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ABSTRAK

Muna, Isnatun. 2020, Analisis Ulama Ponorogo Tentang Gerhana Bulan (Study
Komparatif Ulama NU dan Muhamadiyyah Tentang Gerhana Bulan
Penumbra). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad
Junaidi, M.H.I
Kata Kunci : Gerhana Bulan Penumbra, Pendapat Tokoh.
Gerhana merupakan fenomena astronomis yang mendapatkan perhatian
istimewa dalam agama Islam. Oleh karenanya ketika terjadi fenomena gerhana,
baik gerhana bulan maupun gerhana matahari ada syari’at untuk mendirikan salat
gerhana. Sebagaian ulama fikih telah menjelaskan tentang hukum, ketentuanketentuan dan tata cara pelaksanaan salat gerhana bulan maupun matahari baik itu
sebagian, total, dan cincin, namun para ulama tadi tidak menjelaskan bagaimana
hukumnya jika yang terjadi adalah gerhana bulan penumbra. Secara astronomis,
gerhana bulan penumbra tidak dapat diamati secara kasat mata, dalam hal ini yang
membedakan dengan gerhana yang lainnya. Karena tidak adanya penjelasan
tentang hukum salat gerhana secara detail, maka peran tokoh ilmu falak sangatlah
penting untuk memberikan penjelasan dan keterangan tentang fenomena gerhana
ini dan penerapan terhadap ibadah salat khusuf.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pendapat ulama
NU dan Muhamadiyyah Ponorogo tentang hukum salat gerhana bulan penumbra?
Dan Bagaimana istimbat hukum ulama Nu dan Muhammadiyah tentan gerhana
bulan penumbra?
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), berdasarkan
data kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan
dokumentasi. Sumber primernya adalah hasil wawancara dengan tokoh-tokoh
ilmu falak untuk mengetahui bagaimana dari pendapat-pendapat mereka. Sumber
sekundernya adalah data-data dari buku-buku yang berkaitan dengan gerhana
bulan penumbra. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu
mendeskripsikan pendapat tokoh ahli falak tentang gerhana bulan penumbra dan
hukum pelaksanaan salat gerhana bulan.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gerhana bulan penumbra
adalah gerhana falaky yaitu gerhana yang bisa dihisab atau dipredisksi namun
tidak bisa di amati, oleh karena itu salat khusuf tidak disyari’atkan ketika gerhana
bulan penumbra sedang terjadi, dan juga sebab dilaksanakannya salat khusuf
adalah jika benda langit terjadi perubahan saat gerhana sedang terjadi atau
berlangsung. Perubahan cahaya yang terjadi saat gerhana bulan penumbra terjadi
tidak cukup untuk dijadikan sebab dilaksanakannya salat khusuf.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Gerhana bulan penumbra merupakan salah satu fenomena alam yang
terjadi hampir terjadi setiap tahun. Gerhana bulan penumbra merupakan
salah satu jenis gerhana bulan, jika fenomena gerhana bulan total dan
sebagian selalu nampak dengan kasat mata, maka fenomena gerhana bulan
penumbra lebih sulit untuk terlihat dengan kasat mata. 1
Gerhana tidak luput dari unsur religius umat islam, ketika fenomena
gerhana terjadi baik gerhana bulan maupun gerhana matahari umat islam
disyariatkan untuk mendirikan salat gerhana. Pensyariatan salat gerhana
tidak lepas dari jejak historis peradaban umat islam pada zaman Rasulullah.
Pada zaman Rasulullah fenomena gerhana tercatat sebanyak 8 kali, dengan
keterangan gerhana bulan total terjadi sebanyak 5 kali dengan gerhana bulan
sebagian sebanyak 3 kali.2
Jadi sejak zaman Rasulullah pun umat islam sudah mengenal peristiwa
astronomis ini, walaupun pada awalnya tanggapan mereka terhadap
fenomena ini sangat negatif, tetapi atas perintah Rasul pada masa itu umat
islam menjadi terbiasa mendirikan salat ketika terjadi gerhana sebagai
bentuk keimanan kita atas keagungan Allah SWT. Pada masa Rasulullah,
salat gerhana pertama kali dilakukan sewaktu Ibrahim anak laki-laki Rasul
1
2

Drs.Moh. Murtadho,Ilmu Falak Praktis (Malang: UIN-Malang Press, cet.I, 2008), 41.
Ibid, 45.
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wafat, wafatnya bertepatan dengan fenomena alam yaitu gerhana matahari.
Seketika masyarakat Quraisy pada masa itu selalu mengaitkan fenomena
gerhana dengan kematian seseorang. 3
Menurut ilmu astronomi gerhana bulan penumbra ialah peristiwa
dimana matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus tetapi bulan
hanya memasuki wilayah bayangan penumbra4 bumi bukan pada wilayah
bayangan umbra5, maka penampakan piringan bulan tidak berubah seperti
halnya gerhana bulan total dan gerhana bulan parsial, pada gerhana bulan
penumbra yang terjadi ialah cahaya bulan sedikit meredup kecerahannya.
Oleh karena itu gerhana ini sulit dilihat tanpa bantuan suatu alat. 6
Sebagai contoh Gejala alam gerhana bulan penumbra terjadi pada
beberapa minggu yang lalu, pada tanggal 11 januari yang mana menjadi
gerhana pertama dari 4 gerhana bulan penumbra di sepanjang tahun 2020.
Pada tanggal tersebut masyarakat

Indonesia berkesempatan untuk

menikmati gerhana bulan penumbra yang akan terjadi lewat tengah malam
sampai matahari terbit, berbeda dari gerhana bulan total maupun gerhana
bulan sebagian, bulan masih akan tampak di langit malam. Bedanya, bulan

3

Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah, Irsyadul Murid (Ponpes AL Mubarok Lan
Bulan : Cet. IV,1436 H).
4
Penumbra adalah bayangan semu benda langit. Dalam peristiwa gerhana, penumbra
adalah bayangan kabur benda langit yang berada disekitar walayah umbra ( wilayah yang paling
gelap dalam gerhana)
5
Umbra adalah bayangan inti yaitu bayangan kerucut suatu benda langit. Perlu kita
ketahui bahwa bumi menyentuh piringan bulan maka terjadi bayangan kerucut,. Jika bayngan
kerucut bumi menyentuh bulan maka permukaan matahari terjadi gerhana matahari. Baca
Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005), 45.
6
Dra Maskufa, Ilmu Falak (Jakarta : Gaung Persada Press, 2010), 89.
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yang tadinya terang karena sedang fase purnama, akan meredup atau
mengalami penurunan kecerlangan saat terjadi gerhana.
Kalau gerhana matahari terjadi karena bulan menghalangi cahaya
matahari ke bumi, maka saat gerhana bulan, bumi lah yang menghalangi
cahaya matahari ke bulan, akibatnya tidak ada cahaya yang diterima bulan
untuk dipantulkan ke bumi. Tapi untuk gerhana penumbra, hanya sebagian
cahaya matahari yang terhalang bumi. Akibatnya, pengamat di bumi masih
bisa melihat bulan tapi lebih redup. Posisi ketiga benda yang sejajar
menyebabkan terbentuknya dua kerucut bayangan bumi, bayangan pada
kerucut terluar adalah area bayangan penumbra dimana bumi menghalangi
sebagian cahaya matahari untuk mencapai bulan. Sedangkan kerucut yang
ada di dalam kerucut penumbra adalah kerucut umbra dimana bumi
menghalangi seluruh cahaya matahari untuk mencapai bulan.
Gerhana yang terjadi pada beberapa saat yang lalu, bulan tidak akan
masuk dalam umbra bumi sehingga tidak terjadi gerhana bulan sebagian
maupun total. Bulan akan berada dalam kerucut penumbra bumi, akibatnya
bumi hanya menghalangi sebagian cahaya matahari untuk mencapai
permukaan bulan tersebut dalam bayangan bumi, sisa permukaan bulan
yang tidak berada dalam penumbra bumi, akan tetapi menerima cahaya
matahari secara langsung. Akibatnya saat gerhana, bulan tampak berubah
menjadi lebih gelap atau berkurang kecerlangannya saat masuk dalam
bayangan inti bumi.
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Gerhana bulan penumbra akan berlangsung selama 4 jam 4 menit 34
detik dengan kecerlangan 0,8 magnitudo. Kontak pertama gerhana bulan
penumbra 11 januari terjadi pukul 00:07:45 WIB dan berakhir pada pukul
04:12:19 WIB. Puncak gerhana terjadi pukul 02:11:10 WIB. Dalam hal ini,
seluruh masyarakat Indonesia bisa mengamati gerhana ini. Akan tetapi,
sebagian masyarakat Papua tidak bisa mengamati gerhana ini sampai akhir
karena bulan sudah terbenam ketika fase akhir gerhana masih berlangsung.
Selain Indonesia, sebagian Amerika Selatan, negara-negara di Eropa,
Afrika, dan Australia berkesempatan menikmati gerhana ini.7
Di Indonesia sendiri tampak tidak ada perbedaan dalam hal
melaksanakan ibadah salat gerhana matahari maupun gerhana bulan. Karena
semua orang bisa mengetahui dengan jelas akan terjadinya fenomena
gerhana, bahkan orang awam pun bisa mengetahui karena sederhananya
gerhana merupakan proses dimana benda langit jatuh pada bayangan benda
langit lainnya, atau benda langit satu menutupi benda langit lainnya.
Perkara yang melatarbelakangi hal ini adalah adanya suatu kejadian di
kota Ponorogo yang mana ketika sedang terjadi gerhana bulan penumbra
rata – rata masyarakat tidak melaksanakan ibadah salat gerhana karena
alasan mereka adalah tidak tau ketika gerhana bulan penumbra sedang
berlangsung, sedangkan masyarakat awam ketika terjadi gerhana adalah
mengandalkan kejadian alam atau fenomena yang sedang terjadi dan

7

Avivah
Yamani,
Gerhana
Bulan
Penumbra
Pertama
Tahun
https://langitselatan.com/2020/01/10 (diakses pada tanggal 20 Januari 2020, jam 13.00).
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gerhana bulan penumbra adalah gerhana bulan yang tidak jelas terlihat oleh
mata.
Gerhana ini bisa dilihat hanya dengan bantuan alat saja apabila kita
menggunakan dengan mata telanjang saja itu tidak akan cukup, apabila itu
terjadi maka banyak sekali khalayak masyarakat yang tidak melaksanakan
ibadah salat gerhana padahal ibadah tersebut juga sudah dijelaskan oleh
Rasulullah.
Sebagian para ulama berpendapat, sebab pelakanaan salat gerhana
karena visibilitas peristiwa gerhana tersebut oleh khalayak masyarakat,
hukum salat khusuf jika fenomena gerhana bulan penumbra yang tidak jelas
terlihat oleh mata, tetapi pada hakikatnya bulan sedang mengalami peristiwa
gerhana. Bahkan dalam buku Mekanika Alam Semesta disebutkan bahwa
gerhana bulan penumbra hampir tidak dideteksi secara visual, kecuali jika
magnitude lebih besar dari 0.7.8
Untuk itu penulis akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah karya yang
berbentuk skripsi degan judul: “ANALISIS TERHADAP PENDAPAT
ULAMA PONOROGO TENTANG GERHANA BULAN (Study
Komparatif Ulama NU dan Muhamadiyah Dalam Pelaksanaan Hukum
Gerhana Bulan Penumbra )

8

Rinto Anugraha, Mekanika Benda Langit (Yogyakarta : Jurusan Fisika Fakultas MIPA
UGM,2012), 343.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan
masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu:
1. Bagaimana pendapat ulama NU dan Muhamadiyyah Ponorogo tentang
gerhana bulan penumbra ?
2. Bagaimana istimbat hukum ulama Nu dan Muhammadiyah tentang
gerhana bulan penumbra ?
C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas
maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui bagaimana pendapat-pendapat ulama NU dan Muhamadiyah
Ponorogo tentang gerhana bulan penumbra.
2. Mengetahui bagaimana istimbat hukum antara ulama Nu dan
Muhammadiyah tentang gerhana bulan (khusuf) penumbra.
D. Manfaat Penelitian
Perlu kita ketahui bahwa manfaat penelitian digali dalam dan melalui
objek penelitian. Manfaat penelitian dibedakan menjadi dua macam yaitu
manfaat praktis dan manfaat teoritis :
1. Secara Teoritis
a. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan
pemahaman mengenai fenomena gerhana bulan penumbra bagi
khalayak masyarakat. Baik dari pemahaman astronomis maupun fiqih
karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat islam.
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b. Sebagai literatur yang dapat dijadikan pedoman masyarakat dalam
menyaksikan fenomena gerhana bulan penumbra dan bagaimana
menyikapinya.
2. Secara Praktis
Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak dan juga
khususnya untuk diri sendiri.
E. Telaah Pustaka
Telaah pustaka ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam
skripsi ini. Maka peneliti temukan beberapa kajian di antaranya.
Skripsi Ahmad Ma’ruf Maghfur yang berjudul “ Study Analisis Hisab
Gerhana Bulan dan Matahari dalam Kitab Fath Al- Rauf Al Mannan “.
Jurusan Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun
2012. Skripsi ini membahas suatu metode perhitungan gerhan bulan dan
matahari dari salah satu kitab yaitu kitab Fath Al Rauf AL Mannan di
dalamnya tidak membahas dari segi fiqih dan astronomisnya.
Skripsi Wahyu Fitria yang berjudul “ Study Komparatif Hisab
Gerhana Bulan dalam Kitab Al Khulasah Al Wafiyyyah dan Epimeris”.
jurusan Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun
2011. Srikpsi ini membahas tentang mengkomparatifkan perhitungan
gerhana bulan antara kitab dengan perhitungan epimeris. Dimana
perhitungan di dalam kitab termasuk dalam hisab hakiki yang dibuat pada
tahun 1930-an. Sedangkan epimeris merupakan hisab yang data-datanya
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yang sudah di olah sesuai dengan rumus matematika modern. Sehingga
hasinyapun juga akurat jika dibandingkan dengan hisab hakiki lainya.
Skripsi Zaenudin Nurjaman yang berjudul “ Sistem Hisab Gerhana
Bulan Analisis Pendapat KH. Noor Ahmad dalam Kitab Nur al –Anwar “.
Jurusan Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun
2016. Skripsi ini membahas tentang menganalisis serta merumuskan metode
yang dapat digunakan untuk mencari data tahun hijriyah dengan
memanfaatkan data interval yang telah ditelusuri sebelumnnya. Kemudian
memformulasikan rumus tersendiri, dengan demikian data data selain yang
ada di kitab Nur Al Anwar dapat dicari dengan rumus yang diformulasikan
oleh Zainudin Nurjaman.
Skripsi Yadi Setiadi yang berjudul “ Akurasi Perhitungan Terjadi
Gerhana dengan Rubu’ Al Mujayyab “. Jurusan Syari’ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2017. Skripsi ini membahas
tentang bagaimana penggunaan Rubu’ yang merupakan alat observasi yang
bersifat tradisional, yang memiliki keunikan dalam perhitungganya untuk
kemudian bisa diaplikasikan dalam perhitungan kontemporer. Akan tetapi
tingkat keakurasian hasil perhitungan rubu’ ini masih menjadi pertanyaan .
Dari judul skripsi yang penulis sebutkan di atas, maka penulis
mengambil kesimpulan bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis
hampir mirip, adapun persamaan yang lebih menonjol adalah membahas
tentang gerhana bulan. Namun yang membedakan pembahasannya adalah
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penulis lebih fokus pada penerapan salat gerhana bulan khusuf dan pendapat
tokoh ahli falak Ponorogo tentang fenomena gerhana bulan penumbra.
Dari pengetahuan penulis, secara umum sudah banyak karya tulis
yang membahas tentang gerhana bulan. Namun secara khusus yang
memebahas tentang penerapan salat gerhana bulan khusuf dan pendapat
tokoh ahli falak ponorogo tentang fenomena gerhana bulan penumbra belum
ada yang mengangkatnya. Sehingga penulis memandang perlunya penelitian
ini untuk dilakukan.
F. Kajian Teori
1. Gerhana Bulan Menurut Astronomis
Dalam bahasa Inggris gerhana dikenal dengan istilah eclipse, kusuf
artinya menutupi, yang mana menggambarkan adanya fenomena alam
bahwa (dilihat dari bumi) bulan menutupi matahari, sehingga terjadi
gerhana matahari.9 Adapun khusuf berarti memasuki, menggambarkan
adanya fenomena alam bahwa bulan memasuki bayangan bumi sehingga
terjadi gerhana bulan. Dalam astronomis fenomena gerhana diartikan
tertutupnya arah pandang pengamat ke benda langit oleh benda langit
lainnya yang lebih dekat dengan pengamat.
Gerhana matahari adalah peristiwa tertutupnya sinar matahari oleh
bulan sebagianatau seluruhnya sehingga matahari tidak tampak dari bumi
secara keseluruhan pada saat gerhana matahari total dan sebagian. Terjadi
pada siang hari pada saat konjungsi atau ijtima’, yaitu pada saat matahari,
9

Muhyidin Khazid, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik (Yoyakarta, Buana Pustaka,
2008, cet.3),187.
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bulan dan bumi berada pada bujur astronomis yang sama serta bayangan
bulan yang mengenai bumi.10
Gerhana bulan adalah peristiwa saat sebagian atau keseluruhan wajah
bulan yang dalam fase purnama tertutup oleh bayangan bumi. Sehingga
bulan menjadi tampak gelap, ada kalanya sebagian pada saat gerhana
sebagian ataupun seluruhnya pada saat gerhana bulan total, Itu terjadi bila
bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu bujur astronomis yang
sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mecapai bulan karena terhalangi
oleh bumi. Konjungsi bulan ini manjadi acuan untuk menentukan awal
bulan dalam sistem penanggalan qamariyah atau hijriah.11
G. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah field research (study
lapangan ), dengan menggunkan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif
adalah prosedur penelitian yang menghasilan data-data deskripsi yang
berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.12
Dalam penelitian kualitatif , kebenaran itu diluar dirinya, sehingga
hubungan antara peneliti dengan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga
bersifat independen.13Dalam penelitian ini, peneliti harus terjun ke
lapangan, mempelajari, menganalisis, manafsirkan, dan menarik kesimpulan
dari fenomena yang ada di lapangan.
10

Ibid. 190.
Djamhur Effendi, Sekelumit Penanggalan Komariah dan Gerhana Bulan,
http://www.nu.or.id ( diakses pada tanggal 25 Januari 2020, jam 10.00).
12
Abidin al-Dan Nata, Metodologi Study Islam (Jakarta : Rajawali Press, 2000 ), 212.
13
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif ( Bandung : Alfabeta 2013 ), 11.
11
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2. Kehadiran Peneliti
Ciri khas dari penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari
pengamatan berperan serta (sebagai peneliti yang bercirikan interaksi sosial
yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dan selama
itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan
berperilau tanpa gangguan).
Oleh karena itu, peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan
skenario. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen
kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen
lainnya adalah sebagai penunjang.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian berkaitan dengan tempat tertentu yang berhubungan
langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.14Adapun
lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo karena peneliti akan
melakukan penelitian terhadap tokoh yang berperan penting dalam hal ini.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para tokoh
ahli falak Ponorogo tentang gerhana bulan penumbra dan penerapan salat
gerhana Khusuf.
4. Data dan Sumber Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Data tentang bagaimana pendapat ulama NU dan Muhammadiyah
Ponorogo tentang gerhana bulan penumbra
14

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif ( Bandung :
Pustaka Setia, 2009 ), 91.
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2. Data tentang bagaimana istimbat hukum antara ulama Nu dan
Muhammadiyah tentang gerhana bulan penumbra
Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh, maka
sumber data tersebut diantarannya adalah :
a. Sumber data primer
Sumber data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang
penulis dapatkan dari informan. Informan yang penulis maksud adalah
pihak-pihak yang faham, kompetenn dan terlibat langsung dalam
mengemukakan pendapat tentang gerhana bulan penumbra. Dan
kemudian akan dicari informasi selngapnya secara serial atau berurutan.
b. Sumber data sekunder
Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh berupa data
wawancara yang terkait dengan penelitian yang penulis teliti di
Kabupaten Ponorogo.
5. Teknik Pengumpulan Data
Penulis dalam hal ini menggunakan tekni pengumpulan data yang
dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara, yaitu :
a. Wawancara
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dalah jenis
wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untu
pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya
berupa garis-garis besar permasalahnnya yang akan ditanyakan.
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6. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengrganisasikan data ke dalam kategori,
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesa, menyusun ke dalam
pola, memilih mana yang penting, dan mana yang akan dipelajari, dan
membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun
orang lain.
Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data indutif yang berarti bahwa kategori, tema-tema, dan pola
berasal dari data. Kategori –kategori yang muncul dari hasil catatan lokasi
penelitian berasal dari dokumen dan hasil wawancara tidak ditentukan
sebelum pengumpulan data.
Secara rinci langkah-langkah analisis data dilakukandengan cara
sebagai berikut :
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
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b. Data Display ( Penyajian Data )
Setelah

data

diredusi,

maka

langkah

selanjutnya

adalah

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uaraian singkat, bagan , hubungan anatar
kategori. Yang paling sering digunakan untuk manyajikan data dalam
pnelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif “.
c. Conclusing Drawing / verification
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi
atan gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau
gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini sebagai
hipotesis, dan bila didukung oleh data pada industri lain yang luas, maka
kana dapat menjadi teori.
7. Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentu
pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada
penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas
(derajat kepercayaan), kepastian dan kebergantungan. Derajat kepercayaan
keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang
tekun. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah melakukan ciri-ciri
dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau
isu yang sedang dicari.
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8. Tahapan – Tahapan Penelitian
a. Tahap Pra lapangan
Ada beberapa tahapan yang harus dipahami dan dilakukan oleh
seorang peniliti dalam melakukan penelitian lapangan. Enam tahapan
tersebut, yaitu : menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan,
mengamati dan menilai keadaan lapangan, menentukan informan. Dalam
tahapan ini satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh peneliti ketika
melakukan penelitian yaitu Etika penelitian.
b. Tahap lapangan
Setelah melewati tahap Pra lapangan maka selanjutnya dilakukan
ke tahap lapangan, dalam tahap ini, tahapan dibagi menjadi tiga, yaitu :
1. Memahami latar penelitian.
2. Mulai berwawancara.
3. Pengumpulan data.
H. Sistematika Pembahasan
Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama,
yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Untuk memudahkan
penyususnan skripsi, maka pembahasan dalam laporan penelitin ini,
penulismengelompokan menjadi V bab. Yang masing-masing bab terdiri dari
sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika dan pembahasan
skripsi ini adalah sebagai berikut :
BAB

I

Pendahuluan,

pada bab ini merupakan pola dasar dari

keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang maslah, rumusan
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masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode
penelitian, dan sistematika pembahaan.
BAB II landasan Teori, dalam bab ini membahas mengenai landasan
teori yang digunakan. Berisi tentang tinjauan umum gerhana, macam- macam
gerhana, periodesasi gerhana, tuntunan salat gerhana. Bab ini dimaksudkan
sebagai kerangka acuan teori yang dipergunakan untuk melakukan penelitian.
BAB III Data Penelitian,

dalam bab ini adalah metode penelitian

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian,
data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data,
pengecekan keabsahan temuan dan tahapan-tahapan penelitian.
BAB IV Analisis Hasil Penelitian, dalam bab ini meliputi gagasan
penulis terkait dengan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap
teori-teori yang ada yang akan digunakan penulis untuk menganalisis data yang
telah terkumpul.
BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari
pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh
pembahasan dan saran –saran dan penutup.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG GERHANA
1. Pengertian Umum Gerhana
Gerhana memiliki bermacam-macam istilah, di Inggris gerhana
diberi istilah eclipse, di Yunani memiliki sebutan yang berbeda juga yaitu
ekleipsis, sedangkan di Arab gerhana memiliki dua istilah yaitu khusuf
untuk gerhana bulan dan kusuf untuk gerhana matahari. Walaupun memiliki
istilah yang berbeda-beda, gerhana sebenarnya suatu peristiwa atau kejadian
alam.15
Khusuf seringkali dirangkaikan dengan qamar sehingga menjadi
istilah khusuf al-qamar atau gerhana bulan. Khusuf artinya memasuki, jadi
khusuf al –qamar adalah peristiwa sebagian atau seluruh piringan bulan
memasuki bayangan inti bumi umbra. Adapaun kusuf seringkali
dirangkaikan dengan kata syams sehingga menjadi kusuf al- shams adalah
peristiwa piringan bulan menutupi matahari jika dilihat dari bumi, baik itu
sebagian atau secara keseluruhan.16
Gerhana secara bahasa diartikan sebagai suatu kejadian dimana
tertutupnya sumber cahaya oleh benda lain. Para ilmuwan falak telah
menerangkan bahwa gerhana berlaku apabila terjadi persilangan antara orbit
bumi, bulan dan matahari. Dilihat dari segi astronomis gerhana merupakan

15

Slamet Hambali, PengantarIlmu Falak ( Banyuwangi : Bismillah Publisher, 2012 ),

16

Ibid. 229.

228.
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tertutupnya arah pandang pengamatan benda langit oleh benda langit
lainnya yang lebih dekat dengan pengamat.17
Definisi di atas menjelaskan bahwasanya gerhana jika dilihat dari
segi bahasa, tidak hanya mengenai gerhana matahari atau gerhana bulan
saja, melainkan seluruh bentuk terhalangnya cahaya dari sumbernya oleh
benda lain namun jika definisi gerhana dikaitkan dengan pengetahuan
umum di kalangan masyarakat luas, terutama masyarakat islam yang
memiliki orientasi ibadah, permasalahnya gerhana hanya akan berkutat pada
dua hal, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan.18
Hadis ini menunjukkan bahwa gerhana matahari dan bulan adalah
dua fenomena alam yang akan terjadi tanpa memandang momentum
kematian maupun kelahiran orang sebgaimana yang dipercayai sebagian
kalangan di jazirah Arab dan negara-negara lain di dunia yang suka
menghubung-hubungan fenomena alam ini dengan kelahiran dan kematian
seorang tokoh. Hadis ini datang untuk menghapus khufarat-khufarat tersebut
secara total dan menegaskan siklus terjadinya fenomena alam tersebut.19
Banyak orang yang menganggap terjadinya gerhana matahari dan
gerhana bulan itu sebagai gejala alam biasa, sebagai peristiwa ilmiah yang
bisa dinalar. Gerhana sekedar menjadi tontonan menarik yang bisa
disaksikan beramai-ramai bersama keluarga, namun bagi yang merasa
tunduk kepada keagungan sang pencipta, Allah SWT gerhana adalah

17

Susiknan Azari, Ensiklopedi Hisab….,471.
Ibid. 472.
19
Zaghlul An-Najjar, Sains Dalam Hadis,terj. Zainal Abidin (Jakarta: AMZAH, 2011),,
18
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peristiwa penting yang secara nyata menunjukkan bahwa ada kekuatan
Yang Maha Agung di luar batas kemampuan manusia. Gerhana bulan dapat
terjadi 2-3 kali dalam setahun dan dapat disaksikan oleh seluruh penduduk
bumi yang menghadap bulan. Akan tetapi, dalam satu tahun kalender, ada
kemungkinan tidak terjadi peristiwa gerhana bulan sama sekali.20
2. Macam – Macam Gerhana
Secara umum gerhana terbagi menjadi dua macam yaitu gerhana
bulan dan gerhana matahari. Masing-masing gerhana memiliki beberapa
jenis juga, berikut ini penjelasan macam-macam gerhana serta jenisjenisnya.
a. Gerhana Matahari
Gerhana matahari atau sering kita sebut dengan kusuf al- shams
adalah peristiwa dimana piringan bulan menutupi piringan matahari baik
sebagian atau seluruhnya. Gerhana matahari akan terjadi ketika bulan
pada fase mati serta bulan dan matahari berada di sekitar titik simpul atau
berada di satu titik simpul (node).21

Gambar .01 : Ilustrasi tentang gerhana matahari

20
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Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015),
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Gerhana matahari akan terjadi ketika matahari dan bulan
berkonjungsi. Gerhana matahari dapat terjadi 2 sampai 5 kali dalam satu
tahun, tetapi hanya dapat disaksikan di beberapa tempat di permukaan
bumi saja. Berbeda dengan gerhana bulan yang sifatnya universal,
sehingga dapat disaksikan oleh seluruh penduduk bumi yang ketika itu
sedang menghadap bulan.22
Pada kenyataannya, bulan dan matahari memiliki lebar piringan
yang berbeda. Dan tentunya piringan bulan lebih kecil, bulan mampu
menutupi sinar matahari sepenuhnya, karena jarak bulan akan lebih dekat
dengan bumi dibandingkan dengan jarak matahari. Gerhana matahari
digolongan menjadi 3 jenis yaitu :
1) Gerhana Matahari Total
Gerhana matahari total, bumi memasuki bayang-bayang inti
(umbra) bulan. Oleh karena itu, bulan lebih kecil dari bumi, maka
gerhana matahari total terjadi pada sebagian daerah saja di permukaan
bumi. Gerhana matahari total biasanya paling lama hanya terjadi
sekitar 6 menit. Ketika gerhana matahari total terjadi pada daerah atau
tempat-tempat tertentu di permukan bumi, maka daerah tersebut
menjadi gelap gulita sementara waktu.23

22

Muhyidin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik (Yokyakarta : Buana Pustaka,
2004), 188.
23
Ibid., 189
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Gambar .02 : Ilustrasi tentang gerhana matahari total
2) Gerhana Matahari Cincin (Anular)
Gerhana matahari cincin terjadi ketika matahari, bulan dan bumi
tepat segaris dan pada saat itu piringan bulan yang teramati dari bumi
lebih kecil daripada piringan matahari. Akibatnya, saat puncak
gerhana, matahari akan tampak seperti cincin, yaitu gelap di bagian
tengahnya dan terang bagian pinggirnya.24

Gambar .03 : Ilustrasi tentang gerhana matahari cincin
3) Gerhana Matahari Sebagian
Gerhana ini terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengahtengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi
sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di
luar jalur gerhana total atau cincin. Kadang, yang terlihat di bumi
hanyalah

gerhana

sebagian

karena

umbra

(bayangan

yang

menyebabkan gerhana total) tidak berpotong dengan bumi dan hanya
melewati daerah di atas kawasan kutub. Gerhana sebagian biasanya
tidak begitu mempengaruhi terangnya sinar matahari. Kegelapan baru
dapat dirasakan ketika lebih dari 90% matahari tertutup bulan, dan
24

Iswanudin, https://www.bmkg.go.id/press-release/?-gerhana-matahari-cincin-26desember-2019-release, (diakses pada tanggal 23 Februari 2020 jam 13.40).

28

bahkan gerhana sebagian yang mencapai 99% tidak lebih gelap
dibanding keadaan senja dan fajar.

Gambar .04 : Ilustrasi gambar gerhana matahri sebagian
b. Gerhana Bulan
Gerhana bulan seringkali disebut dengan lunar eclipse dalam istilah
bahasa Inggris dan khusuf al –qamar dalam bahasa Arab. Khusuf al-qamar
adalah peristiwa dimana sebagian atau seluruh piringan bulan memasuki
kerucut bayangan inti bumi. Berbeda dengan gerhana matahari yang terjadi
ketika bulan dan matahari sedang berkonjungsi, maka gerhana bulan terjadi
ketika bulan sedang oposisi atau istiqbal dengan matahari.25

Gambar .05 : Ilustrasi gerhana bulan

25

Muhyiddin Khazin, Kamus..., 45.
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Gerhana bulan dapat terjadi 2 sampai 3 kali dalam satu tahun. Gerhana
bulan dapat disaksikan oleh seluruh penduduk bumi yang ketika itu
menghadap bulan. Periode gerhana ini terhitung dari fase bulan purnama ke
fase bulan purnama lagi atau disebut dengan istilah satu bulan sidosis.
Tetapi perlu diingat bahwa tidak setiap bulan berposisi dengan matahari
gerhana akan terjadi, karena orbit bulan tidak sebidang dengan orbit bumi
melainkan memotong orbit bumi dan membentuk sudut sebesar 5°.26
Gerhana bulan terjadi jika bulan memasuki daerah bayang-bayang
bumi. Maka bulan, bumi dan matahari berada dalam satu garis lurus dan
bumi terletak diantara bulan dan matahari. Bayangan yang dibentuk oleh
bumi mempunyai 2 bagian. Pertama adalah bagian bayangan yang paling
luar yang disebut dengan bayangan penumbra bayangan ini tidak terlalu
gelap. Kedua adalah bayangan bagian dalam yang disebut dengan bayangan
umbra atau bayangan inti.27 Karena bentuk lingkaran matahari lebih besar
daripada lingkaran bumi maka bayangan umbra bumi membentuk kerucut
sedangkan

bayangan

penumbra

bumi

membentuk

kerucut

yang

bayangannya menyebar luas ke angkasa semakin membesar sampai
menghilang di angkasa28. Adapun jenis-jenis gerhana bulan antara lain
adalah :

26

Ahmad Izzudin, Ilmu Falak Praktis ( Semarang: Pustaka Rizki Putra,2012 ), 109.
Hambali, Pengantar...., 232.
28
Ahmad Izzudin, Ilmu....,110.
27
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1) Gerhana Bulan Total
Gerhana bulan total terjadi manakala posisi bumi-bulan-matahari
terletak pada satu garis lurus, sehingga seluruh piringan bulan berada di
dalam bayangan inti bumi atau umbra bumi, inilah saat fase gerhana
maksimum, maksimum durasi terjadi gerhana bulan total mencapai lebih
dari 1 jam 47 menit. Ketika terjadi gerhana bulan total, maka akan terjadi
empat kontak, yaitu kontak pertama adalah ketika piringan bulan mulai
menyentuh masuk pada bayangan bumi, pada posisi inilah waktu mulai
gerhana. Kontak kedua, ketika seluruh piringan bulan seudah memasuki
bayangan bumi, pada posisi inilah waktu mulai total gerhana. Kontak
ketiga, adalah ketika piringan bulan mulai menyentuh untuk keluar dari
bayangan bumi, pada posisi inilah waktu akhir total gerhana. Kontak
keempat, ketika seluruh piringan bulan sudah keluar dari bayangan bumi,
pada posisi ini gerhana berakhir.29
Perlu kita ketahui, ketika terjadi gerhana bulan total meski bulan
berada di wilayah umbra bumi, bulan tidak sepenuhnya gelap total.
Karena sebagian cahaya bulan masih bisa sampai ke permukaan bumi
yang disebabkan oleh refraksi atmosfir30 bumi. Dan gerhana bulan total
dibagi menjadi 2 yaitu :
a) Gerhana bulan total negatif : pada gerhana ini, warna bulan menjadi
merah tetapi tidak rata.

29

Muhyidin Khazin, Ilmu Falak Dalam....,191.
Atmosfir seringkali disebut dengan istilah jaw yang artinya angkasa. Sedangkan dalam
yang astronomis Jaw adalah lapisan gas yang menyelubungi sebuah benda langit. Lihat (
Muhyidin Khazin,Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik (Yokyakarta : Buana Pustaka,2004), 40..
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b) Gerhana bulan total positif : pada gerhana ini, bulan melalui titik pusat
daerah umbra dan warna bulan menjadi merah merata.31
c) Gerhana Bulan Parsial
Gerhana bulan parsial terjadi karena posisi bumi, bulan dan
matahari tida berada dalam satu garis lurus. Sehingga hanya sebagian
piringan bulan saja yang memasuki bayangan inti bumi. Sedangkan
sebagian permukaan bulan lainnya berada di wilayah bayang semu
bumi atau penubra bumi. Sehingga bagian yang berada di luar umbra,
bulan masih bisa memantulkan sinar matahari ke permukaan bumi.
2) Gerhana Bulan Penumbra
Jenis gerhana bulan yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra.
Pada gerhana bulan penumbra, bulan hanya melewati bayangan
penumbra bumi dan tidak memasuki wilayah bayangan umbra bumi.
Gerhana bulan penumbra hampir tidak dapat dideteksi secara visual.
Kecuali jika magnitude

32

gerhana lebih besar dari 0.7°.33 Berbeda

dengan gerhana bulan total dan sebagian, pada gerhana bulan penumbra
bulan tak akan hilang di langit malam.

Muhammad
Abduh
Tuasikal,
Msc,”
Gerhana
Bulan,”
dalam
http://rumaysho.com/13145/-Gerhana Bulan.html/,(diakses pada tanggal 23 Februari 2020, jam
11.00).
32
Magnitude atau dalam istilah Arab dienal dengan Qadr Nur yaitu kadar terang atau
kadar kecemerlangan cahaya suatu benda langit dalam peristiwa gerhana, magnitude diartikan
sebagai luas bagian suatu benda langit yang tertutup benda langit lainnya apabila diamati dari
bumi.
33
Ahmad Izzudin, Ilmu.....,108
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Walau dapat dilihat dengan mata telanjang, tidak mudah untuk
membedakan antara bulan yang sedang dalam kondisi gerhana penumbra
atau hanya bulan biasa ketika purnama. Bulan penumbra akan terlihat
lebih suram dan redup cahayanya dibanding bulan purnama biasanya.
Lama waktu gerhana bulan penumbra bisa mencapai 4 jam lebih, tidak
seperti gerhana bulan total, gerhana bulan penumbra tidak dapat terlihat
di seluruh wilayah Indonesia. Munculnya gerhana bulan terjadi ketika
bulan berada dalam satu posisi dengan matahari dengan kemiringan
bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5 derajat.
Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika ini membuat 2
buah titik potong muncul. Titik potong ini disebut dengan node, yaitu
sebuah titik dimana bulan membelah bintang ekliptika.
Gerhana bulan dapat terjadi ketika bulan beroposisi pada node
diatas. Untuk bergerak, bulan memerluan 29,53 hari dari satu titik oposisi
ke titik oposisi lainnya. Ilmuwan menyebut gerhana ini sebagai Super
Blood Wolf Moon atau bulan serigala darah, sebutan itu muncul karena
gerhana bulan penumbra menampilkan warna kemerahan seperti darah
dan terjadi ketika masa bulan serigala.34

Agung Pratnyawan, “ Disebut Super Blood Wolf Moon, Keunikan Gerhana Bulan”
dalam http://hitekno.com/sains/2020/01/10/151902/disebut-super-blood-moon-keunikan-gerhanabulan/,(diakses pada tanggal 23 Februari 2020, jam 12.00).
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Gambar .06 :Ilustrasi gerhana bulan penumbra
3) Gerhana Bulan Penumbra Sebagian
Gerhana bulan jenis terakhir ini, jika hanya sebagian saja dari bulan
yang memasuki penumbra, maka gerhana bulan tersebut dinamakan
gerhana bulan penumbra sebagian. Gerhana ini biasanya tidak terlalu
menarik bagi pengamat. Karena pada gerhana bulan jenis ini,
penampakan gerhana hampir-hampir tidak bisa dibedakan dengan saat
bulan purnama biasa.
Umumnya gerhana bulan penumbra relatif sulit dibedakan dengan
bulan saat purnama bila hanya diamati dengan mata telanjang, sehingga
gerhana penumbra diabaikan sebagai gerhana oleh masyarakat. Selain itu
juga terdapat gerhana bulan sebagian bila selama gerhana bulan
berlangsung, hanya sebagian bundaran bulan memasuki umbra bumi.
Sedangkan gerhana bulan total bila selama gerhana bulan berlangsung,
seluruh bundaran memasuki kawasan umbra bumi.35

Moedji raharto,” gerhana bulan dan gerhana matahari”, http://personal. fmipa. itb.ac.id/
moedji/gerhana-bulan-gerhana-matahari-tahun-2014-sebuah-catatan?, diakses pada tanggal 04
Maret 2020, jam 10.00).
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3. Fikih Gerhana
1) Gerhana Perspektif Fikih
Dalam istilah fuqaha gerhana dinamakan kusuf dan khusuf. Yaitu
hilangnya cahaya matahari atau bulan atau hilang sebagainnya, dan
perubahan cahaya yang mengarah ke warna hitam atau gelap. Kalimat
khusuf semakna dengan kusuf, ada pula yang mengatakan kusuf adalah
gerhana matahari sedangkan khusuf adalah gerhana bulan. Menurut para
ulama kusuf adalah peristiwa saat sebagian atau keseluruhan wajah bulan
yang dalan fase purnama tertutup oleh bayangan bumi. Sehingga bulan
menjadi tampak gelap ada kalanya sebagian pada saat gerhana bulan
total. Sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena
terhalangi oleh bumi.
Sedangkan khusuf adalah peristiwa dimana cahaya bulan
menghilang baik sebagian maupun seluruhnya pada malam hari karena
posisi bulan yang berada di balik bumi dan matahari, jadi salat gerhana
ialah salat yang dikerjakan dengan tata cara dan gerakan tertentu, ketika
hilang cahaya matahari atau bulan dan juga ketika hilang sebagiannya.36
Nabi menjadikan berakhirnya gerhana sebagai akhir waktu salat, apabila
gerhana berakhir ketika salat gerhana masih berlangsung, maka salatnya
diselesaikan dengan dipersingkat, jika matahari terbenam dalam keadaan
gerhana maka berakhirlah waktu salat gerhana dengan terbenamnya
matahari, demikian pula apabila matahari terbit saat gerhana bulan (di
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Rifa’I, Tuntunan Sholat (Semarang : PT. Karya Toha Putra,2009). 101
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waktu pagi), Imam Rafi’i menegaskan, sabada Nabi : “ Apabila kamu
melihat gerhana, maka salatlah sampai terang (selesai gerhana)”
menunjukkan arti bahwa salat tidak dilakukan sesudah selesainya
gerhana, yang dimaksud dengan selesainya gerhana adalah gerhana
secara keseluruhan.37
2) Dalil salat gerhana
a) Dasar Hukum Al Quran

ََسجَدََواَلَلشَمَسَََولَلََلقَمَر
َ َالشمَسََ َولَقَمَرََلَت
َ َومَنََاَيَتَهََالَيَلَََوالَنهَارَ ََو
َ)َ٣٧(ََواسَجَدَوَللاََالَذَيَخََلقَهَنَََانََكَنَتَمََاَ َيهََتَعَبَدَ َو َن
“Dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Nya ialah malam,
siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada
matahari dan juga jangan pula kepada bulan, tetapi
bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu
hanya menyembah kepada-Nya”.(Q.S.41.{Fussilat}:37)
Allah mengatakan dalam firman-Nya “dan diantara tandatanda kebesaran-Nya”. Potongan arti tersebut menunjukkan tandatanda keesaan Allah dan qudrat-Nya. Adapun “ialah malam, siang,
matahari dan bulan” arti tersebut merupakan penjelasan detail apa
saja bentuk-bentuk kekuasaan Allah. Selanjutnya Allah melarang
penyembahan bulan dan matahari dalam segala bentuk apapun.
Karena meskipun keduanya adalah ciptaan Allah yang besar tetapi
keutamaan yang mereka miliki tidak datang dari diri keduannya
sehingga mereka hak yang sama dengan Allah untuk disembah.masih
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ada Allah yang menciptakan keduannya. Jika Allah berkehendak Dia
bisa meniadakan keduannya atau menghilangkan cahaya keduannya.38

َلَ تسجدواَللشمسَ ولَللقمرَ واسجدوَ هللَالذيَ خلقهنَانَكن تمَََايه
َت عبدون
Ayat ini menjelaskan akan larangan untuk menyembah kepada
matahari dan bulan. Karena seperti yang disebutkan pada potongan
ayat sebelumnya, bahwa keduanya ( bulan dan matahari) hanyalah
ciptaan Allah yang bergerak atas izin-Nya dengan membawa
kemanfaatan bagi umat manusia. Maka hendaknya hanya kepada
Allah bersujud dan menyembah. Bukan kepada bulan bukan juga
kepada matahari. Karena mereka tidak memiliki kelebihan apapun
dibandingkan Allah.39
b. Dasar Hukum Hadis
Hadis riwayat Abu Bakrah

ََسفَت
َ ََكََنا َ َعنَدَ ََرسََولَهللَ َصََلىَللاَعليهَوسلمَفَانَك:َعنَايبَبكرةَقال
َََثَ َوَبَه:ََ فَقَامَََالنَبَََصلىَ للاَ عليهَ وسلمَ يَرََََردَ َاءهََََوفََ َرَويَة,َالشمَس
َ
َس
َ بَ َالَنا
َ َ(وث
َ َ,َسجَد
َ َحَّتَ دَخَلََ َالَم,۳۶/٧َ َل
ًَ َستَعَج
َ َم
َ(ََثَََاَقَبَ َل.َشمَس
َ َ فَصََلىَ بَنَاََركَعَتَيَََحََّتَََانََلتَََال,فَدَخََلنَا,)۳۱/۲َاَلَيَه
ََانَمَن
َ َ(َايَت
َ َالشمَسََوََاَلقَمَر
َ َان
َ ََ:َعََليَنَا)َفَقَالََالنَبََصلىَللاَعليهَوسلم
ََ(وَلكَنََللاََتَعَالََيَ َوف
َ ََتَاَحَد
َ سفَانََلَمَ َو
َ َ)لََيَنَك۳۱/۲َتَللاَََواَّنَمَا
َ َاَي
Syaikh Imam al-Qurtubi, al Jami’ Lil Ahkam Al-Qur’an ( Jakarta : Pustaka Azzam,
2009), 888.
39
Ahmad Mustafa Al Maraghi, Tafsir Al- Maraghi ( Beirut: Daar kutub Alamiyah, 1971),
249
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َكَاَ َن
َ َ(وذَل.
َ ََشفََمَاَبَكَم
َ َاَوادَعََواَحَّتََيَك
َ اَفصََلو
َ َفَاءَذََرَايَتَمََو َه,)ًبَاَعَبَادََه
َاتَيَقَالََلهَاب رهيمَف قالَ َالنَاَسَ َفََ اََبًناَلََلنبَ َصلىَللا َعليه
َ َوسلمَم
40
)َذَلَك
Abu Bakrah berkata : “kami berada di sisi Rasulullah lalu terjadi
gerhana matahari. Maka, nabi berdiri dengan mengenakan
selendang beliau ( dalam satu riwayat: pakaian beliau sambil
tergesa-gesa 7/34) hingga beliau masuk ke dalam masjid,( dua
orang-orang pun bersegera masuk. Kemudian beliau salat dua
rakaat bersama kami hingga matahari menjadi jelas. Beliau
mengahadap kami, lalu bersabda,”sesungguhnya matahari dan
bulan adalah dua dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan
sesungguhnya keduanya(2/31) bukan gerhana karena meninggalnya
seseorang. Akan tetapi, Allah menakut-nakuti hamba-hamba Nya
dengganya. Oleh karena itu, apabila kamu melihatnya, maka
salatlah dan berdoalah sehingga terbuka apa (gerhana) yang terjadi
padamu”.(hal itu karena putra Nabi SAW. Yang bernama Ibrahim
meninggal dunia, kemudian terjadi gerhana. Lalu, orang-orang
berkomentar bahwa gerhana itu terjadi karena kematian Ibrahim
itu. Hal ini lantas disangga Rasulullah dengan sabda beliau itu).41
Imam Hanafi, Maliki, Hanbali dan Syafi’I sepakat bahwa salat
gerhana matahari dan bulan itu hukumnya adalah sunah Muakkadah,
bukan wajib. Imamiyah mengatakan hukumnya fardu ‘ain atau tiaptiap mukallaf.42 Imam an-Nawawi berkata: “para ulama sepakat dalam
konteks ijma’ bahwa salat gerhana hukumnya sunnah”. Imam Ibn
Qudamah berkata: “ salat gerhana hukumnya sunah muakkadah
karena nabi pernah melakukannya dan memerintahkannya.” Al-Hafidz
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Imam Abi Husain Muslim bin Hajaj al-Qusyiry an-Naisabury, Shahih Muslim,Jus II (
Lebanon: Daar Kutub al Ilmiah, 1992), 618.
41
M. Nashiruddin al-Bana, Ringkasan Shahih Bukhari, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema
Insani Press, 2003), 348.
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Ibn Hajar berkata: “ Jumhur ulama sepakat bahwa salat gerhana
hukumnya sunah muakaddah.”43
2) Tata Cara Salat Gerhana
Hadis riwayat oleh Aisyah r.a

َ,ََعَنََابيه,َشامَ َبَنَ َعََرَوة
َ ََعَنَ َه,س
َ َكَبَنَ َاَن
َ َحَدَثَنَاَقَتَيَبََةَبَنَ َسَعَيَ َدَعَنَ َمَال
ََحَدَثََناَعبدللاَ َبن:(والَلفَظَ ََلهَ)َقال
َ َ شةَ ََوحَدَثَنَ َاَبَ َوبَكََربَ َن ََابََشَيَبََه
َ َعَائ
ََسفَت
َ َقَالَتَََخ,عنَ عائشةَ رضيَ للاَ عنهما,ابيه
َ َحَدَثَنَاَ هشامَََعن.َنَي
َالشمَسَََفَََعَهَدَََرسوللَ للاَ صلىَ للاَ عليهَ وسلمَ فَقَامَََرس َولَ للا
َ
َع
َ َ َثَركَعََفَاءَطَالََ َالركََو.َفَاءََطَالََالَقَيَامََجَدَاََوهَوََدَ َونََالقَيَامََالَ َول.َيَصَلى
َََ َثََقَامَََفَاَطَالَََاَلقَيَامََََوهَوَََدَ َو َن.ََثَََسَجَد.َوعََالََول
َ َجَدَاَََوهَ َوََدَ َونَََ َالرك
َ َثَ َركَعَ َفَاءَطَالَ َ َالركََوعَ ََوهَوَ َدَ َو َن َ َالركََوعَ َالَ َولَ َثَ ََرفَعََراسََه.َالقَيَامَ َالَ َول
ََثََركَعََفَاَطَالََ َالركََوعَََوهَوََدَ َو َن.َفَقَامََفَاَطَالََاَلقَيَامَََوهَوََدَ َونََالقيامََالَ َول
ََالشمَسََفَخَطَب
َ َََ َثَانَصََرفَََرسولهللََ َوقَدََتََلت.ََ َثَسَجَد.ََالركََوعََالَ َول
َ.َت َللا
َ َالشمَسَ ََوالَقَمَرَ َمَنَ َاَي
َ َ ََان:َالنَاسَ َفَحَمَدَ َللاَ ََواَثَنََعََليَهَ َثَقال
َ ََوادَعَوا.اَرَايََتمََوهَاَفَكَ َبَوا
َ َ َفَاءَذ.َت َاَحَدَ ََولََلَيَاتَه
َ سفَانَ َلَمَ َو
َ ََواَّنَمَالََي
.للاََ َوصََلو َاوتَصَدَقََوا
“Dan, Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kami, dari Malik bin
Anas, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya,dari Aisyah RA.(
Rangkaian sanad dari jalur yang lain menyebutkan) dan, Abu Bakar
bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami (redaksi hadith diatas
adalah miliknya, dia berkata ; Abdullah bin Numair menceritakan
kepada kami,Hisyam menceritakan kepada kami,dari ayahnya, dari
Aisyah dia berkata : pada masa Rasulullah Saw telah terjadi
gerhana matahari. Lantas Rasulullah berdiri untuk menunaikan
salat. Beliau berdiri dalam waktu yang sangat lama. Kemudian
Sa’id bin Ali bin Wahf al-Qahthani, Ensiklopedi Salat, terj. Ahmad Yunus (Jakarta:
Pustaka Imam asy- Syafi’I,2006), 15.
43
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beliau ruku’ juga dalam waktu yang sangat lama. Lalu Rasulullah
bangkit untuk kembali berdiri dalam waktu yang sangat lama.
Kemudian beliau bangkit untuk kembali berdiri dalam waktu yang
sangat lama, namun tidak lebih lama dari berdiri yang pertama.
Setelah itu Rasulullah melakukan ruku’ dalam wakru yang sangat
lama,namun tidak selama ruku’ yang pertama. Lantas Rasulullah
melakukan sujud dan setelah itu kembali berdiri dalam waktu yang
sangat lama, namun berdiri beliau tidak lebih lama dibandingkan
dengan berdiri yang pertama. Lalu beliiau ruku’ dalam waktu yang
lama, namun tidak selama dengan ruku’ beliau yang pertama. Baru
setelah itu beliau kembali melakukan sujud. Kemudian Rasulullah
mengakhiri ( salatnya) dam ketika itu juga matahari telah bersinar
terang. Lalu beliau berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau
membaca tahmid dan pujian kepada Allah sembari bersabda”
Sesungguhnya matahari dan bulan itu termasuk tanda-tanda
kebesaran Allah. Sesungguhnya keduanya tidak mengalami
gerhana gara-gara kematian maupun kelahiran seseorang. Jika
kalian menyaksikan kedua makhluk tersebut (tengah mengalami
gerhana), maka bertakbirlah kepada Allah dan berdoalah
kepadanya, kerjakanlah salat sunah dan keluarkanlah sedekah.44
Hadis di atas selain menjelaskan hukum melaksanakan salat
gerhana, juga menjelaskan tata cara salat gerhana dan alangkah baiknya
jika salat dilaksanakan ketika gerhana masih terjadi. Menurut Abu
Bakar bin al-Mundzir dan Ishaq bin Rahawaih tentang penambahan
gerakan ruku’ dalam salat gerhana, bertujuan untuk memperpanjang
salat sambil menunggu bulan atau matahari terlihat jelas kembali atau
usianya gerhana. Tetapi jika sekiranya gerhana akan segera berakhir,
maka biasanya Rasulullah salat dengan satu ruku’ dalam satu raka’at.
Adapun pada praktiknya sekarang, umat islam sekarang menggenapkan
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Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyiry an-Naisabury, Shahih Muslim, Juz II,
( Lebanon: Daar Kutub al-Ilmiah,1992), 618.
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salat gerhana dengan dua kali gerakan ruku’ dalam satu raka’at tidak
kurang ataupun lebih.45
Imam Hanafi mengatakan bahwa di dalam salat gerhan itu tidak
mempunyai bentuk khusus, tetapi dikerjakan dua raka’at, seperti salatsalat sunah lainnya. Satu qiyam (berdiri) dan satu ruku’ untuk tiap-tiap
raka’at. Dan boleh dikerjakan dua raka’at saja, dan boleh pula
dikerjakan empat raka’at atau lebih. Adapun bentuknya, menurut
mazhab Imam Hambali, Syafi’I dan Maliki adalah dua raka’at, yang
mana dalam tiap-tiap raka’at itu terdapat dua qiyam dan dua ruku’.
Pertama-tama mengucapkan takbir lalu membaca al- fatihah dan salah
satu surat, kemudian ruku’, berdiri lagi membaca surat al- fatihah dan
salah satu surat, kemudian ruku’ sekali lagi dan sujud. Begitu juga
pada raka’at kedua. Selanjutnya menyempurnakan salat hingga
selesai.46
Salat gerhana dilakukan tanpa azan dan iqamat, tetapi
dianjurkan untuk diserukan, salat berjamaah karena Nabi saw.

لةََجَامَعََة
َ ََالَص:ََبَعَثََمَنَادَ ًَييَنَادَي
“Pernah mengutus
berjamaah”47

45

seseorang

untuk

menyerukan

salat

Imam al-Qadli Abu Walid bin Ibn Rusyd Al Andalusy, Bidayatul Mujtahid wa
Nihayatul Muqtasid, Juz I (Semarang: Maktabah Toha Putra,tt),154.
46
Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqih Lima…..,128.
47
Wahbah az-Zuhaili,Fiqih Islam wa Adilatu,terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta:
Gema Insani,2010), 485.
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Imam Hambali dan Syafi’i membolehkan salat gerhana
dilakukan secara sendiri-sendiri karena hanya salat sunah. Tidak
disyariatkan pula harus penduduk tetap, dan tidak disyariatkan pula
harus berjamaah seperti salat sunah lainnya. Hanafi berpendapat, jika
imam salat jumat tidak datang maka orang-orang boleh melakukan
salat gerhana dengan sendiri-sendiri dua rakaat ataupun empat, di
dalam rumah mereka. Nabi bersabda,

صلةَالرجلَفَب يتهَافضلَالالمكت وبَة
“Salat seseorang yang dilakukan di dalam rumahnya itu lebih
baik kecuali salat lima waktu”.48
Kecuali jika terbukti ada dalil yang menetapkannya seperti
dalam salat dua hari raya, salat ramadhan, dan gerhana matahari.
Karena, berkumpul di malam hari itu agak susah atau bias
menimbulkan fitnah. Adapun menurut Imam Syafi’I dan Hambali,
salat gerhana bulan dilakukan secara berjamaah seperti salat gerhana
matahari, seperti hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a bahwa ia
memimpin salat orang-orang ketika terjadi gerhana bulan. ia berkata,

َصليتَكماَرايتَرسولَللا
“ Aku melakukan salat sebagaimana aku melihat Rasulullah.
melakukannya.”49

48
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Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa …..,493.
Ibid.,484.
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Disunahkan untuk mandi sebelum melakukan salat gerhana,
penjelasannya telah dipaparkan dalam pembahasan mandi-mandi
sunah. Karena, salat gerhana disyariatkan untuk berkumpul, dan juga
khutbah menurut Syafi’I, sedang menurut Maliki dianjurkan untuk
memberi nasihat maka disunahkanlah mandi sebelum melakukan
salat, seperti halnya salat jumat dan dua hari raya.50
Imam Hanafi dan Syafi’I menambahkan, dianjurkan kepada
semua orang untuk melakukan salat dua rakaatt secara sendirian
seperti salat biasanya bukan salat gerhana semisal gempa,petir, gelap
yang pekat pada siang hari, angin kencang baik malam ataupun siang,
ketakutan karena tersebarnya bintang-bintang dan cahaya terang
benderang pada malam hari, menyebarnya penyakit, takut dari musuh
dan lainnya dari macam-macam ketakutan dan kekhawatiran. Sebab,
hal-hal seperti itu dapat membuat takut orang dan agar mereka
meninggalkan kemaksiatan serta kembali taat kepada Allah.51
Menurut Hambali, tidak perlu melakukan salat karena ,munculnya
tanda-tanda kebesaran Allah selain gempa, seperti munculnya petir,
angin kencang dan cahaya dimalam hari karena tidak ada hadith yang
dinukil tentang hal tersebut dari Nabi dan para sahabatnya.
Padahal, pada zaman beliau terjadi satu tanda kebesaran Allah
berupa terbelahnya bulan, angin ribut dan petir. Diriwayatkan bahwa
Nabi saw. Ketika selesai dari salat gerhana matahari dan pada saat itu
50
51
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matahari telah menjadi terang kembali, beliau saw. Memuji dan
memuja Allah, lalu bersabda,

َانَالشمسَوالقمرَايتانَمنَايتَللاَلَي نخسفانَلموتَاحدَول
لياتَه
“Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda
kebesaran Allah. Kedua gerhana tidak terjadi karena kematian
ataupun kalahiran seseorang.”52
Hanafi dan Hambali mengatakan, tidak ada khutbah pada salat
gerhana matahari, karena nabi telah memerintahkan salat saja dan
tidak khutbah. Adapun beliau berkhutbah setelah salat untuk
mengajarkan pada sahabat tentang hukum salatnya, dan ini khusus
untuk beliau. Tidak pula terdapat dalam riwayat yang menunjukkan
bahwa beliau berkhutbah seperti dua khutbah. Maliki berpendapat,
tidak disyaratkan pada salat ini adanya khutbah. Hanya dianjurkan
untuk memberi nasehat usai salat, mencakup pujian kepada Allah.53
Syafi’I berpendapat, termasuk sunah bila imam berkhutbah
untuk salat dua gerhana dengan dua khutbah usai salat, seperti
khutbah hari raya dan jumat dengan berbagai macam rukunnya.
Ulama fiqih berpendapat, khutbah nabi hanya pada waktu itu saja,
karena orang-orang pada saat itu beranggapan bahwa terjadinya
gerhana matahari karena kematian Ibrahim.54
Sebagian ulama berpendapat bahwa khutbah gerhana termasuk
khutbah rutin. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya sesuatu yang
52
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disyariatkan nabi adalah suatu ketetapan yang pasti. Dikarenakan
setelah itu tidaka pernah terjadi lagi, maka nabi pun tidak berkhutbah
gerhana lagi. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa khutbah
gerhana termasuk khutbah insidental. Sebagian ulama berpendapat, “
khutbah gerhana termasuk khutbah insidental karena khutbah itu
dilaksanakan apabila ada peristiwa yang menyebabkan untuk
berkhutbah, jika tidak maka tidak ada khutbah. Tetapi yang lebih
dekat dengan kebenaran adalah bahwa khutbah gerhana termasuk
khutbah rutin karena disunahkan kepada manusi jika salat gerhana
hendaklah salah seorang di

antara mereka berkhutbah dan

mengingatkan mereka.55
Malik, Asy-Syafi’I, jumhur ulama lebih suka salat khusuf dan
kusuf dikerjakan di dalam masjid. Masjidlah yang dikehendaki dengan
mushalla dalam salah satu hadith yang berhubungan dengan salat ini.
Diterangkan oleh An-Nawawy, bahwa semua ulama menetapkan :
bahwa untuk salat khusuf dan kusuf, tidak ada adzan. Kata AnNawawy pula salat gerhana dikerjakan dalam masjid secara
berjamaah. Tapi boleh juga di suatu tempat yang lain, dan salat ini
disunatkan bagi perempuan, musafir, budak sahaya dan bagi orang
yang seorang diri. Pendapat yang tidak mensunahkan kalau tidak
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Syaikh Muhammad al-Utsmaini, Syarah Riyadhus Shalihin,terj. Asmuni ( Daar AlBashirah Iskandariyah, Mesir Cet.II, 2001), 453.
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berjamaah, lemah. Dan sahnya salat ini, tidak berpautan dengan izin
kepala dan kehadirannya.56
Syafi’I berkata:” kalau penguasa pergi ke masjid, hendaklah
para jamaah salat di belakangnya. Kalau tidak hendaklah mereka
menunjuk imam lain. Kalau tidak ada imam, hendaklah mereka salat
sendiri-sendiri. Kalau mereka takut salat terang-terangan, hendaklah
mereka kerjakan secara tersembunyi. Demikian pendapat Malik,
Ahmad dan Ishaq. Menurut Sufyan ats-Tsauri dan Muhammad kita
harus salat sendiri-sendiri kalau imam tidak turut salat.57
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BAB III
PENDAPAT TOKOH – TOKOH AHLI FALAK TENTANG FENOMENA
GERHANA BULAN PENUMBRA
A. Gambaran Umum Lembaga Nu dan Muhammadiyah
1. Lembaga Muhammadiyah
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo berdiri pada
tahun

1922

berdasarkan

Surat

Pengesahan

dari

Hop

Bestuur

Muhammadiyah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) tentang berdirinya
Ranting Muhammadiyah Ponorogo Nomor 22 tanggal 22 Februari 1922
dengan Ali Diwirjo sebagai ketua, dimana pada saat itu status organisasinya
masih setingat ranting dengan 7 orang pengurus dan 22 orang anggota.
Status organisasi Muhammmadiyah tersebut pada tahun 1927 (4 tahun
kemudian)

menjadi

cabang

Muhammadiyah.

Pimpinan

Daerah

Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Ponorogo telah mengalami 12 periode
kepemimpinan.
Pimpinan

Daerah

Muhammadiyah

Kabupaten

Ponorogo

membawahi 21 Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) menyebar
diseluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Ponorogo, yakni: Ponorogo,
Siman, Mlarak, Jetis, Pulung, Balong, Slahung, Jenangan Barat, Jenangan
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Timur, Babadan, Ngebel, Bungkal, Ngrayun, Sambit, Sawoo, Sooko,
Kauman, Jambon, Badegan, Sampung, dan Sukorejo. Satu-satunya
kecamatan yang belum ada PCM-nya adalah Kecamatan Pudak ( yang
secara administratif baru terdaftar sebagai kecamatan baru di wilayah
Kabupaten Ponorogo).
Struktur organisasi menganut asas fleksibel, artinya surat keputusan
sebagai landasan penetapan pengurus Organisasi Muhammadiyah mulai
tingkat daerah hingga cabang hanya menyebutkan ketua dan anggota dan
tanpa rincian ketetapan pemegang masing-masing bagian yang ada. Dalam
konteks ini Organisasi Muhammadiyah baik ditingkat daerah maupun
cabang sangat mempertimbangkan kebutuhan atau kontes lokal masingmasing.

Karenanya,

ada

Cabang

Muhammadiyah

yang

susunan

kepengurusannya ditetapkan mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris,
bendahara hingga seksi-seksi yang telah dibentuk. Cabang Muhammadiyah
kali ini bertempat di Jalan Jawa Nomor.38 yang diketuai oleh bapak
Drs.Maftuh Bahrul Ilmu, MH. wakil beliau adaah bapak Drs. Muh
Syafrudin, MA, sekretaris bapak Drs. Muhammad Idris Septrianto, M.Pd.
Berdasarkan keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa
Timur Nomor 91/KEP/III.O/D/2016 tentang penetapan Pimpinan Daerah
Muhammadiyah Ponorogo, dan terdiri dari beberapa bidang-bidang yang
membantu salah satunya adalah bidang Tarjih dan Tajdid yang bertugas
mengadakan kursus hisab dan rukyat.58
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Maftuh Bahrul Ilmi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 23 Maret 2020.
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2. Lembaga Nahdlatul Ulama
Keberadaan Nahdlatul Ulama Kota Ponorogo adalah sebagai sebuah
oraganisasi keagamaan yang mengelola dan membawahi manajemen
kelembagaan NU di tingkat cabang Kota Ponorogo, berdirinya adalah tidak
bisa terlepas dari organisasi NU secara nasional. Nahdlatul Ulama (NU)
secara nasional adalah sebuah jami’iyyah keagamaan yang didirikan pada
tanggal 31 Januari 1926 M atau 16 Rajab 1344 H di Kota Surabaya.
Pemrakarsa lahirnya NU ini adalah beliau Al-Magfurlah K.H. Hasyim
Asy’ari dan K.H. Wahab Hasbullah yaitu pada tahun 1926. Keberadaan
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) merupakan lembaga otonom
yang berada di daerah tingkat II/ Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia.
Secara kelembagaan PCNU membawahi beberapa lembaga di
bawahnya yang berfungsi sebagai sentral kegiatan NU di tingkat
Kabupaten/Kota. Adapun tugas PCNU yaitu mengatur dan memanage roda
organisasi di tingkat cabang, agar roda organisasi dapat berjalan dengan
terarah dan dinamis dengan keberadaan dan kebutuhan NU yang ada di
masing-masing daerah. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama kali ini
merupakan cabang ke-7 yaitu NU Ponorogo yang merupakan surat
keterangan al-Idaroh al-Aliyah (PBNU) yang didirikan pada tanggal 11
Maret 1930, berkantor di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.60, di Ponorogo
juga terdapat masjid NU yang mana sang Hadratussyaikh langsung turun
tangan dalan melakukan peletakan batu pertama dan juga beliau lah yang
melakukan pengukuran arah kiblat.
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Nahdlatul Ulama mempunyai dua lajnah yaitu salah satunya adalah
LFNU (lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama) yang bertugas mengurus
masalah hisab dan rukyat, serta pengembangan ilmu falak yang mana
sekarang telah mengalami yaitu menjadi Lembaga Falakiyah. Perubahan
tersebut dikarenakan apabila menggunakan kata Lajnah itu sifatnya seperti
kepanitiaan meskipun bukan, jadi dirubah menjadi Lembaga Falakiyah
sesuai dengan hasil keputusan Muktamar NU ke-33 di Jombang.59
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Sefta Witanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Maret 2020.

50

B. Pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama
1. Pendapat Ulama Muhammadiyah
a. Bambang Wahrudin, M. Pd.
Menurut Bambang Wahrudin Fenomena Gerhana Bulan
Penumbra. Gerhana bulan penumbra adalah gerhana yang terjadi ketika
bulan hanya memasuki bayangan sekunder bumi atau bayangan
penumbra. Menurut hadis Aisyah, apabila terjadi gerhana matahari atau
gerhana bulan. Kata “melihat” dalam hadis tidak diartikan melihat
secara fisik, tetapi dimaknai mengalami, yakni kawasan tempat kita
berada tertimpa bayangan gelap (umbra) atau bayangan semu (
penumbra) dalam kasus gerhana matahari, atau tertimpa bayanagan
gelap (umbra) bulan dalam kasus gerhana bulan.
Jika walaupun kita tidak melihat gerhana itu secara fisik karena
saat hujan lebat misalnya atau keadaan langit berawan tebal yang
mengahalangi terlihatnya gerhana, saat itu tetap disunahkan salat
gerhana karena i\ita sedang mengalaminya, meskipun tidak melihatnya
secara fisik lantaran tertutup awan tebal.
“ dasar hukum melaksanakan salat gerhana ketika tidak tampak
dalam prespektif Muhammadiyah adalah hadis-hadis mengenai
gerhana yang mengandung kata ra’aitum (kamu melihat),
mengetahui bahwa gerhana sedang terjadi yaitu menggunakan
hisab kontemporer, yaitu mengalami gerhana secara langsung di
setiap tempat yang dilalui gerhana” 60

60

Bambang Wahrudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 19 Februari 2020.
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Dalam kasus gerhan bulan penumbra, piringan bulan tampak
utuh dan bulat, tida tampak terpotong, hanya cahaya bulan sedikit redup
dan terkadang orang tidak bisa membedakannya dengan tidak gerhana.
Oleh karena itu dalam kasus gerhana bulan penumbra tidak disunahkan
untuk melaksanakan salat gerhana bulan.

b. Novi Fitia Maliha, M.H.I
Menurut Novi Fitia Maliha Gerhana bulan penumbra adalah
gerhana dimana bulan memasuki bayang-bayang penumbra bumi
bayang semu, bukan bayangan inti bumi atau umbra. Menurut hadis
Aisyah, apabila terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Kata
“melihat” dalam hadis

tidak diartikan melihat secara fisik, tetapi

dimaknai mengalami, yakni kawasan tempat kita berada tertimpa
bayangan gelap (umbra) atau bayangan semu ( penumbra) dalam kasus
gerhana matahari, atau tertimpa bayanagan gelap (umbra) bulan dalam
kasus gerhana bulan.
Jika walaupun kita tidak melihat gerhana itu secara fisik karena
saat hujan lebat misalnya atau keadaan langit berawan tebal yang
mengahalangi terlihatnya gerhana, saat itu tetap disunahkan salat
gerhana karena i\ita sedang mengalaminya, meskipun tidak melihatnya
secara fisik lantaran tertutup awan tebal.
“ perlu dicatat bahwa salat gerhana itu dilaksanakan baik kita
melihat secara fisik atau tidak lantaran ada awan tebal misalnya.
Artinya salat gerhana dilaksanakan karena kawasan kita
mengalami gerhana. Sesuai dengan hadis Aisyah yang dijadikan
dasar, kata melihat dalam hadis itu tidak diartikan melihat secara
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fisik tetapi dimaknai mengalami. Sedangkan penumbra cagaya
piringan bulan itu sedikit redup, jadi tidak ada bagian piringan
bulan yang tertutup yang membuatnya tampak tidak utuh” 61
Dalam kasus gerhan bulan penumbra, piringan bulan tampak
utuh dan bulat, tida tampak terpotong, hanya cahaya bulan sedikit redup
dan terkadang orang tidak bisa membedakannya dengan tidak gerhana.
Oleh karena itu dalam kasus gerhana bulan penumbra tidak disunahkan
untuk melaksanakan salat gerhana bulan.
2. Pendapat Ulama Nahdlatul Ulama
a. Mohammad Cholil
Pendapatnya Tentang Fenomena Gerhana Bulan Penumbra
Menurut Mohammad Cholil, gerhana bulan penumbra secara
astronomis adalah gerhana, tetapi bulan purnama yang masih terlihat
sempurna. Hanya cahaya purnama tidak seterang biasanya. Adapun
ketentuan disunahkannya mendirikan salat gerhana adalah ketika
melihat benda langit yaitu bulan dan matahari mengalami gerhana
inkasafa (saling menutupi). Jika tidak ada proses inakasafa atau
perubahan yang terjadi pada bulan dan matahari, secara tegas
Mohammad Cholil mengatakan apabila terjadi peristiwa gerhana bulan
penumbra umat muslim tidak disunahkan untuk melaksanakan salat
gerhana bulan (khusuf).
“dalam hadis Rasulullah dan didalam Al Quran tidak
menjelaskan secara detail tentang salat gerhana, hanya saja
didalam hadis ada sebuah kisah saat gerhana sedang
berlangsung, kejadian tersebut bersamaan dengan kematian
61

Novi Fitia Maliha, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Maret 2020.
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putra rasul. Yang mana kita tidak boleh menghubungan dengan
itu, maka akan menjadi takhayul”62

Jika ditelaah dari hadith Rasulullah yang menyebutkan

ََفاءن

 رايتموهَاyang artinya jika melihat keduanya dengan garis besar melihat
keduanya sedang mengalami proses gerhana atau inkasafa.
Adapun syarat dilakukannya salat gerhana baik gerhana bulan
atau gerhana matahari adalah jika terlihat ada perubahan pada kedua
benda langit tersebut. Sedangkan dalam gerhana bulan penumbra tidak
terdapat perubahan tersebut. Jadi menurut Muhammad Cholil, salat
Khusuf tidak disunahkan dilaksanakan ketika gerhana bulan penumbra
terjadi. Karena secara astronomis gerhana bulan pernumbra adalah
sebuah peristiwa gerhana, tetapi menurut fiqih gerhana bulan
penumbra bukan kategori sebuah peristiwa gerhana.
b. Umar Salim
Menurut Umar Salim Fenomena Gerhana Bulan Penumbra
adalah termasuk peristiwa gerhana. Tetapi orang awam kadang sulit
mengenalinya karena gerhana ini tidak terlihat secara kasat mata.
Bahkan sebenarnya para astronom pun akan sulit mengamati kecuali
dengan bantuan perhitungan dan alat bantu yang memadai. Menurut
beliau ibadah salat gerhana dilakukan berdasarkan dengan keyakinan.

62

Mohammad Cholil, Hasil Wawancara, Ponorogo, 24 Februari 2020.
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Dalam kasus ini adalah keyakinan terjadinya gerhana,

jadi jika

masyarakat ragu apakah terjadi gerhana atau tidak sedangkan
perbedaanya sangat sulit untuk dilihat yaitu hanya cahaya yang suram
saja, maka dalam suatu ibadah salat gerhana tidak harus dilaksanakan.
Rasulullah mengajarkan bahwa salat gerhana bisa dilaksanakan ketika
gerhana benar-benar dapat dilihat secara kasat mata, seperti gerhana
bulan parsial atau gerhana bulan total.
“pada zaman nabi dan para sahabatnya tidak menggunkan hisab
untuk menentukan ibadah. Praktik dan perintah Nabi agar
melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai
illat. Illatnya yaitu keadaan umat pada waktu itu masih ummi,
maksudnya adalah belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab
(astronom)”63
Walaupun dalam praktiknya orang melakukan perhitungan
terlebih dahulu atau prediksi terjadinya gerhana, sehingga jika cuaca
tidak mendukung dan bulan terhalangi awan, umat islam tahu bahwa
sedang terjadi gerhana dan tetap melaksanakan salat gerhana. Namun
gerhana bulan penumbra tidak bisa diibaratkan dengan kejadian
tersebut, secara umum terkait dengan masalah salat gerhana, salat yang
disunahkan adalah gerhana yang umbra saja sedangkan yang penumbra
tidak disunahkan.
Bagi orang awam tidak disunahkan untuk melaksanakan tetapi
beda lagi dengan para ahli yang sudah profesional dalam hal tersebut,
harus ada kajian terlebih dahulu kalau memang hal tersebut dikatakan
sebuah
63

gerhana,

memang

di

dalam

kitab

Umar Salim, Hasil Wawancara, Ponorogo, 7 Maret 2020.

tidak

dijelaskan
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disunahkannya salat gerhana itu yang bagaimana, hanya dijelaskan
disunahkan untuk melaksanakan salat gerhana bulan dan matahari saja.
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BAB IV
ANALISIS KOMPARATIF PENDAPAT ULAMA NU DAN
MUHAMADIYAH TENTANG GERHANA BULAN PENUMBRA
Sebagaimana telah penulis bahas sebelumnya, bahwa fenomena gerhana
bulan penumbra atau gerhana bulan samar tetap di klasifikasikan sebagai jenis
gerhana bulan tersendiri, dengan pertimbangan bahwa gerhana bulan penumbra
adalah suatu fase. Pada bab ini, penulis memaparkan bagaimana fenomena
gerhana bulan penumbra ini dari sudut pandang ilmu falak dan istimbat hukum
yang mereka gunakan.
A. Analisis Komparatif Ulama NU dan Muhamadiyah tentang fenomena
gerhana bulan penumbra.
Dari pendapat yang telah dipaparkan diatas bisa dilihat persaman dan
perbedaan yang ada, persamaan dari kedua pendapat tersebut yaitu dari
mereka yang berpendapat tentang gerhana bulan penumbra. Menurut
Muhammadiyah gerhana bulan penumbra adalah gerhana yang terjadi ketika
bulan hanya memasuki bayangan sekunder bumi atau bayangan penumbra.
Gerhana ini secara fisik bulan masih tampak sempurna pada fase bulan
purnama, tidak terdapat perubahan yang signifikan. Sedangkan menurut
Nahdlatul Ulama gerhana ini secara astronomis adalah gerhana, tetapi bulan
purnama yang masih terlihat sempurna, hanya cahaya purnama tidak seterang
biasanya.
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Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan oleh
kedua ormas tersebut yaitu menggunakan hisab dan rukyat. Muhamadiyyah
menggunakan madhab hisab yaitu metode yang semata-mata mengandalkan
perhitungan astronomi dalam menentukan bulan baru dan juga yang lainnya,
metode hisab ini dinamai “wujudul hilal”, kekuatan dari metode ini adalah
kemudahan dan kepastian. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah
membuang faktor “rukyat” atau melihat bulan, padahal dalam hadis-hadis
shahih jelas sekali menerangkan faktor “keterlihatan” hilal. Sedangkan NU
menggunakan madhab rukyat, yaitu metode menentukan bulan baru dengan
pengamatan atau observasi semata.
Kekuatan metode ini adalah kepastian dan pemenuhan faktor yang
tertera di hadis shahih, sedangkan kelemahannya adalah boleh dibilang tidak
ada, karena ini adalah hasil musyawarah, menentukan secara nominal misalkan
berapa ketinggian bulan yang disepakati sebelum dirukyat. Dari penjelasan
diatas apabila dikaitkan dengan gerhana bulan penumbra adalah dalam metode
penentuan tersebut yang berbeda yaitu hisab dan rukyat, madhab hisab
menggunakan metode perhitungan, dalam perhitungan tersebut akan muncul
gerhana bulan penumbra tapi gerhana tersebut tidak tampak, apabila mau
melaksanakan salat gerhana pun juga bertolak belakang dengan hadis tentang
gerhana yang mana gerhana tersebut tidak terlihat.
Apakah diartikan gerhana harus dapat terlihat dengan mata telanjang
baru disunahkan salat gerhana, atau diartikan wilayah tersebut sedang
mengalami gerhana meskipun tidak tampak dengan mata telanjang, sehingga
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disunahkan salat gerhana. Para ulama juga bersepakat seperti yang telah
dinyatakan dalam hadis Bukhari, Muslim dan Malik yang bersumber dari
Aisyah RA. Pendapat ini pula yang dipegang oleh dua ormas islam terbesar di
Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyyah. Keduannya sepakat
saat gerhana yang tidak bisa disaksikan (secara langsung), maka salat gerhana
tidak dilaksanakan. Dalam hal ini Muhamadiyyah dan NU memang berbeda
dalam menetapkan salat gerhana, tetapi pada akhirnya hasil itu semua adalah
sama yaitu tidak disunahkan salat khusuf, yang menjadi acuan mereka adalah
hadis Aisyah dan para sahabat.
B. Analisis

Komparatif

Tentang

Istimbat

Hukum

Ulama

Nu

dan

Muhammadiyah Tentang Gerhana Bulan Penumbra
Gerhana bulan dan gerhana matahari adalah dua tanda-tanda kebesaran
Allah yang dikehendaki-Nya terjadi dalam kehidupan dunia. Keduanya tida
terkait dengan mitos dan khufarat tertentu, seperti yang mengaitkan peristiwa
gerhana matahari dengan kematian Ibrahim putra Rasulullah. Namun
sebenarnya gerhana bukan hal yang perlu ditakuti, karena hal tersebut adalah
terjadi sesuai dengan iradah dan qudrah-Nya atas mereka.
Dalam hal ini Ulama Nu dalam menggunakan istimbat hukum tentang
gerhana bulan penumbra adalah secara astronomis gerhana ini disebut dengan
gerhana karena terjadi ketika bulan hanya memasuki bayangan sekunder bumi
atau bayangan penumbra bumi. Sedangkan kalau secara fikih gerhana bulan
penumbra adalah tidak termasuk dalam kategori gerhana karena redupan
cahaya purnama yang disebabakan gerhana bulan penumbra ini, tidak cukup
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dijadikan sebagai dasar dan sebab yang kuat untuk melaksanakan salat khusuf.
Selain itu, perubahan cahaya yang terjadi sangat kecil kemungkinannya untuk
diamati dengan kasat mata apabila ita ingin mengamati kejadian tersebut itu
dengan menggunkan alat bantu. Hal ini disamakan dengan rukyatul hilal, kalau
bulan secara kasat mata tidak terlihat tapi kalau menggunkan teropong bulanya
terlihat itu menurut sebagian ulama ada yang menyatakan tidak dianggap atau
sama-sama dianggap bulan belum terlihat, karena bulan belum terlihat maka
harus menyempurnakan hitungan yang mana hitungan 29 menjadi 30 atas dasar
istikmal. Seperti

حننَّنكمَبضواهر

yang artinya “ kami hanya menghukumi

apa yang tampak dan hanya Allah yang menghukumi apa yang tersembunyi”
Kalau dikaitkan dengan gerhana bulan penumbra walaupun dinamakan
gerhana tapi secara kasat mata tidak terlihat maka apabila dikaitkan dengan
rukyatul hilal berarti tidak disunahkan salat gerhana karena secara kasat mata
tidak terlihat gerhananya. Pandangan ulama Nu dalam hal ini didasarkan atas
pemahaman, dan juga memahami dan mengamalkan nash-nash Al- quran dan
sunah menggunakan asas ta’abbudiy dan dilengkapi asas ta’qquliy dan juga
istikmal sesuai dengan sunnah Nabi serta tuntunan para sahabat dan hasil
ijtihad para ulama madzhab empat ( Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali)
Sedangkan Muhammadiyah menggunakan hisab atau hisab wujudul hilal,
di dalam Al-quran terdapat ayat yang artinya “Matahari dan bulan beredar
menurut perhitungan”(QS 55:5) ayat ini bukan sekedar menginformasikan
bahwa matahari dan bulan beredar dengan hukum yang pasti sehinga dapat
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dihitung atau diprediksi, tetapi juga dorongan untuk menghitungnya karena
banyak kegunaanya, jadi muhammadiyah menggunakan metode ini. Didalam
ormas ini terdapat suatu lembaga yang bernama Majlis Tarjih dan Tajdid yang
mana membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang
diperselisihkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya.
Yang bersumber pada ajaran islam adalah Alquran dan sunah. Muhammadiyah
dalam hal ini menggunakan metode hisab yang mana mengunakan perhitungan
astronomi untuk menentukan kapan terjadinya gerhana, tetapi pada
kenyataanya yang terjadi pada gerhana bulan penumbra adalah tidak terlihat.
Jadi mereka menggunakan hadis Aisyah untuk dijadikan dasar penentuan tidak
dilaksanakannya salat gerhana bulan penumbra.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan analisa yang
telah dilakukan oleh penulis, maka selanjutnya penulis, maka selanjutnya
penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :
1. Jika ditelisik lebih jauh maka akan ada titik tolak antara sistem
perhitungan Muhamadiyyah yakni metode hisab, namun Muhamadiyyah
mengambil keputusan bahwa hadis tersebut adalah yang menjadi acuan
dasar tidak dilaksanakannya salat khusuf. Meskipun jika melalui metode
hisab gerhana akan muncul namun melalui hadis dikatakan disunahkanya
salat ketika gerhana tampak atau terlihat, tetapi pada kenyataanya tidak
dapat terlihat oleh mata apabila menggunakan metode rukyat,
kemungkinan sangat kecil untuk melihatnya itupun juga harus dilakukan
menggunakan alat bantu dan juga orang yang sangat ahli dalam bidang
tersebut.
2. Metode perhitungan yang mereka gunakan memang berbeda tetapi
menghasilkan jawaban yang sama. Nahdlatul Ulama menyamakan
kejadian tersebut dengan kejadian penentuan awal bulan baru dan juga
sesuai dengan kaidah yang ada, sedangkan Muhammadiyah berdasarkan
Al quran dan hadis. Secara astronomi gerhana tersebut memang sebuah
gerhana, sedangkan secara fikih gerhana ini tidak termasuk kriteria sebab
dilaksanakannya salat khusuf, perubahan cahaya yang terjadi saat
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gerhana

bulan

penumbra

tidak

cukup

untuk

dijadikan

sebab

dilaksanaknnya salat khusuf.
B. Saran-Saran
1. Gerhana bulan penumbra merupakan suatu fenomena yang tidak kalah
menarik untuk ditelaah. Selain merupakan fenomena langit pada
umumnya, gerhana bulan penumbra juga syarat akan hikmah dan
pelajaran dari kekuasaan Allah Swt. Namun khalayak masyarakat
belum banyak mengetahui fenomena gerhana bulan penumbra.
Sehingga perlu adanya sosialisasi kepada khalayak masyarakat yang
berkaitan dengan gerhana bulan penumbra. Agar bukan hanya para
akademisi Ilmu Astronomi atau Ilmu falak saja yang memahami
fenomena ini.
2. Para ahli falak dan astronomi diharapkan bisa memandu para khalayak
masyarakat dalam menyikapi fenomena gerhana bulan penumbra.
Karena dibalik fenomena gerhana ada syari’at yang disunahan untuk
dilaksanakan yaitu salat gerhana. Agar tidak menimbulkan keraguan
dalam umat maka para ahli dalam dua bidang ini diharapkan bisa
memberi penjelasan bagi para khalayak masyarakat, khususnya
masyarakat awam yang tidak tau menahu tentang gerhana.
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