itu.
94

 Misalnya umur bulan maret adalah 31, 
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sementara permulaan zodiak Aries adalah 21 maret. Jaditafawutnya 

adalah 31-21=10. Tafawutini digunakan untuk menghitung perkiraan 

kedudukan matahari pada ekliptika. 

c. Ikhtiyat 

Dalam kitab ad-Durusul Falakiyah, ikhtiyat menggunakan 4-5 menit. 

d. Mail al-Awal 

Cara mengetahuinya: 

1) Letakkanlah khoit di atas al-sitti>ni dan tepatkan muri pada jaib 23 52 

menit. 

2) Pindahkan khoith tersebut ke darajah al-syamsi, maka nilai yang 

terdapat dibawahnya adalah jaibnya mail. 

3) Kemudian qouskan untuk mendapatkan mail. 

e. Bu’du al-Qut}ur 

Cara mengetahuinya: 

1) Letakkan khoith di atas sitti>ni, dan tepatkan murinya pada jaibnya 

ard}ul balad. 

2) Pindahkanlah khoith kepada mail al-awal mka nilai yang terdapat di 

bawah muridihitung dari juyu>bul mabsut}ohadalahbu’dul qut}ur. 

f. Al-As}l al-Mut}laq 

Cara mengetahuinya: 

1) Letakkanlah khoith di atas sittini, tepatkan murinya pada jaib 

tamamnyaardul balad. 
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2) Pindahkan khoith ke tamamulmail awal, maka nilai yang terdapat di 

bawah muri dihitung dari juyubul mabsuthoh adalah asal mutlaq. 

Apabila mail awalnya 0
0
 maka jaib tamamnya ardul balad 

adalah ashl muthlaq dan apabila ardul balad 0
0
 maka jaib mail awal 

adalah al ashl mutlaq. Bila kedua-duanya 0
0
 maka asl muthlaqnya 

adalah 60
0
.
95

 

g. Nisfu al-Fud}lah 

Cara mengetahuinya: 

1) Letakkan khoith di atas sittini dan tepatkan murinya pada Ashl 

Muthlaq. 

2) Kemudian geserlah khoith itu sehingga murinya berada di atas 

bu‟dul qutur, maka nilai yang terdapat dibawah khoith dihitung dari 

awal qous adalah nisful fudlah.
96

 

h. Ghoyah al-Irtifa’ 

Cara mengetahuinya: 

1) Terlebih dahulu cari tamam lintang ponorogo yang di hitung, yakni 

90 dikurang dengan lintang ponorogo. 

2) Tambahkan mailawal pada tamamnya lintang tempat yang di hitung, 

hal ini bila mailnya januby. 

3) Jika mailnya syamali, maka mail awal dikurangkan dengan lintang 

ponorogo. 
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4) Hasil dari penambahan atau pengurangan tersebut adalah ghoyah al-

irtifa’. 

i. al-as}}}}l al-mu’ad}al 

cara mengetahuinya: 

1) ketahui terlebih dahulu irtifa‟ dan jaibnya. 

2) Kemudian tambahkan bu’d}u al-qut}urpada jaibnya irtifa’ bila 

mailnya syamali. 

3) Carilah selisih bila mailnya januby. 

4) Maka hasil dari penambahan atau selisih tersebut adalah al-ashl al-

mu’adal.97
 

j. Daqo’iq at-Tamkiniyah 

Daqo’iq at-Tamkiniyahadalah tenggang waktu yang diperlukan  

oleh matahari sejak piringan atasnya menyentuh ufuk hakiki hingga 

terlepas dari ufuk mar’i.
98

 

k. Ghoyatul Irtifa’ 

Tambahkan mail awal pada tamamnya ardul balad bila mailnya 

januby, dan kurangkanlah jika mailnya Syamali, hasilnya adalah 

Ghoyatul Irtifa’. 

l. Dhil irtifa’ 

Letakkanlah Khoit pada irtifa‟ terhitung dari awal qous, 

kemudian turunkanlah qomah yang dikira-kirakan dari sittini melaluli 
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juyubul mabsuthah sampai ke khoit, dan belokkanlah pada titik 

pertemuannya melalui juyubul mabsuthah sampai ke jaib tamam, maka 

nilai yang terdapat pada jaib tamam adalah dhil mabsuth.
99

 

m. Auqa>t as-shalat 

1) Zuhur 

Cara mengetahuinya: jam 12 dengan ditambah daqo’iq at-

tamkiniyah. 

2) Ashar 

Cara mengetahuinya: 

a) Ketahui terlebih dahulu ghoyah. 

b) Cari dzilmabsut}ahnya dengan qomahyang dikehendaki. 

c) Tambahkan qomah tersebut pada dzil al-mabsuthahnya, maka 

hasilnya adalah dzil ashar. 

d) Masukkan dzilashar tersebut melalui jaibtamam dan qomahnya 

malalui sitti>ni. 

e) Letakkankhoithpada titik pertemuannya, maka nilai yang terdapat 

di bawahnya khoit dihitung dari awalqousadalah irtifa>’ulashar. 

3) Maghrib 

Cara mengetahuinya: 

a) Jika mailnya janubitambahkan nisfu al-fud}lah pada jam 6 dan jika 

mailnya syamali kurangkan nisfu al-fud}lah pada jam 6. 

                                                           
99

Ibid,.18-19 



68 

 

 

 

b)  Tambahkan daqo’iq at-tamkiniyah (3,5 menit) pada hasilnya, 

maka jumlahnya adalah waktu maghrib. 

4) Isya 

Cara mengetahuinya: 

a)  Bila mailnya janubi  tambahkan bu‟du al-qultur pada jaibnya 17
0
 

dan bila mailnya syamali kurangkan bu‟du al-qultur pada jaibnya 

17
0
. Dan hasil dari pengurangan atau penjumlahan tersebut adalah 

asal mu‟adal. 

b)  Tepatkan muri pada asal muthlaq. 

c)  Geserlah khoithnya sampai muri berada diatas al-ashl al-

mu‟adal. 

d)  Nilai yang terdapat di bawah khoith terhitung dari awal qous 

adalah waktu isya. 

5) Subuh 

Cara mengetahuinya hampir sama dengan mencari waktu 

isya, perbedaannya terletak pada jaibnya, yakni 19
0
.
100

 

2. Ephemeris  

Sebelum melakukan perhitungan awal waktu shalat, penulis akan 

menyajikan data-data yang akan digunakan, yaitu: 

a. Meridian pass (MP) 

Cara mengetahuinya yakni qaidah di kurangi equation of time (12
0 

– 

equation of time). Data e diperoleh dari data yang terdapat pada 
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almanak nautika atau dari aplikasi yang dibuat oleh Kementrerian 

Agama. Kemudian jika meridian pass  lebih dari jam 12.00 berarti 

perata waktu bertanda negatif (-), namun jika meridian pass kurang dari 

jam 12.00 berarti perata waktunya bertanda positif (+).
101

 

b. Sudut waktu matahari awal waktu shalat (t). 

Cara mengetahuinya yakni –tan p (lintang tempat) x tan d (deklinasi 

matahari) + sin h (tinggi matahari) / cos p (lintang tempat) / cos d 

(deklinasi matahari) atau dengan rumus: cos
-
1(-tanp x tann d + sin h / 

cos p / cos d) / 15.
102

 

c. Koreksi waktu daerah (KWD) 

Koreksi waktu daerah  (KWD) sendiri adalah perbedaan waktu antara 

satu tempat dengan tempat yang lain karena adanya perbedaan. Jika 

ingin memindahkan waktu kita menjadi waktu setempat maka terlebih 

dahulu kita harus mengetahui perbedaan bujur patokan daerah yaitu: 

105
0
 untuk WIB, 120

0
 untuk (WIT), dan 135

0
 untuk WITA.  Atau 

dengan rumus (KWD – bujur tempat) / 15. 

d. Tinggi matahari (h) 

Tinggi matahari adalah ketinggian posisi matahari yang terlihat (posisi 

matahari mar’i bukan matahari hakiki pada awal waktu atau akhir 

waktu shalat yang diukur dari ufuk. Adapun data ketinggian matahari 

pada waktu shalat wajib adalah sebagai berikut: 
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1) Maghrib = -1
0
 

2) Isya  = -18
0 

 

3) Subuh = -20
0
 

4) Ashar = cotan h : tan zm + 1 atau zm= [p-d].
103

 

e. Ikhtiyat. 

Ihtiyat adalah langkah pengaman dengan menambah (untuk waktu 

dzuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan dhuha) atau mengurangkan 

(untuk terbit) waktu agar jadwal shalat tidak mendahului awal waktu 

atau melampaui akhir waktu. Nilai ikhtiyat yang digunakan biasanya 

adalah 2 menit.
104

 

f. Deklinasi matahari (d) 

Cara mengetahuinya adalah mencari tanggal dan bulan yang berada 

dalam data ephemeris. Dari data tersebut deklinasi matahari diperoleh.  

Jika deklinasi di sebelah utara equator maka diberi tanda (+) dan 

sebelah selatan equator diberi tanda (-). 

g. Waktu-waktu shalat 

1) Shalat dzuhur 

Cara mengetahuinya: 

a) Kulminasi (12
j 
00

m
 00

d
) di kurangi equation of time (e) hasilnya 

adalah meridian pass (mp). 
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b) Kemudian menghitung koreksi waktu daerah (KWD) dengan 

rumus (120
0
 – bujur tempat)/ 15 maka nanti hasilnya adalah 

koreksi waktu daerah. 

c) Kemudian meridian pass di tambah dengan koreksi waktu daerah 

di tambah ikhtiyat nanti hasilnya adalah awal waktu shalat 

dzuhur.
105

 

2) Shalat Ashar 

Cara mengetahuinya: 

a) Mengetahui data dan tempat yang akan di hitung. 

b) Karena h ashar belum diketahui maka terlebih dahulu mencari 

zenith mataharai dengan rumus zm=tan (p – d) + 1. 

c) Mencari tinggi matahari (h) dengan rumus, h ashar = tan
-1

 

1(1/(tan zm+1)). Maka akan  ketemu hasil dari h ashar. 

d) Mencari sudut waktu matahari (t) dengan rumus: cos
-1

(-tan p.tan d 

+ sin h / cos p / cos d)/ 15. Maka hasilnya nanti adalah t ashar. 

e) Selanjutnya, waktu dzuhur di tambah dengan sudut waktu 

matahari (t) maka hasilnya nanti adalah waktu awal shalat ashar. 

3) Shalat maghrib 

Cara mengetahuinya: 

a)  Mengetahui data yang akan di hitung. 
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b) Karena tinggi matahari (h) maghrib sudah di ketahui, maka 

langsung mencari t maghrib dengan rumus: cos
-1

(-tan p.tan d + 

sin h / cos p / cos d) 15. 

c) Kemudian hasil (t) maghrib ditambahkan dengan hasil waktu 

dzuhur maka hasilnya adalah awal waktu shalat maghrib. 

4) Shalat isya 

Cara mengetahuinya: 

a) Mengetahui data-data tempat yang akan di hitung. 

b) Karena tinggi matahari (h) isya sudah diketahui, maka langsung 

mencari (t) isya dengan rumus: cos
-1

 (-tan p.tan d + sin h / cos p / 

cos d) 15. 

c)  Hasil (t) isya ditambahkan dengan hasil waktu shalat dzuhur 

maka hasilnya adalah awal waktu shalat isya. 

5) Shalat subuh 

Cara mengetahui: 

d) Mengetahui data-data tempat yang akan dihitung. 

e) Karena tinggi matahari (h) subuh sudah diketahui, maka langsung 

mencari (t) subuh dengan rumus: cos
-1

 (-tan p.tan d + sin h / cos p 

/ cos d) 15. 

f)  Hasil (t) subuh ditambahkan dengan hasil waktu shalat dzuhur 

maka hasilnya adalah awal waktu shalat subuh.
106
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BAB IV 

ANALAISIS HISAB PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT DALAM 

KITAB AL-DURUSUL AL-FALAKIYAH DAN EPHEMERIS 

 

A. Analisis Metode Perhitungan Awal Waktu Shalat Dalam Kitab Al-

Durusul Al-Falakiyah Dan Ephemeris 

Jika penulis lihat dari proses perhitnagan menggunakan alat yang 

berbentuk ¼ (seperempat) lingkaran ini, hasil dari perhitungannya kurang 

akurat karena data yang dihasilkan masih berupa data-data kasar yang tingkat 

ketelitiannya rendah dan hasil perhitunganya menggunakan perkiraan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan kyai muhammad ma’sum bin ali dalam kitabnya, ia 

mengatakan bahwa:  

 رن  إل   لاب ت ر  يب   ل  ر   ا ئج  ا م   ا  ار ع  جمليب خلوصا ر    ا ن صغْي 
 

Artinya: “sesungguhnya kebenaran adalah sebuah perkiraan, begitu juga 

melakukan perhitungan menggunakan rubu‟ mujayyab, khususnya 

jika bentuk rubu‟ kecil.”
107

 

 

Sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa 

antara metode perhitungan dalam  kitab Al-Durusul Al-Falakiyah dan 

Ephemeris adalah dua metode hisab yang berbeda. Standart perbandingannya 

adalah karena hisab Ephemeris tergolong hisab kontemporer yang mana 

hasilnya lebih akurat daripada hisab yang lainnya dan data-data dalam 

ephemeris diperoleh dari aplikasi WinHisab yakni data-data peredaran 
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matahari dan bulan setiap hari sehingga hasilnya lebih akurat. Sedangkan 

hisab yang terdapat dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah adalah tergolong 

hisab klasik atau hisab hakiki taqribi  yang mana hasil perhitungannya dalam 

menentukan data-data yang dicari masih di kira-kirakan hasilnya. Karena alat 

yang digunakan masih alat klasik yakni rubu‟ mujayyab. Namun, kedua 

model hisab ini sama-sama masih digunakan dan di pelajari di pondok-

pondok salaf, seperti pondok pesantrean Fathul Ulum Kwagean, pondok 

Sumbersari, pondok pesantrean Al-Anwar Sarang Rembang, dll. Akan tetapi 

yang banyak digunakan pada saat ini adalah model hisab Ephemeris sehingga, 

kedua model ini memungkinkan untuk diperbandingkan  dalam hal cara 

menghitung penentuan awal waktu shalat. Selain itu juga, mengetahui 

relevansi kedua metode hisab tersebut dan tingkat keakurasianya dalam 

penentuan awal waktu shalat.
108

 

Data-data yang digunakan dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah 

datanya sudah tetap yang mana data tersebut sudah di cantumkan oleh 

pengarang kitab tersebutantara lain ard {ul balad  (lintang tempat),  t{ul balad 

(bujur tempat), daqoiqut tafawut ( equation of time), tafawut (selisih antara 

bulan satu dengan bulan yang lain) dan data-data yang lain di peroleh dari 

alat bantu rubu’ mujayyab.  Langkah awal dari proses perhitungan dalam 

kitab Al-Durusul Al-Falakiyah adalah menentukan tanggal dan bulan yang 

ditentukan untuk menghitung penentuan awal waktu shalat dan mencari data 

lintang tempat (ardhul balad)  dalam tabel yang sudah ada dalam kitab 
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tersebut. Kemudian dalam perhitungannya menggunakan alat bantu  rubu‟ 

mujayyab yang mana data-data yang sudah ada tadi di hitung dengan alat 

bantu rubu‟mujayyab dengan cara menggerakkan khoith dan muri dan di 

arahkan ke angka yang terdapat dalam data yang akan dicari, sehingga nanti 

akan diketahui hasil data yang di cari. Dalam rubu mujayyab, istilah-

istilahnya masih menggunakan istilah Arab, sehingga seseorang yang 

menggunakannya mengalami kesulitan dalam proses perhitungan, terlebih 

bagi orang yang baru pertama kali menggunakan alat ini dan belum paham 

dengan istilah-istilah Arab. Karena alat rubu‟ mujayyab merupakan alat 

hitung yang masih tradisional. 

Kemudian dalam menghitung penentuan awal waktu shalat dengan 

sistem Ephemeris, proses awal perhitungan awal waktu shalat adalah 

menentukan tempat dan tanggal, bulan serta tahun yang akan dicari. Selain itu 

juga, menyiapkan data-data yang ada dalam Ephemeris dan menyiapkan 

rumus-rumus yang akan di pakai sehingga nanti dalam melakukan 

perhitungan menghasilkan perhitungan yang akurat.
109

 

Perlu diketahui data Ephemeris itu mengacu pada Universal Time, 

artinya bagi tempat-tempat yang berada di bujur timur waktunya lebih dahulu 

daripada Universal Time. Misalnya waktu WIB lebih dahulu 7 jam dari pada 

waktu Universal time. Maka koreksi waktu daerah juga harus diperhatikan 
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karena jika dalam menentukan waktu daerahnya salah maka penentuan awal 

waktu shalat juga akan salah.
110

 

Metode perhitungan waktu shalat dalam Al-Durusul Al-Falakiyah, 

dapat digolongkan dalam metode hisab taqribi. Karena, hasil perhitungannya 

masih bersifat perkiraan dan jika dibandingkan dengan metode kontemporer 

maka terjadi selisih beberapa menit. Dikatakan cukup sederhana , karena 

dalam metode  perhitungan kitab Al-Durusul Al-Falakiyah hanya dengan 

menggunakan alat bantu rubu‟ mujayyab semua data sudah tertera pada 

rubu‟. Dan juga bisa dikatakan rumit, karena langkah-langkah perhitungan 

yang harus dilewati hasib begitu panjang dan butuh ketelitian.
111

 

Adapaun contoh perhitungan awal waktu shalat adalah sebagai berikut: 

1.  Metode hisab penentuan awal waktu shalat dalam kitab Al-Durusul Al-

Falakiyah pada tanggal 10 Maret 2020 daerah Ponorogo adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 data perhitungan awal waktu shalata dalam kitab Al-Durusul Al-

Falakiyah 

PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT 

No Keterangan Derajat/jam 

1.  Tanggal & bulan 10 maret 

2.  Tafawwut 08 + 

3.  darojatussyamsi 18 
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4.  Mail awal  07 00 

5.  Urdlu ponorogo 07 52 

6.  Jaib ardhul balad 8 5 

7.  Bu’dul qutur 1 5 

8.  Kaidah 90 

9.  Urdlu ponorogo 07 52 - 

10.  Tamam Urdlu ponorogo 82 8 

11.  Jaib tamamnya 59 30 

12.  Kaidah 90 

13.  Mail awal  07 00 - 

14.  Tamam mail 83 00 

15.  Asal mutlaq 59 00 

16.  Nisful fudhlah 1 15 

 

Shalat dzuhur  kaidah   = 12
0 

00
0
 00

0 

   
Daqo’iquttamkin = 00

0 
03

0
 30

0
 + 

   Dzuhur  = 12
0 

03
0
 30

0
 

Shalat ashar tamam lintang  = 82
0
 8

0
 

   Mail awal  = 07
0
 00

0
 - 

   Ghoyah  =  89
0
 8

0
 

   Qomah   = 12 

   Dhil mabsuth  = 03
0
 25

0
 + 

   Dhil ashar  = 15
0
 25

0
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   Irtifa ashar  = 39
0
 37

0 

   Jaibnya  = 38
0
 25

0
 

   Bu’dul qutur  =  01
0
 05

0
 - 

   Asal mu’adal  = 37
0
 20

0
 

Shalat ashar  = 03
0
 24

0
 

Shalat maghrib Kaidah   = 06 

   Nisful fudhlah  = 0
0
 5

0
 + 

      = 06
0 

05
0 

   Daqo’iquttamkin = 00
0 

03
0
 30

0
 + 

   Shalat Maghrib =  06
0
 08

0
 03

0 

Shalat Isya jaibnya 17
0  

= 17
0
 35

00 

   Bu’dul qutur  = 1
0
 5

0
__+ 

   Asal mu’addal  = 18
0
 40

0 

   
Isya   = 07

0 
14

0 

Shalat subuh jaibnya 19
0  

= 19
0
 35

0 

   Bu’dul qutur  = 1
0
 5

0
__+ 

   Asal mu’addal  = 20
0
 40

0 

   Subuh   = 04
0
 38

0 

2. Contoh perhitungan awal waktu shalat metode Ephemeris daerah 

ponorogo pada tanggal 10 Maret 2020 : 

Lintang tempat =  07
0
 52

0
 

Bujur markaz = 111
0 

29
0
 

Dec. Matahari = -03
0
 55

0
 22

0
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Equation of time = -10
0 

13
0 

Shalat dzuhur qaidah  = 12
0
 00

0
 00

0 

    
E = -00 10

0
 13

0
- 

   Meridian pass = 12
0 

10
0
 13

0 

   
KWD  = -00

0
 25

0
 56

0
 + 

         11
0
 44

0
 17

0 

   Ikhtiyat = 00
0
 02

0
 00

0
 + 

   Dzuhur = 11
0
 46

0
 17

0
 

Shalat ashar 

   Di ketahui ZM=  -07
0
 52

0
- -03

0
 55

0
 22

0 

   
Z Matahari =  -03

0
 56

0
 38

0 

   H ashar =  42
0
 57

0
 19.04

0 

   t ashar  = cos-1(-tan-07
0
 52

0
 x tan -03

0
 55

0
 22

0
 + sin  

      -18 / cos -07
0
 52

0
 / cos -03

0
 55

0
 22

0
) / 15 

     = 03
0
 08

0 
36.34

0
 

   Dzuhur = 11
0
 46

0
 17

0 

   
T ashar  = 03

0
 08

0 
36.34

0
 + 

   Ashar  = 14
0
 54

0
 53.74

0 

Shalat maghrib 

   Dzuhur = 11
0
 46

0
 17

0 

   T maghrib = cos-1(-tan-07
0
 52

0
 x tan -03

0
 55

0
 22

0
 + sin  

      -1 / cos -07
0
 52

0
 / cos -03

0
 55

0
 22

0
) / 15 

   T maghrib = 06
0
 06

0
 13.17

0
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   Dzuhur = 11
0
 46

0
 17

0 
+ 

   Maghrib = 17
0
 52

0
 30.17

0 

Shalat isya Dzuhur = 11
0
 46

0
 17

0 

   T isya  = cos-1(-tan-07
0
 52

0
 x tan -03

0
 55

0
 22

0
 + sin  

      -1 / cos -07
0
 52

0
 / cos -03

0
 55

0
 22

0
) / 15 

T isya  = 07
0
 15

0
 10.46

0 

Dzuhur = 11
0
 46

0
 17

0
 + 

Isya  = 19
0 

01
0 
27.46

0 

Shalat subuh Dzuhur = 11
0
 46

0
 17

0 

  
 T subuh = cos-1(-tan-07

0
 52

0
 x tan -03

0
 55

0
 22

0
 + sin  

      -20 / cos -07
0
 52

0
 / cos -03

0
 55

0
 22

0
) / 15 

   T subuh = 07
0
 23

0
 58.41

0 

   
Dzuhur = 11

0
 46

0
 17

0
 – 

   Subuh  = 04
0 

22
0 
58.41

0 

 

Tabel 4.2 Perbandingan waktu shalat antara Ephemeris dan Al-Durusul Al-

Falakiyah sebelum di konversi. 

No Waktu shalat Al-Durusul Al-

Falakiyah 

Ephemeris Selisih 

1.  Dzuhur 12
0 

03
0
 30

0
 11

0
 46

0
 17

0
 0

0
 17

0
 13

0
 

2.  Ashar  03
0
 24

0
 00

0
 14

0
 54

0
 53.74

0 
0

0
 29

0
 6.26

0
 

3.  Maghrib 06
0
 08

0
 03

0
 17

0
 52

0
 30.17

0
 0

0
 15

0
 32.83

0
 

4.  Isya 07
0 

14
0 

00
0 

19
0 

01
0 

27.46
0
 0

0
 12

0
 32.54

0
 

5.  Subuh 04
0
 38

0 
00

0 
04

0 
22

0 
58.41

0 
0

0
 15

0
 1.59

0
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Dari hasil perhitungaan yang peneliti lakukan selisih jaraknya 10 menit 

lebih dikarenakan masih menggunakan waktu istiwa
112

. Namun ketika hasil 

waktu shalat yang terdapat kitab Al-Durusul Al-Falakiyah di konversi ke dalam 

kalkulator dan ditambahkan dengan koreksi waktu daerah (KWD) maka dan 

ditambahkan dengan daqoiqu tafawut (equation of time) maka selisih kedua 

metode tersebut hanya sedikit ketika dalam perhitungan waktu shalat. Dan 

data-data daqoiqut tafawut sudah tertera dalam kitab tersebut. 

Adapun cara untuk merubah dari waktu wasaty dalam kitab Al-Durusul 

Al-Falakiyah menjadi waktu Indonesia bagian Barat (WIB) yaitu dengan cara 

kurangkanlah waktu wasaty  dengan daqoiqut tafawut (equation of time) 

kemudian tambahkan KWD (konversi waktu daerah). Adapun contohnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Shalat Dzuhur istiwa’ = 12
0 

03
0
 30

0
 

Daqoiqut Tafawut = -00
0
 10

0
 25

0
 – 

Waktu Wasaty  = 12
0
 13

0
 55

0
 

KWD   = -00
0
 25

0
 56

0
 + 

WIB   = 11
0
 47

0
 59

0 

2. Shalat Ashar istiwa’ = 03
0
 24

0
 00

0
 

Daqoiqut Tafawut = -00
0
 10

0
 25

0
 – 

Waktu Wasaty  = 03
0
 34

0
 25

0
 

KWD   = -00
0
 25

0
 56

0
 + 
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WIB   = 03
0
 08

0
 29

0
 

3. Shalat Magrib istiwa’ = 06
0
 08

0
 30

0
 

Daqoiqut Tafawut = -00
0
 10

0
 25

0
 – 

Waktu Wasaty  =  06
0
 18

0
 55

0
 

KWD   =  -00
0
 25

0
 56

0
 + 

WIB   = 05
0
 52

0
 59

0 

4. Shalat Isya’ istiwa’ = 07
0
 14

0
 

Daqoiqut Tafawut = -00
0
 10

0
 25

0
 – 

Waktu Wasaty  = 07
0
 24

0
 25

0
 

KWD   = -00
0
 25

0
 56

0
 + 

WIB   = 06
0
 58

0
 29

0
 

5. Shalat Subuh istiwa’ = 04
0
 38

0
 

Daqoiqut Tafawut = -00
0
 10

0
 25

0
 – 

Waktu Wasaty  = 04
0
 48

0
 25

0
 

KWD   = -00
0
 25

0
 56

0
 + 

WIB   = 04
0
 22

0
 29

0 

Tabel 4.3 Perbandingan waktu shalat antara Ephemeris dan Al-Durusul Al-

Falakiyah setelah di konversi. 

No Waktu Shalat Ephemeris Al-Durusul Al-

Falakiyah 

Selisih 

1.  Dzuhur 11
0
 46

0
 17

0
 11

0
 47

0
 59

0
 0

0
 1

0
 42

0
 

2.  Ashar  14
0
 54

0
 53.74

0 
03

0
 08

0
 29

0
 0

0
 13

0
 35.26

0
 

3.  Maghrib 17
0
 52

0
 30.17

0
 05

0
 52

0
 59

0
 0

0
 0

0
 28.83

0
 

4.  Isya 19
0 

01
0 

27.46
0
 06

0
 58

0
 29

0
 0

0
 2

0
 58.46

0
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Ketika melihat contoh konversi di atas maka selisihya hanya sedikit 

bahkan waktunya ada yang sama dengan Ephemeris sehingga ketika 

menentukan angka yang terdapat dalam rubu‟ mujayyab harus teliti agar nilai 

yang di hasilkan lebih akurat sehingga ketika di konversi kedalam waktu 

Indonesia Barat (WIB) tidak terlalu jauh selisihnya bahkan ketika pengira-

ngiraanya akurat, waktu yang di hasilkan ketika di konversi bisa sama persis 

dengan waktu yang menggunakan metode hisab Ephemeris. 

Jadi kesimpulannya antara metode hisab dalam kitab Al-Durusul Al-

Falakiyah dan Ephemeris lebih akurat metode ephemeris karena data yang 

terdapat dalam Ephemeris setiap hari berganti dan selalu update dan sudah 

,menggunakan alat bantu yang modern yakni dengan kalkulator. Sedangkan 

dalam kitab ad-durusul falakiyah perhitungannya masih menggunakan alat 

bantu  rubu‟ mujayyab. Ketika menghitung pun harus teliti karena di dalam 

rubu‟  tidak terdapat angka-angka yang pasti hanya sekedar pengira-ngiraan 

sehingga selisihnya pun sangat jauhsehingga perlu adanya konversi ke 

kalkulator agar selisih waktunya tidak terlalu jauh. 

Walaupun metode dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah tergolong hisab 

haqiqi taqribi yang masih menggunakan alat bantu rubu‟ mujayyab akan tetapi 

metode ini mempunyai kelebihan di antaranya : 

a. Hasil dari data yang ada dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah walaupun 

datanya sebagian sudah ditentukan ditentukan dalam kitab namun, hasil 

perhitungannya hanya selisihnya sedikit dari hisab Ephemeris. 
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b. Dari segi alatnya, Rubu‟ mujayyab merupakan alat multi fungsi, tidak hanya 

digunakan untuk menghitung seperti kalkulator namun juga bisa untuk 

mengukur ketinggian suatu benda, ketinggian matahari dan kedalaman 

sumur.
113

 

B. Relevansi Dan Tingkat Keakurasian Awal Waktu Sholat Antara Kitab 

Ad-Durusul FalakiyahDan Ephemeris 

Shalat merupakan kewajiban terhadap setiap muslim dan shalat juga 

merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Shalat lima waktu merupakan 

sarana berkomunikasi kepada Allah SWT dalam sehari semalam. 

Dalamfaktanya, shalat terikat pada waktu-waktu tertentu yang tidak bisa 

dilaksanakan dalam sembarang waktu, namun harus mengikuti petunjuk Al-

Qur’an dan Al-Hadits serta penjelasan para ulama. Istilah awal dan akhir 

waktu shalat tidak ditemukan dalam Al-Qur’an maupun Al-hadits, istilah ini 

hanya ditemukan dalam literatur-literatur fiqih klasik. Para ulama biasanya 

mengulas pembahasan tentang waktu-waktu shalat, seperti bab “mawaqit as-

salah”atau “fi ma’rifah al-auqat”.
114

 

Sepanjang sejarah, tata cara penentuan waktu shalat sangat beragam. 

Keragaman ini disebabkan perbedaan cara telaah terhadap dalil-dalil terkait 

serta kemampuan dalam memahami fenomena alam. Selain itu juga 

disebabkan perbedaan kelengkapan alat-alat astronomi yang digunakan. 

Dalam perkembangannya, tata cara yang umum digunakan umat Islam dalam 
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menentukan waktu-waktu shalat ada tiga yaitu; mengamati fenomena 

matahari, menggunakan alat-alat astronomi, dan menggunakan perhitungan 

astronomis. 

Pengamatan fenomena matahari dan atau melihat syafaq adalah yang 

pertama digunakan generasi sahabat dan tabi’in dan secara tegas mendapat 

legalitas dari nash Al-Qur’an dan as-Sunnah. Sementara penggunaan alat-alat 

astronomi seperti jam matahari (mizwalah), seperempat lingkaran (rubu‟ 

mujayyab), astrolabe (al-usturlab), kalkulator, dan alat-alat lainnya  

merupakan kreasi dan kolaborasi para ulama astronomi muslim. Alat-alat ini 

merupakan upaya memahami dalil-dalil terkait serta sarana menerjemahkan 

fenomena matahari.
115

 

Pada saat ini metode yang paling banyak di gunakan oleh ahli falak 

maupun di lembaga pendidikan mayoritas menggunakan metode hisab 

Ephemeris karena metode tersebut yang sudah di akui keakurasiannya 

daripada hisab-hisab klasik. Hisab ephemeris merupakan salah satu hisab 

kontemporer yang menggunakan tabel untuk mendapatkan data bulan dan 

matahari, yang mana tabel tersebut sudah di program dalam komputer yang 

bernama WinHisab. Dalam tabel ephemeris tersedia beberapa data mengenai 

matahari dan bulan yang digunakan untuk menghitung awal waktu shalat, 

arah kiblat, gerhana dan lain-lain.
116

 Namun,  masih terdapat metode hisab 

klasik yang masih digunakan saat ini adalah kitab Al-Durusul Al-Falakiyah 

yang di karang oleh KH Muhammad Ma’sum Bin Ali. Di dalamnya 

                                                           
115

Moh Murtadho, Ilmu Falak Praktis,(Malang: UIN Malang Press, Cet 1, 2008)39 
116

Wahyu Fitria, Studi Komperatif Hisab Gerhana Bulan Dalam Kitab Al-Khulashah Al-
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menjelasakan proses perhitungan waktu shalat dengan alat bantu rubu‟ 

mujayyab. Rubu‟ mujayyab juga terus berkembang dan menyebar ke penjuru 

dunia, salah satunya di Indonesia. Penyebaran ini salah satunya berkat para 

astronomi Muslim yang giat melakukan pengamatan-pengamatan.  Sebelum 

di kenal daftar logaritma, perhitungan ilmu falak di lakukan dengan alat bantu 

rubu‟  mujayyab. karena itulah sistem perhitungan yang terdapat dalam kitab-

kitab falak yang di tulis pada tahun 1930-an, seperti Badi‟atul Mitsal, Al-

Durusul Al-Falakiyah, dan At-Taqrib Al-Maqshad, dan lain-lain yang masih 

menggunakan alat bantu rubu‟ mujayyab sebagai alat perhitungan.  Di 

Indonesia, rubu‟ mujayyab berkembang di lingkungan pondok pesantren 

salfiyah yang mempelajari ilmu falak, karena sebelum ditemukan kalkulator, 

perhitungan dalam ilmu falak menggunakan alat tersebut.
117

 

Salah satu lembaga maupun pondok pesantren di Jawa Timur yang 

masih menggunakan rubu‟  mujayyab  untuk menentukan perhitungan awal 

waktu shalat adalah pondok pesantren Darussalam Sumbersari Kediri. 

Pondok tersebut merupakan pondok salafiyah yang masih menggunakan dan 

mempelajari metode-metode yang ada dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah 

terutama dalam penentuan waktu shalat. Kitab Al-Durusul Al-Falakiyah di 

sana di ajarkan di lembaga sekolah paginya di MA Darussalam yakni santri-

santri yang kelas paginya kelas 2 MA. Karena dari dulu kitab yang di 

gunakan adalah kitab Al-Durusul Al-Falakiyah dan juga di lingkungan 
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sekitar, alat yang di gunakan juga mengguanakan alat bantu rubu‟ 

mujayyab.
118

 

Di pondok pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri juga masih 

menggunakan alat bantu rubu‟ mujayyab sebagai alat perhitungannya. Hal ini 

dapat di lihat dengan adanya percetakan rubu‟ mujayyab yang terbuat dari 

bahan kayu yang di lapisi dengan kertas sehingga di sana masih di ajarkan 

tata cara penggunaan alat tersebut. Di pondok kwagean waktu yang digunkan 

masih jam istiwa‟ kitab Al-durusul Al-falakiyahdisana di ajarkan pada 

madrasah diniyah sehingga para santri disana di ajarkan perhitungan-

perhitungan waktu shalat maupun yang lain masih menggunakan rubu‟ dan 

masih melestarikan perhitungan dengan alat rubu‟ tersebut hingga 

sekarang.
119

 

Menurut bapak Muhamad Muhsin
120

 bahwa kedua metode tersebut 

sebenarnya sama-sama tingkat keakurasiannya sudah akurat namun, yang 

membedakan keduanya akurat atau tidaknya adalah terletak pada alat yang 

digunakan sehingga waktu yang di hasilkan dari perhitungannya tidak akurat. 

Untuk mengukur sebuah keakurasian metode yang digunakan harus 

melakukan penelitian secara empiris dari kedua metode tersebut. Sehingga 

tidak bisa di katakan bahwa metode dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah 

maupun ephemeris itu lebih akurat sebelum adanya penelitian secara empiris. 
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Dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah alat yang digunakan untuk menghitung  

adalah visual rubu‟ sedangkan ephemeris menggunakan alat bantu  kalkulator 

sehingga jalannya tidak sama dan hasilnya pun berbeda. Selain itu juga, shalat 

dzuhur, terbit matahari, tenggelam matahari, dan waktu kulminasi adalah 

sebagai standart keakuratan dalam penentuan waktu shalat di karenakan 

waktu-waktu tersebut sudah pasti.  

Kemudian relevansi kedua metode tersebut secara umum masih 

relevan ephemeris di karenakan waktu yang digunakan di seluruh masyarakat 

Indonesia khususnya baik pemerintah maupun ahli falak dalam kegiatan 

sehari-hari yang dibuat untuk untuk hisab ataupun rukyah data-data yang di 

ambil mayoritas menggunakan waktu Green Wich. Sehingga masih relevan 

ephemeris. Namun metode yang ada dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah 

tidak relevan di karenakan  yang  menggunakan  metode tersebut sangat 

sedikit hanya di lingkungan pondok pesantren salaf. Seperti pondok 

Darussalam Sumbersari Kediri dan pondok Fathul Ulum Kwagean Kediri.
121

 

Menurut ustadz Umar Salim
122

 metode yang relevan dari kedua 

metode tersebut pada zaman sekarang masih relevan Ephemeris di karenakan 

alat-alat maupun data-data yang di ambil sudah data yang setiap harinya 

berganti sehingga saat ini banyak digunakan. Sedangakan rubu‟mujayyab bisa 

relevan pada saat ini jika rubu‟ yang digunakan adalah rubu‟ standart dan 

diameternya juga besar sehingga seseorang yang menggunakan bisa lebih 
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teliti dalam menentukan nilainya sehingga hasilnya bisa lebih akurat dan 

tidak berselisih banyak dengan metode yang modern.
123

 

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kedua 

metode tersebut secara umum tingkat kerelevanannya masih relevan 

ephemeris di karenakan  mayoritas Pemerintah, Kemenag, Ahli Falak, Badan 

Lajnah Falakiyah dan lain-lain  menggunakan metode hisab Ephemeris 

sehingga masih relevan ephemeris dari pada metode dalam kitab Al-Durusul 

Al-Falakiyah. Kemudian untuk tingkat keakurasiannya masih akurat metode 

hisab ephemeris di karenakan data-data yang ada pada ephemeris  selalu 

update setiap harinya dan metode inilah sampai saat ini yang digunakan 

mayoritas masyarakat dalam menentukan awal waktu shalat. Namun, disis 

lain baik metode yang digunakan dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah 

maupun ephemeris, kedua metode tersebut mempunyai sisi kelebihan dan 

kelemahan sehingga tidak bisa metode yang ada dalam kitab Al-Durusul Al-

Falakiyah yang menggunakan alat bantu rubu‟ mujayyab itu di hilangkan 

atau tidak dipakai karena adanya hisab modern pasti ada hubungannya 

dengan hisab klasik. Sehingga metode dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah 

harus masih di pakai walaupun hanya sekedar buat pembelajaran dan 

pengetahuan agar tidak punah.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari pembahasan di atas tentang study komperatif hisab penentuan 

awal waktu shalat dalam kitab Al-Durusul Al-Falakiyah dan ephemeris 

penenliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode hisab penentuan awal waktu shalat dalam kitab Al-Durusul Al-

Falakiyah merupakan termasuk hisab taqribi. Sedangkan ephemeris 

merupakan hisab kontemporer yang mana sudah di akui tingkat 

keakurasiannya. Adapun data-data yang di ambil dari kitab Al-Durusul Al-

Falakiyah adalah dari rubu‟ mujayyab sehingga hasilnya hanya pengira-

ngiraan. Sedangkan dalam ephemeris data yang di ambil data dari aplikasi 

yang mana setiap hari berubah. Sehingga kedua metode tersebut hasil 

perhitungannya selisihnya sangat banyak. Adapun perbandingannya 

beselisih antara 1-10 menit. sehingga tingkat keakurasiannya masih akurat 

ephemeris di karenakan alat hitungnya sudah modern dan data-datanya pun 

sudah update setiap hari. 

2. Walaupun banyak metode hisab di Indonesia yang digunakan oleh ahli 

falak, penggunaan metode baik dalam kitab Al-Durusul Al-

Falakiyahmaupun ephemeris tingkat kerelevananya lebih relevan ephemeris 

dikarenakan mayoritas waktu shalat yang digunakan di masyarakat 

menggunakan hasil dari metode ephemeris. Namun,  metode kitab Al-



 

 

 

 

Durusul Al-Falakiyahtidak terlalu relevan di karena metode tersebut yang 

menggunakan alat bantu rubu‟ mujayyab hanya untuk pembelajaran di 

pondok-pondok salaf, seperti pondok darussalam sumbersari, pondok 

kwagean kediri.  

 

B. Saran  

Setelah sealesainya skripsi ini, penulis mengemukakan saran-saran 

harapannya semoga bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan umumnya 

untuk asyarakat. Adapaun saran-saran sebagai berikut: 

1. Dalam menentukan awal waktu shalat di wilayah tertentu harus 

memperhatikan metode yang digunakan dikarenakan waktu shalat 

merupakan waktu yang penting untuk mengetahui kapan mulai maupun 

akhir waktu shalat. Baik hisab dalam Al-Durusul Al-Falakiyah maupun 

metode Ephemeris harus sama-sama di ajarkan dalam lembaga pendidikan 

khususnya sehingga masyarakat tahu perbedaanya dan tingkat 

keakurasiannya sehingga metode tersebut di pakai untuk menentukan 

waktu shalat. 

2. Dengan adanya berbagai metode hisab modern yang ada di Indonesia, 

seharusnya tidak meninggalkan metode-metode hisab yang telah di ajarkan 

terdahulu sehingga masyarakat tidak membeda-bedakan mana yang benar 

dana mana yang salah. Oleh karena itu, seharusnya kita harus menjaga dan  

melestarikan khazanah-kahazanah hisab klasik sehingga metode hisab 

klasik tidak punah.  
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