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ABSTRAK
Cholik Asrori, Abdul. 2020. Analisis Fiqh terhadap Deviasi Arah Kiblat (Studi
Kasus Masjid Al Asy’ Ari di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo
Kabupaten Magetan). Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syari‟ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Drs. M.
Muhsin. M. H.
Kata Kunci: Arah Kiblat, Deviasi, Fiqh.
Penelitian ini di latar belakangi oleh fakta bahwa ada perbedaan menghadap
kiblat dalam pelaksanaan jama‟ah sholat wajib di masjid al-asy‟ari desa
ngariboyo kecamatan ngariboyo kabupaten magetan. berangkat dari fenomena
tersebut penulis meninjau kembali arah kiblat masjid al-asy‟ari desa ngariboyo
kecamatan ngariboyo menggunakan metode Rasydul Qiblat Harian dan
menganalisis kasus tersebut menggunakan ilmu fiqh sebagai dasar penetapan
hukum pada kasus tersebut. Padahal arah kiblat sendiri merupakan syarat sah
shalat yang tentunya tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, penulis
merumuskan masalahnya dan bertujuan untuk mengetahui: (1) Analisis fiqh
terhadap deviasi arah kiblat di masjid Al-Asy‟ari menurut pendapat Imam
Syafi‟i dan Jumhur Ulama‟, dan (2) Cara masyarakat menyikapi terhadap deviasi
arah kiblat di masjid Masjid Al- Asy‟ari desa Ngariboyo kecamatan Ngariboyo
kabupaten Magetan.
Penelitian lapangan (field research) ini menggunakan metode kualitatif.
Pengumpulan datanya dengan cara interview dan dokumentasi. Data yang
terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan prosedur yang meliputi
editing, organizing, penemuan hasil.
Dari penelitian ini dihasilkan bahwa: (1) Masjid Al-Asy‟ari desa Ngariboyo
kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan sudah sesuai dengan apa yang
dikatakan oleh Madzhab syafi‟I dan Jumhur Ulama‟ yaitu bagi orang yang
melihat Ka‟bah wajib menghadap Ka‟bah itu sungguh-sungguh (‘ayn alKa’bah), tetapi orang yang jauh dari Ka‟bah wajib atasnya menyengaja
menghadap „ayn Ka‟bah, walaupun pada hakekatnya ia hanya menghadap jihat
al-Ka’bah. Dengan kata lain, kiblat bagi orang yang melihat langsung Ka‟bah
adalah „ayn al-Ka‟bah, sedangkan kiblat bagi orang yang tidak melihat langsung
Ka‟bah adalah jihat al-Ka‟bah. (2) Analisa tentang deviasi arah kiblat yang
berada di masjid Al-Asy‟ari bukan masalah yang serius (tetap sah) dilihat dari
Ilmu Fiqh. Jama‟ah yang kurang yakin pada arah kiblat masjid Al-Asy‟ari,
seharusnya tetap mengikuti arah kiblat masjid Al-Asy‟ari meskipun sudah
berijtihad sendiri untuk mencari arah kiblat yang benar, tetap saja ijtihadnya
dianggap batal karena sesungguhnya ijtihad pertama tidak bisa merusak ijtihad
yang kedua.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Semua ibadah dalam agama Islam sudah ditentukan waktunya, seperti
haji yang dilakukan dalam bulan D{zu>lhijah, puasa di bulan Ramadhan, Zakat
Fitrah diakhir bulan Ramadhan, dan sebagaimana yang sering kita lakukan
sehari semalam yaitu Sholat Subuh, Dhuhur, Ashar, Magrib, dan Isya‟, itu pun
dilakukan jika waktu shalat tiba dan kapan waktu shalat berakhir. Setelah kita
mengetahui waktu untuk melakukan shalat, diharuskan pula kita menentukan
arah untuk menghadap wajah kita selagi shalat. Jika seorang muslim selalu
tinggal di satu tempat, maka mungkin ia tidak mendapatkan kesulitan untuk
menentukan arah kiblat. Akan tetapi, begitu ia sering berpergian jauh, ia akan
mulai menyadari bahwa menentukan arah kiblat itu tidak mudah.
Mengahadap kiblat menurut Jumhur Ulama‟ termasuk salah satu syarat
sahnya shalat, apabila tidak menghadap kiblat, shalatnya tidak sah. Umat
Islam di Indonesia pada umumnya meyakini bahwa kiblat itu berada di
sebelah barat. Sehingga identik dengan arah barat tempat terbenamnya
matahari. Akibatnya, bagi mereka shalat itu harus menghadap ke barat di
mana pun mereka berada. Dengan demikian, masalah kiblat itu menjadi
masalah yang umum dalam masyarakat sekitar dalam urusan ibadah sholat.
Pada dasarnya menghadap Ka‟bah dalam wacana fiqih merupakan syarat
sah shalat yang tidak dapat ditawar-tawar. Memang pada mulanya ketika
Rasulullah SAW, berada di Makkah beliau shalat menghadap Baitu>l Maqd}i>s
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atas perintah dari Allah SWT. Hal ini dimaksudkan untuk membujuk hati para
Ahli Kitab, tetapi beliau sangat berharap agar arah kiblat dialihkan ke Ka‟bah
yang mulia, karena itulah kiblat bapaknya, Ibra>hi>m Al-Kha>lil. Maka saat itu
beliau banyak menengadah ke arah langit, sambil berharap turunnya wahyu
untuk pengalihan arah kiblat, hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu,
memerintah agar beliau menghadap kea rah Ka‟bah. Di samping itu ada sebab
lain yang membuat beliau berkeinginan atas pengalihan kiblat dari Baitul
Maqdis ke Ka‟bah, yaitu karena orang Yahudi yang jahat biasa berkata
“Alangkah anehnya urusan Muhammad, dia berbeda dengan kita dalam
masalah agama, namun sama dalam shalatnya dengan kiblat kita”. Kalau tidak
karena agama kita, tentu dia tidak tahu harus menghadap ke mana ketika
shalat.1
Penentuan arah kiblat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia
mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan yang ada. Pertama kali mereka menentukan arah kiblatnya
ke barat dengan alasan Saudi Arabia tempat di mana Ka‟bah berada terdapat
di sebelah barat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan perkiraan saja tanpa
dengan perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu. Oleh karena itu, arah
kiblat sama persis dengan matahari terbenam. Dengan demikian arah kiblat itu
identik dengan arah barat. Selanjutnya, berdasarkan letak geografis Saudi
Arabia terletak di sebelah barat agak miring ke utara (barat laut) maka arah
kiblatnya ke arah tersebut. Oleh karena itu, ada sebagian umat Islam yang
1

Mu>hammad Ali> Ash-Shabu>ry, Tafsir Tematik Surat Al-Baqarah – Al-An’am (Jakarta,
Pustaka Al-Kausar, 2000)cet 1, hal 30.
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tetap memiringkan arah kiblatnya agak ke utara walaupun ia shalat di masjid
yang sudah benar menghadap kiblat.2
Setelah mengenal Ilmu Falak, mereka menentukan arah kiblatnya
dengan bayang-bayang sebuah tongkat dengan berpedoman pada posisi
matahari persis pada titik zenith Ka‟bah.3 Setelah kompas ditemukan, umat
Islam menggunakan alat tersebut untuk menentukan arah kiblat, namun cara
ini kurang akurat. Dari uraian di atas, penulis menemukan sebuah masalah
tentang kemiringan arah kiblat yang berada di Masjid Al-Asy‟ari4. Akan
tetapi, banyak dari masyarakat yang belum mengerti pentingnya arah kiblat
dalam ibadah sholat.
Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara kepada
sejumalah takmir masjid tersebut agar memperkuat bukti permasalahan
terhadap deviasi arah kiblat di masjid tersebut. Penulis melakukan wawancara
kepada Bapak Mujahid yang menjadi imam di masjid tersebut. Beliau
mengungkapkan bahwa ada sedikit kemiringan arah kiblat di masjid AlAsy‟ari. Akan tetapi belum ada pengukuran ulang di masjid tersebut5. Penulis
pun juga bertanya kepada Bapak Isran selaku takmir Masjid Al-Asy‟ari yang
menjelaskan bahwa pengukuran di masjid tersebut menggunakan metode
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Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Pembinaan Badan
Peradilan Agama, Pedoman Penentuan Arah Kiblat, (Jakarta: 1994/1995), hal 48.
3
Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisap Rukyat Di Indonesia: upaya penyatuan Mashab Hisab,
(Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), h 36.
4
Observasi tanggal 4 Desember 2018 di Masjid Al-Asy‟ari Ngariboyo Magetan.
5
Bapak Mujahid, Hasil Wawancara, 5 Desember 2018.

4

jaman dahulu, pengukuran masjid tersebut hanya mengira-ngira arah
kiblatnya6.
Berdasarkan paparan di atas, penulis akan meneliti Masjid Al- Asy‟ari
yang berada di Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.
Masjid tersebut belum pernah diukur kiblatnya dengan menggunakan
pengukuran yang akurat. Penulis akan melakukan pengukuran ulang pada
masjid Al-Asy‟ari. Jadi, penulis akan meneliti kembali akurasi kiblat Masjid
tersebut dengan menggunakan teori Rashd{ul Kiblat Harian.

Diketahui :
Waktu : Minggu 03 – 02 – 2019 (13.30)
Tempat : Masjid Al- Asy‟ari, Ds. Ngariboyo Kec. Ngariboyo Kab. Magetan


Lintang Makkah (φmk)



Bujur Makkah (λmk) = 390 50‟ BT



Lintang Magetan (φtp)



Bujur Magetan (λtp) =1110 19‟36.25”

= 21025‟ LU

= -70 39‟29.07”

Rumus Bantu :
a = 90⁰ − φtp

90⁰ − -70 39‟29.07” = 97039‟29.07”

b = 90⁰ − φmk

900 – 21025”

c = λp – λmk

111019‟36.25” – 39050” = 71029‟36.25”
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= 68035”

5

Rumus :
cotan B =

– cos a cotan c

Rumus Kalkulator :
tan1 (1 / ((tan b)1 sin a / sin c – cos a / tan c))
Perhitungan :
tan1(1/((tan 68035”)1 sin 97039‟29.07” / sin 71029‟36.25” – cos
97039‟29.07” / tan 71029‟36.25”)) = 65033’23.15”
Dari perhitungan di atas, penulis menemukan deviasi terhadap arah
kiblat dari masjid tersebut, dengan kemiringan sekitar -150. Kemiringan
tersebut lebih mengarah miring ke kiri dari kiblat asli di masjid Al-Asy‟ari.
Penulis akan menganalisis kemiringan arah kiblat masjid tersebut
dengan menggunakan analisis Fiqh. Dari permasalahan di atas penulis
mengambil judul “ANALISIS FIQH TERHADAP DEVIASI ARAH

KIBLAT (STUDI KASUS MASJID AL ASY‟ ARI DI DESA
NGARIBOYO KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN
MAGETAN)”.
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B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat penulis
kemukakan rumusan masalah, yaitu:
1. Bagaimana analisis fiqh terhadap deviasi arah kiblat di Masjid Al- Asy‟
Ari Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tata cara sholat masyarakat menyikapi terhadap deviasi arah
kiblat di Masjid Al- Asy‟ Ari Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan?
C. Tujuan Penelitian
Dari rumusan masalah di atas, maka ada dua tujuan penting dalam
penulisan ini, yaitu:
1. Menjelaskan hukum fiqh terhadap deviasi arah kiblat di Masjid Al-Asy‟ari
Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.
2. Menjelaskan Analisis fiqh terhadap cara sholat masyarakat di Masjid AlAsy‟ari Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.
D. Manfaat Penelitian
Dengan melakukan penelitian ini akan menambah wawasan pembaca
terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum serta mendorong bagi penelitian
selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus
berlangsung. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
beberapa manfaat diantaranya:
1. Manfaat teoris, yaitu akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu
pengetahuan di bidang ilmu falak tentang arah kiblat, serta mendorong

7

bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam
akan terus berlangsung.
2. Manfaat praktis, yaitu diharapkan jamaah bisa lebih mengerti hukum fiqh
bagaimana cara untuk mengahadap arah kiblat yang benar.
E. Telaah Pustaka
Terkait dengan penelitian penulis, telah ada karya tulis ilmiyah yang
melakukan penelitian serupa yaitu dengan judul antara lain:
Pertama karya ilmiah dari Gusti Agung Wibisono, UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2010 yang berjudul “Keakuratan Arah Kiblat Mushalla
di Wilayah Bekasi Utara”. Pada skripsi ini membahas hanya tentang
pengukuran arah kiblat mushallah di kecamatan Bekasi Utara kota Bekasi
yang terdiri dari 6 kelurahan, serta membenahi arah kiblat yang masih belum
akurat. Skripsi ini hanya fokus pada cara pengukuran arah kiblat yang benar
dengan ilmu falak.7
Kedua, karya ilmiah dari Anggraeni Puspita, UIN Sunan Kalijaga 2015
yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di
Kota Yogyakarta”. Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan
masyarakat kota Yogyakarta terhadap sertifikasi arah kiblat yang dilakukan
oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Yogyakarta serta pengaruh
sertifikasi terhadap ibadah sholat8.

7

Gusti Agung Wibisono, Keakuratan Arah Kiblat Mushalla di Wilayah Bekasi
Utara,Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)
8
Anggraeni Puspita, Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat di Kota
Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga ,2015)
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Ketiga, karya ilmiah dari Muhamad Afifudin, Mahasiswa Fakultas
Syari‟ah IAIN Salatiga 2016 yang berjudul “Sikap dan Pendapat Takmir
Masjid Terhadap Arah Kiblat Masjid dan Mushola”. Skripsi ini membahas
bahwa untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa, masjid dan mushola
yang sudah berdiri kokoh, belum tentu sudah menghadap kiblat secara
akurat.Bahkan bisa jadi menyimpang jauh dari ka‟bah. Jadi metode apa yang
para takmir masjid atau mushola gunakan untuk mengukur arah kiblat di
kecamatan Tingkir Kota Salatiga9.
Keempat, karya ilmiah USMAN Mahasiswa UNISNU Jepara tahun
2015 dengan judul penelitian “Studi Komparasi Akurasi Arah Kiblat Dalam
Shalat Menurut Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi‟i, Hambali)”, yang
membahas tentang pandangan-pandangan ulama‟ empat mazhab tersebut
dalam penentuan arah kiblat serta metode yang digunakannya. Serta
persamaan dan perbedaan hukum cara menghadap arah kiblat atas pendapat
empat mazhab.10
Kelima, karya ilmiah dari Muhamad Mannan Ma‟nawi mahasiswa
IAIN Walisongo Semarang 2011 yang berjudul Studi Analisis Metode
Penentuan Arah Kiblat Maqbarah BHRD kabupaten Rembang Pada skripsi ini
membahas metode yang digunakan BHRD kabupaten Rembang dalam
melakukan perhitungan dan vertifikasi arah kiblat tiap-tiap maqbarah. Dan

9

Muhamad Afifudin, Sikap dan Pendapat Takmir Masjid Terhadap Arah Kiblat Masjid
dan Mushola, Skripsi (Salatiga: Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga, 2016)
10
Usman, Studi Komparasi Akurasi Arah Kiblat Dalam Shalat Menurut Empat Mazhab
(Hanafi, Maliki, Syafi‟i, Hambali), Skripsi (Jepara: UNISNU, 2015)
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agar mengetahui sejauh mana ilmu falak dapat membantu masyarakat dalam
mengatasi permasalahan tentang arah kiblat11.
Dari beberapa skripsi yang pernah diteliti seperti di atas. Ada beberapa
kesamaan tentang penjelasan mengenai pengukuran arah kiblat yang sesuai
dengan ilmu falak.
Akan tetapi, dari penelitian yang penulis buat ini lebih menjurus pada
hukum fiqhnya.
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian
lapangan (field research) pada masjid Kecamatan Ngariboyo Kabupaten
Magetan. Penelitian ini di samping data yang diperoleh dari lapangan,
penulis juga menggunakan studi kepustakaan (library research) yang ada
hubungannya dengan penelitian yang dilakukan penulis. Berdasarkan pada
permasalahan yang difokuskan penulis di atas, maka kegiatan penelitian
ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah
prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa katakata atau kalimat tertulis, lisan dari orang-orang dan juga prilaku yang
dapat diamati. Penelitian ini diarahkan pada latar belakang individu
tersebut secara komprehensif, sehingga dalam penelitian ini tidak boleh
mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis,
tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan.
11

Muhamad Mannan Ma‟nawi, Studi Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Maqbarah
BHRD Kabupaten Rembang, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2011)
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Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan beberapa
pertimbangan. Pertama: penyesuaian pendekatan kualitatif lebih mudah
apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua: pendekatan ini
menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan
responden, ketiga: pendekatan ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri
dengan banyak penajaman pengaruh dan terhadap pola-pola nilai yang
dihadapi.12
2. Kehadiran Peneliti
Dalam penelitian ini perlu ditegaskan bahwa kehadiran penulis
sebagai aktor dan juga pengumpul data dari pihak-pihak yang
bersangkutan guna mendapatkan data dan informasi yang valid dan benar,
sementara instrumen diluar itu penulis gunakan sebagai bahan pendukung.
Kehadiran penulis adalah sebagai peneliti dan pengamat penuh
dalam permasalahan arah kiblat yang terjadi di Masjid Al- Asy‟ari yang
penulis dapatkan dengan jalan wawancara secara langsung dan penulis
melakukan observasi di Masjid Al- Asy‟ari. Sehingga data dan informasi
yang penulis dapatkan tidak diragukan.
3. Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian Masjid
Al- Asy‟ari di Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Lokasi ini
dipilih karena di lingkungan Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo

12

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif (Bandung;
Alfa Beta, 2007).
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Kabupaten masih banyak orang yang minim akan masalah hukum fiqh
mengenai arah kiblat.
4. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari
melalui studi lapangan yaitu dengan observasi langsung guna
memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Data yang
diambil peneliti adalah kondisi arah kiblat Masjid Al-Asy‟ari serta
wawancara dari beberapa pihak takmir masjid.
b. Data Sekunder
Dalam penelitian ini merupakan data yang penulis peroleh dari
hasil pengukuran ulang masjid serta dokumen-dokumen data masjid.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Teknik Wawancara
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan
memperoleh informasi.13Teknik wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara mendalam, artinya peneliti megajukan
beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan
fokus permasalahan tentang asal mula pengukuran arah kiblat di
Masjid Al-Asy‟ari.
Peneliti juga mewawancarai beberapa informan seperti berikut:
1)

13

Pak Isran sebagai takmir masjid

S. Nasution, Metode Research (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 113.
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2)

Pak Mujahid sebagai tokoh masyarakat.

b. Observasi
Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang),
obyek (benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan
atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Disini peneliti
mengamati tata cara sholat jamaah terhadap deviasi arah kiblat di
Masjid Al- Asy‟ari.
c. Teknik Dokumentasi
Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui
peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan juga buku tentang
pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum lain yang berhubungan
dengan masalah penelitian.14 Metode ini digunakan peneliti untuk
memperoleh data mengenai asal mula pembuatan Masjid Al-Asy‟ari.15
6. Metode Analisis Data
Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar
rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis penelitian dapat
dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan penelitian dapat tercapai.
Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan
data, maka teknik atau alat analisis data penelitian harus dipersiapkan atau
direncanakan secara saksama pula.
a. Reduksi Data (Data Reduction)

14

S. Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.
Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam
Penelitian (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 151-153.
15
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Menurut Miles dan Huberman, reduksi data diartikan sebagai
pemilihan, pemutusan perhatian penyerdahanaan, pengabstrakan, dan
transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Berkaitan
dengan tema penelitian ini, setelah data-data terkumpul maka data
yang berkaitan dengan masalah penarikan dan status arah kiblat
diambil yang penting dan fokus pada pokok permasalahan.16
b. Penyajian Data (Data Display)

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa penyajian data adalah
menyajikan

sekumpulan

informasi

tersusun

yang

memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan untuk menyajikan
data dalam penelitian kualitatif pada masa lalu adalah teks naratif.17
c. Kesimpulan (Conclusion Drawing Verfikation)

Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari
kofigurasi utuh. Kesimpulan diverifikasi selama kegiatan berlangsung.
Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintasi
dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang
pada catatan lapangan.18
7. Pengecekan Keabsahan Data
Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data
pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi
16

Ibid, 199.
Ibid, 200.
18
Ibid, 210.
17
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kredibilitas,

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.19
G. Sistematika Pembahasan
Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan
membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis
gambarkan sebagai berikut:
BAB I: Pendahuluan, bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang
rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian,
karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah
yang merupakan argumen permasalahan yang akan diteliti, serta akan
dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB II: Landasan Teori, pada bab ini penulis akan menguraikan teori umum
tentang arah kiblat, serta menjelaskna dari segi pandangan ulama
tentang menghadap arah kiblat. Dan metode pengukuran arah kiblat
yang benar.
BAB III: Data Penelitian, bab ketiga, penulis akan menyajikan profil masjid,
letak geografis, pengukuran arah kiblat, dan penentuan arah kiblat di
Masjid Al-Asy‟ari yang akan di lakukan penulis.

19

Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), 15.
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BAB IV: Analisis Hasil Penelitian, Permasalahan yang akan dianalisis adalah
permasalah tentang bagaimana hukum fiqh dari pandangan ulama
mengenai arah kiblat di masjid Al- Asy‟ari Kecamatan Ngariboyo
Kabupaten Magetan.
BAB V: Penutup, Bab kelima merupakan penutup pada pembahasan ini. Pada
bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan,
saran-saran dan penutup.
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BAB II
KETENTUAN UMUM TENTANG KIBLAT
A. Pengertian Arah Kiblat
Arah dalam bahasa Arab disebut jihah atau sya>thra>h dan kadang-kadang
disebut juga dengan qib{lah yang berasal dari kata qabbala yagbu>lu yang
artinya menghadap.20 Kiblat diartikan juga dengan arah ke Ka‟bah di Mekkah
(pada waktu shalat).21 Sedangkan dalam Bahasa Latin disebut azimu>th,22
dengan demikian dari segi bahasa qiblat berarti menghadap ke Ka‟bah ketika
shalat. Sementara itu, arah sendiri adalah jarak terdekat dari suatu tempat di
Mekkah.23
B. Dasar Hukum Arah Kiblat
1. Hukum Menghadap Kiblat
Kiblat (Ka‟bah Mekah) sebagai pusat tumpuan umat Islam dalam
mengerjakan shalat dalam konsep arah terdapat beberapa hukum yang
berkaitan dengan yang telah ditentukan secara syariat sebagai berikut :24
a. Hukum Wajib

1) Apabila mendirikan salat, baik salat fardhu ataupun salat sunnah

20

Ahamad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap,
(Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), cet.1., h. 1169.
21
Departemen P & K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), cet.
2., h. 438
22
Depag, Pedoman Penentuan Arah Kiblat, (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Dirbinpera,
1996), h. 10.
23
Jan van den Brink dan Marja Meeder, Kiblah Arah Tepat Menuju Makkah, disandur oleh
Andi Hakim Nasution dari “Mecca”, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1993), cet. 1 h. 2.
24
Ahmad Izzan dan Iman Saifulloh, Studi Ilmu Falak, 98.
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2) Apabila menguburkan jenazah, maka harus diletakkan miring muka
menghadap kiblat dan kepala berada di kanan.
b. Hukum Sunnah
Bagi orang Islam yang ingin membaca al-Qur‟an, berdoa,
berzikir, tidur, dan lain-lain.
c. Hukum Haram
Apabila membuang air besar atau kecil di tanah lapang tanpa
ada penghalang.
d. Hukum Makruh
Membelakangi arah kiblat dalam setiap perbuatan seperti
membuang air besar atau kecil dalam keadaan berdinding, dan lainlain.
2. Dasar Hukum Menghadap Kiblat
Dasar hukum tentang arah kiblat terdapat pada keterangan Al-Qur‟an
dan al-Hadist sebagai berikut:

a.

Al-Qur‟an

ِ السم ِاء فَلَن ولِّي ن
ك
َ اىا فَ َوِّل َو ْج َه
َ َ َ ُ َ َّ ك ِِف
َ ب َو ْج ِه
َ َّك قْب لَةً تَ ْر
َض
َ ُّقَ ْد نََرى تَ َقل
ِ َّ ِ
ين أُوتُوا
ْ َشطَْر الْ َم ْس ِج ِد
َ اْلََرِام َو َحْيثُ َما ُكنْتُ ْم فَ َولُّوا ُو ُج
َ وى ُك ْم َشطَْرهُ َوإ َّن الذ
ِ
)ٔ١١( اْلَ ُّق ِم ْن َرِِّّبِ ْم َوَما اللَّوُ بِغَافِ ٍل َع َّما يَ ْع َملُو َن
ْ ُاب لَيَ ْعلَ ُمو َن أَنَّو
َ َالْكت
Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke
langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke
kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah
Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada,
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Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya
orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab
(Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling
ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan
Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka
kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 144)”.25

ِِ
ك
ُ َوِم ْن َحْي
َ ِّك َشطَْر الْ َم ْسجد ا ْْلََرِام َوإِنَّوُ لَلْ َح ُّق ِم ْن َرب
َ ت فَ َوِّل َو ْج َه
َ ث َخَر ْج
)ٔ١١( َوَما اللَّوُ بِغَافِ ٍل َع َّما تَ ْع َملُو َن
Artinya:.“Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka
Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram,
Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak
dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa
yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah: 149)”. 26

اْلََرِام َو َحْيثُ َما ُكنْتُ ْم فَ َولُّوا
ْ ك َشطَْر الْ َم ْس ِج ِد
ُ َوِم ْن َحْي
َ ت فَ َوِّل َو ْج َه
َ ث َخَر ْج
ِ َّ ِ
ِ وى ُك ْم َشطَْرهُ لِئَال يَ ُكو َن لِلن
ين ظَلَ ُموا ِمْن ُه ْم
َ ُو ُج
َ َّاس َعلَْي ُك ْم ُح َّجةٌ إال الذ
ِ فال ََتشوىم واخشوِِن و
)ٔ٥ٓ( ألِتَّ نِ ْع َم ِِت َعلَْي ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن
َ َْ ْ َ ْ َُْ ْ َ
Artinya : “Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah
wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu
(sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya,
agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orangorang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu
takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar
Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu
mendapat petunjuk. (Q.S Al-Baqarah: 150)”.27

25

Ahmad Toha Putra, al-Qur’an dan Terjemahnya, 17.
Ahmad Toha Putra, al-Qur’an dan Terjemahnya, 17.
27
Ibid, 18
26
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Dari tafsiran ayat di atas, terciptalah dasar hukum mengenai arah
kiblat. Para ulama fiqh banyak yang menafsirkan tentang ayat di atas
mengenai hukum dan cara yang benar menghadap ke arah kiblat.
Mazhab Ma>liki menyimpulkan dalil ayat ini, bahwa orang yang
shalat harus memandnag ke arah depannya, bukan ke arah tempat
sujudnya. Seperti juga yang dikatakan oleh Imam Sya>fi’i, Imam Ahmad{,
dan Imam Abu> Hanifah.28
Mazhab Ma>liki mengatakan sehubungan dengan Frman-Nya:
Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram (Al-Baqarah: 144)
seandainya seseorang menghadapkan pandangannya ke tempat sujudnya,
niscaya hal ini bertentangan dengan kesempurnaan berdiri.29
Syu>ra}ik Al-Qadi> mengatakan bahwa orang yang berdiri dalam
shalatnya memandang ke arah tempat sujudnya. Hal yang sama dikatakan
oleh jumhur jamaah,karena hal ini lebih menampilkan rasa tunduk dan
lebih kuat kepada kekhusyukan, dan memang ada keterangan hadist yang
menganjurkannya.30
Dalam keadaan rukuk pandangan mata diarah ke tempat kedua
telapak kaki, dan dalam keadaan sujud pandangan mata ditujukan ke arah

28

Syekh Ibnu Abdillah bin Humaid, Al-Yasiir (Semarang: Toha Putra, Tt), hal. 93.
Ibid, 93.
30
Ibid, hal, 93.
29
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hidung, sedangkan dalam keadaan duduk pandangan mata diarahkan ke
pangkuan.31
Hikmah yang dikemukaan oleh Fakhu>r Ra>Zi ialah, perintah
pertama ditujukan bagi orang yang melihat Ka‟bah. Perintah kedua bagi
orang yang berada di Mekkah, namun tidak melihat Ka‟bah. Dan, perintah
ketiga bagi manusia yang lain yang berada di berbagai negara.
Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa perintah pertama
dimaksudkan sebagai pemenuhan atas permintaan Nabi saw. Melalui
firman-Nya, “Maka Kami benar-benar akan memalingkanmuke kiblat
yang kamu sukai.” Kedua, perintah itu merupakan penjelasan atas
kebenaran yan kamu sukai dan diridhai Allah. Dan perintah ketiga
dimaksud untuk mematahkan hujah orang yang menentang, yaitu kaum
Yahudi yang mendebat nabi agar beliau menghadap ke kiblat mereka; dan
untuk mematahkan hujjah kaum mus}hrik atas alasan yang mengalihkan
Rasul dari kiblat Yahudi ke kiblat Ibrahim yang lebih mulia.32

b. Hadist
اذاقمت اىل الصالة فأ سبغ الوضوء مث استقبل القبلة فكرب
Artinya: “jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakan
wudhumu lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah.
(HR. Bukho>ri no. 6251 dan Mu>slim no. 912). 33

31

Ibid, hal. 95.
Muhamad Nasib ar-Rifa‟i, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Gema Insani
PRESS,1989), cet, 1, hal. 250.
33
http://rumaysho.com/1061-mendukung-fatwa-mui-mengenai-arah-kiblt.html (diakses pada
tanggal 22 Agustus 2019, jam 11.00)
32
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C. Pandangan Ulama Mengenai Arah Kiblat
Ka‟bah berada di kota Mekkah, tepatnya pada posisi geografis 21,421
derajat dari sebelah utara garis khatulistiwa dan 39,82752778 derajat di
sebelah timur kota Greenwich, dengan kata lain 39 derajat 49 menit 39 detik
bujur timur, atau di sebelah Barat Laut bagi negeri yang berada di daerah
khatulistiwa dan di sebelah timur Makkah seperti Indonesia, Malaysia, Brunai
Darussalam dan lain-lainnya. Untuk negeri sebelah barat Makkah dan di
daerah khatulistiwa, Ka‟bah berada di sebelah Timur Laut.
Ulama sependapat, yang dimaksud dengan qiblat ialah Ka'bah, maka arti
menghadap ke kiblat yang menghadap ke arah Ka'bah di mana saja orang itu
berada. Namun para ulama tidak sependapat tentang apa yang dihadap oleh
orang-orang yang jauh dari Ka'bah.
Menurut pendapat yang ra>jih dalam mazhab Sya>fi'I, menghadap qiblat
dalam shalat adalah 'ain Ka'bah dengan dada sekiranya shalat dalam keadaan
berdiri atau duduk, dan dengan muka serta dada apabila seseorang yang
shalatnya dengan keadaan berbaring.34 Dan wajib dengan yakin yang dihadap
itu adalah 'ain ka'bah bagi orang yang dekat dengannya, dan cukuplah dengan
(dugaan yang kuat) bagi yang jauh dengannya. Karena Imam Sya>fi'I

Rahi>malla>h, menafsirkan kata Syathrah dalam ayat Al-Qur an di atas dengan
'ain Baitulla>h (Ka'bah).

34

Sayid „Abdurrahman bin Muhammad, Bughyatu Al-Mustarsyidin, (Mesir: Mushtafa AlBaby Al-Halaby, 1371 H/1957M), hal. 39.
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Penjelasan hukum mengenai arah kiblat bagi umat Islam yang jauh dari
kota Makkah. Imam Sya>fi'I menjelaskan hukum mengenai arah kiblat sebagai
berikut :

"اْلال السادس ان يصلي باملدينة فمحراب رسول اهلل صلّى اللّو عليو و سلّم نازل منزلة الكعبة
فمن يعاينو ويسوي حمرابو عليو نباء على العيان أو االستدالل كما ذكرنا ِف الكعبة وال جيوز
العدول عنو باالجتهاد حبال وِف مع ى املدينة سارر البقا ال ى صلى فيها رسول اهلل صلّى اللّو
عليو و سلّم إذا ضبط احملراب وكذا احملاريب املنصوبة ِف بالد املسلمني وِف الطريق الِت ىي
جادهتم يتعني استقباهلا وال جيوز االجتهاد وكذا القرية الصغرية إذانشأ فيها قرون من السلمني

"وال اعتماد على عالمة بطريق يندر مرور الناس بو أو يستوي مرور املسلمني والكفار بو
Artinya: “Keadaan ke 6 : sholat di madinah, maka arah mihrob yang buat nabi
itu posisinya seperti ka‟bah, maka barang siapa yang melihatnya
secara langsung maka dia harus mengikuti arah mihrabnya, harus
sama dengan arah mihrob tersebut, baik berdasar melihat langsung
atau sebagai petunjuk, seperti yang telah kami jelaskan pada
pembahasan Ka‟bah, dan tidak diperbolehkan sama sekali
berpindah arah, tidak sesuai dengan mihrob tersebut berdasarkan
ijtihadnya sendiri, dan sama hal nya dengan madinah, semua
tempat yang nabi pernah sholat ditempat tersebut jika beliau telah
menetapkan mihrobnya, begitu juga semua mihrob-mihrob yang
didirikan di daerah-daerah muslim dan jalan-jalan raya, maka harus
mengikuti arah mihrob-mihrob tersebut dan tidak diperbolehkan
berijtihad, begitu juga desa-desa kecil yang mana di sana sudah
menjadi peradapan orang-orang islam dari beberapa masa, dan
tidak diperbolehkan berpegang pada tanda-tanda di jalan yg jarang
dilewati orang, atau yg biasanya sama-sama sering dilewati seorang
muslim dan orang kafir.”35
Sebagaimana penjelasan di atas, masjid-masjid yang di bangun oleh nabi
di kota Madinah itu sudah bisa menjadi patokan umat Islam, karena masjidmasjid tersebut di bangun dan arah kiblatnya ditetapkan oleh nabi. Jadi, orangorang tidak perlu lagi untuk mencari atau melihat tanda-tanda untuk mencari

35

An-Nawawi, Raudhah Ath-Tholibin, jilid l, hal 79.
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arah kiblat yang benar, dan mereka hanya harus mengikuti mihrab yang sudah
di bangun oleh nabi. Seperti halnya ketika di suatu tempat sudah terdapat
masjid, akan tetapi seseorang kurang yakin dengan arah kiblat yang berada di
masjid tersebut, maka ia harus tetap mengikuti arah kiblat pada masjid
tersebut. Hal ini karena sebelum masjid itu dibangun, arah kiblatnya pasti
sudah ditentukan melalui ijtihad banyak orang. Oleh karena itu ia harus
mengikuti kiblat yang sudah ada di masjid tersebut.
Kemudian ketika seseorang tidak mengetahui arah kiblat di suatu tempat,
maka ia harus melihat tanda-tanda atau petunjuk di tempat tersebut. Namun,
jika ia menemukan masjid atau musholla di tempat itu, maka ia wajib
mengikuti arah kiblat yang berada di masjid atau musholla itu dan tidak
diperkenankan melakukan ijtihad sendiri.
Kewajiban untuk menghadap kiblat berlaku bagi siapa saja yang akan
melakukan sholat fardhu karena menghadap kiblat adalah salah satu syarat sah
sholat. Orang yang tidak mengetahui arah kiblat, karena dia tidak mengetahui
tanda-tanda dan petunjuk, maka diharuskan baginya untuk bertanya.
Jika seseorang hendak melakukan sholat, maka ia harus mengetahui ke
arah mana ia menghadap. Apabila dia ingin mambangun masjid, maka ia
harus tahu ke mana masjidnya dihadapkan. Hal ini karena sesungguhnya ia
tidak boleh mengerjakan sholat sebelum ia berijtihad untuk mencari tandatanda atau petunjuk keberadaan arah kiblat.
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"وكما الجيوز االجتهاد مع القدرة على اليقني ال جيوز اعتماد قول غريه وأما
غريالقادر على اليقني فإن وجد من خيربه بالقبلة عن علم اعتمده ومل جيتهد بشرط
"عدالة املخرب يستوي فيو الرجل واملرأة والعبد
Artinya: “Dan seperti halnya tidak diperboleh ijtihad ketika dia mampu
untuk mengetahui kiblat secara yakin, dia tidak boleh bersandar
pada ijtihad orang lain. Adapun orang yg tidak mampu untuk
mengetahui kiblat secara yakin maka hukumnya di perinci, jika
dia menemukan orang yg mampu untuk memberitahu arah kiblat
berdasarkan keyakinan maka dia harus mengikutinya tanpa
melakukan ijtihad dengan syarat pemberi kabar tadi harus orang
yg adil, entah itu laki-laki/perempuan/maupun budak.”36
Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kita masih
mampu untuk melakukan ijtihad, maka kita harus berijtihad untuk mencari
arah kiblat menurut keyakinan kita dan tidak diperbolehkan hanya bersandar
pada ijtihad orang lain.
Apabila seseorang masih kurang maksimal untuk melakukan ijtihad atau
masih kurang yakin dengan ijtihadnya, maka itu bisa ditoleransi. Hal ini
Karena dimungkinkan orang tersebut lemah akan ilmu falak ataupun masih
awam dengan tanda-tanda untuk mencari arah kiblat yang benar.
Akan tetapi, jika ia menemukan seseorang yang menurutnya mampu
untuk memberihu arah kiblat yang benar menurut keyakinan dan tidak hanya
menduga-duga, karena melakukan ijtihad tidak bisa jika hanya didasari
dengan prasangka ()ظن. Orang itu pun harus mengikutinya tanpa dengan
melakukan ijtihad lagi, dan orang yang memberi kabar itu pun harus dengan
syarat orang yang adil, entah laki-laki, perempuan, ataupun budak.
36

Ibid, hal 79.
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Dan terkadang berita atau kabar untuk mengetahui arah kiblat itu hanya
berupa ucapan yang jelas dan ada kalanya hanya sekedar petunjuk seperti

mih}rab yang bisa dijadikan pegangan, entah yg mengamalkan tadi orang yang
ahli ijtihad ataupun tidak sampai orang buta pun harus mengikuti mih}rab tadi,
jika dia bisa mengetahuinya dengan cara menyentuh, begitu halnya orang
dengan mata normal yang berada di kegelapan.
Adapun ketika orang yang tak mampu melakukan ijtihad dan tidak
menemukan orang yang bisa untuk memberitahunya, maka adakalanya dia
orang bisa berijtihad sendiri, dan adakalanya yang tidak mampu ijtihad. Jika ia
mampu ijtihad maka wajib baginya ijtihad, dan menghadap arah yang ia
sangka kiblat, dan ijtihad tidak dianggap sah kecuali dengan didasarkan tandatanda/petunjuk-petunjuk. Orang dahulu hanya mengandalkan tanda-tanda dari
gejala alam, seperti dengan melihat bintang Kutub atau melihat pergerakan
matahari. Dan tanda-tanda yang di timbulkan alam, yang dianggap lemah ialah
arah angin. Karena arah angin sering berganti-ganti dan tidak konsisten.
Sedangkan pada masa sekarang seiringnya perkembangan jaman yang
modern. Banyak Alat-alat bantu untuk lebih memudahkan kita untuk mencari
arah kiblat seperti alat kompas yang membantu kita untuk mengetahui arah
atau lain sebagainya. Dan bagi mereka yang mampu untuk melakukan ijtihad,
maka tidak diperbolehkan bagi mereka jika hanya ber-taqlid kepeda orang
lain. Apabila ia masih tetap saja taqlid kepada orang lain, maka wajid baginya
untuk mengkhod}o‟ sholatnya.
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Tidak jauh berbeda dengan pendapat Imam Ma>liki yang lebih ringan atau
tidak terlalu menekan untuk harus lurus pada arah Ka‟bah. Imam Ma>liki
berpendapat bahwa menghadap itu tidak harus menghadap lurus ke Ka‟bah,
tapi sekiranya kita masih di dalam lingkup kota Makkah.
Mungkin dari pendapat dari Imam Ma>liki, lebih meringankan beban umat
Islam yang berada di luar kota Mekkah. Karena umat Islam yang berada di
penjuru dunia tidak selalu dapat mengukur kiblat secara akurat yang bisa di
sebabkan oleh banyak hal. Mungkin bisa jadi dari keadaan lingkungan dan
bisa jadi dikarenakan oleh keadaan alam sekitar.
Umat Islam yang bermazhab Imam Sya>fi'I memang diwajibkan untuk
mencari keberadaan arah kiblat yang sesuai. Karena syarat sah untuk
menunaikan ibadah sholat adalah dengan menghadap kiblat yang sesuai
dengan Syariat umat Islam.

 ومن اجتهد فصلى إىل املشرق مث رأى القبلة إىل الغرب استآنف الن:"قال الشافعي
"عليو أن يرجع من خطأ جهتها إىل يقني صواب جهتها
Artinya: “Imam Syafi‟i berkata : Jika seseorang ijtihad, kemudian sholat
dengan menghadap timur, kemudian dia mengetahui bahwa kiblat
berada di barat, maka ia wajib mengulangi sholat dari awal,
karena wajib baginya untuk berpaling dari arah kiblat yg salah,
menuju arah kiblat yg benar.”37
Dari pernyataan di atas, bagi orang yang kurang benar dalam menghadap
kiblat ketika sholat selama waktu sholat tersebut masih belum berakhir, maka
wajib untuk mengulangi sholat tersebut. Dan apabila baru mengetahui bahwa
37

Al-Muzani, Mukhtas}or Muza>ni,Jilid 1,hal 13.
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sholat yang dilakukan tadi salah arah kiblatnya salah serta waktu sholat sudah
habis, maka tidak diwajibkan untuk menggantinya.
Dari semua pernyataan di atas, sholat para jamaah Masjid Al-Asy‟ari
Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan sudah sah. Bagi
para jamaah yang hanya mempunyai keyakinan arah kiblat di masjid tersebut
kurang akurat tanpa mempunyai dasar yang jelas, maka sholatnya tidak sah.
Dan harus mengganti sholat tersebut apabila masih ada waktu untuk
menggantinya. Jika waktu sholatnya sudah habis, maka tidak diwajibkan
untuk mengganti.
Cara menghadap ke arah kiblat menurut Imam Sya>fi'I ada 2 cara yaitu:38
1.

Setiap orang yang sanggup melihat dan menyaksikan rumah suci itu; yaitu
penduduk Makkah, orang yang berada di dalam nasjidnya, atau bertempat
tinggal di lokasi itu, baik di perbukitan maupun tempat yang rata, maka
bagı mereka harus menghadap rumah suci dengan arah yang benar, karena
ia akan dapat melihat rumah suci dengan kasat mata

2. Orang buta namun ia diarahkan oleh orang lain menghadap ke rumah suci,
maka shalatnya sah. Tidak dapat meminta shalat sementara ia tidak
melihat tanpa diarahkan ke kiblat oleh orang lain. Namun apabila ia tidak
menemukan seseorang yang mengarahkannya, maka ia boleh melakukan
shalat. Tetapi ia tidah yakin harus mengulangi kembali shalatnya, karena ia
tidak yakin benar bahwa ia telah menghadap ke kiblat.

38

Mohammad Yazin Abd Muthalib, Ringkasan Kitap AL UMM, (Jakarta Selatan: Pustaka
Azzam, 2004), 147.
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Sebaliknya dengan Imam H>}anafi>, beliau menafsirkan dengan jihat
(Arah). Pendapat yang kedua ini didukung oleh sebagian ulama dalam
mazhab Sya>fi'I, seperti Al Ghaza>li>, Jarja>ni>, Ibn Ka>jin dan lain-lain. Maka
mereka membolehkan menghadap Jihat (arah). Seperti apa yang ditelusuri
oleh pengarangnya di dalam kitab Bughya>tu al-Mus}tars}yidi>n

والقول الثا ىن يكفى استقبال اجلهة اى احدى اجلهات األربع ال ى فيها
الكعبة ملن بعد عنها
Artinya: Pendapat yang kedua adalah memadai menghadap jihat maksudnya
menghadap salah satu arah yang empat, dimana ka‟bah berada
dalam arah tersebut.39

Alhasil, menurut Mazhah H}a>nafi> dan sehahagian Ulama dari
Mazhab Sya>fi'I, mereka membolehkan menghadap jihat ka'bah, dan sesuai
keinginan yang kuat dalam mazhab Sya>fi'I harus menghadap 'ainnya dan
tidak Sah shalat seseorang jika dihadapnya waktu shalat adalah Arah ka'bah,
tambahkan komentar Sayi>d' Abdurra>hma>n dalam kitabnya.

الراجح أهنل البد من استقبال عني القبلة ولو ملن ىو خارج مكة
Artinya, “Menurut pendapat yang rajalt (kuat) tidak boieh tidak dari
menghadap 'ain qiblat, Meskipun bagi orang di luar kota
makkah.”40

39

Sayid „Abdurrahman bin Muhammad, Bughyatu Al-Mustarsyidin, (Mesir: Mushtafa Al-Baby
Al-Halaby, 1371 H/1957M), hal. 110.hal. 39.
40
Ibid. hal.39
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Menurut Mazhab Ma>liki>, orang yang berada di Mekkah atau di
daerah dekat Mekkah wajib menghadap bangunan Kakbah dengan seluruh
badannya, tidak cukup menghadap awang-awang di atas Kakbah. Namun
mereka berkata, orang yang melakukan sholat di atas Gunung Abu Qubais
shalat sah berdasarkan pendapat yang lemah, bahwa menghadap awangawang telah mencukupi.41
Yang ihtiyat di antara tiga pendapat di atas adalah wajib menghadap
ain Ka'bah, walaupun sukar pada mengetahuinya. Karena pendapat yang
mengatakan wajib menghadap arah ka'bah, jika seseorang menghadap ‘ain,
maka shalatnya sah juga. Sebaliknya dengan pendapat yang mengatakan
wajib menghadap ‘ain.

Kesukaran pada saat mengetahui 'ain ka'bah

tersebut dapat diatasi dengan ilmu falak melalui rumus azimuth matahari
dan bayang kiblat.
Setiap masalah khi<>la>fiyah harus ditempatkan pada posisinya yang
tepat. Dalam penggalan hendaknya diambil yang paling ihti>ya>t yakni yang
disepakati oleh mereka dan tidak ada risiko apapun dari semua pendapat.
Mengambil dangan ihti>ya>t merupakan realisasi dari salah satu unsur takwa,
yakni tidak ada lagi dalam ta’at terjadi maksiat, berarti tidak lagi
kemungkinan tidak sah.

41

Dr. Asmaji Muchtar, Dialog Lintas Agama, Fiqh Ibadah dan Muamalah, (Jakarta: AMZAH,
2015), cet, 1, hal.113.
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D. Metode Menentukan Arah Kiblat
Penentuan Arah kiblat yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia
mengubah perkembangan dari waktu ke waktu membicarakan dengan
perkembangan ilmu pengetahuan yang ada. Pertama kali, mereka menentukan
Arah qiblatnya ke barat dengan alasan Arab Saudi tempat di mana Ka'bah
berada di sebelah barat Indonesia. Hal ini dilakukan dengan kira-kira saja
tanpa perhitungan dan pengukuran terlebih dahulu. Oleh karena itu, Arah
kiblat tetap sama dengan tempat Matahari dipenuhi. Dengan demikian, Arah
kiblat itu identik dengan Arah barat42
Selanjulnya, berdasarkan letak geografis Arab Saudi terletak di sebelah
barat agak miring ke utara (barat laut), maka arah kiblatnya ke arah tersebut.
Oleh karena itu, ada sebagian umat Islam yang tetap memiringkan arah
kiblatnya agak ke utara meskipun ia shalat di masjid yang sudah benar-benar
menghadap kiblat.43
Setelah berkenalan dengan ilmu falak, mereka menentukan arah
qiblatnya berdasarkan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat. Alat yang
digunakan antara lain bencet atau migyus atau longkat istiwa>' dan ru>bu'
mujayyab atau busur derajat. Mereka berpedoman pada posisi Matahari persis
(atau mendekati persis) pada titik zenits Ka'bah (ras}hdu>l kiblah). Lebih akurat

42

Maskufa, Ilmu Falak (Jakarta: GP Press, 2010), 132.
Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Badan Peradilan
Agama, Pedoman Penentuan Arah Kiblat, (Jakarta: 1994/1995), 48.
43

31

dibandingkan dengan cara yang pertama. Kelompok masyarakat yang
menggunakan cara ini sering disebut dengan aliran rukyah.44
Setelah kompas ditemukan, umat Islam menggunakan alat tersebut untuk
menentukan arah qiblat. Alat ini mudah digunakan meskipun memiliki banyak
kelemahan. Selanjutnya, mereka menggunakan bantuan dengan memanfaatkan
ilmu ukur setelah diketahui dulu koordinat Ka‟bah dan tempat yang
bersangkutan. Sistem ini menggunakan dua cara, yaitu ilmu ukur bidang datar
dan ilmu ukur bola (spherial trigonometri). Ternyata hasilnya lebih akurat
dibandingkan dengan cara sebelumnya.45
Kemudian perkembangan tersebut terus mengalami perubahan, akibat
perubanhan tersebut banyak ulama memberikan rumusan tentang menentukan
arah kiblat. Diantaranya adalah menyebutkan bahwa untuk menentukan arah
kiblat ada beberapa cara, di antaranya:
1.

Dengan bantuan rumus azimut titik utara

2.

Bayangan kiblat (bayang matahari)

3.

ras}hdu>l kiblah atau ist}iwa>’ a’zha>m.
Dari ketiga cara tersebut, penulis menggunakan bayangan kiblat untuk

mengukur arah kiblat di Masjid Al-Asy‟ ari dikarenakan adanya deviasi
terhadap arah kiblat masjid tersebut.

44

Ahmad Izzudin, Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia: Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah
dengan Mazhab Hisab, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), h. 36.
45
Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Direktorat Badan Peradilan
Agama, Pedoman Penentuan Arah Kiblat, (Jakarta: 1994/1995), h. 50-54.
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Namun demikian, ada beberapa tempat yang tidak memerlukan rumus
ilmu falak dalam menentukan ketepatan arah kiblat, tempat-tempat tersebut
adalah:
a. Tempat-tempat yang perbatasan geografisnya 39050‟ BT. Untuk tempattempat ini jika Lintangnya Utara lebih besar dari Lintang Ka‟bah (21 025‟
LU), maka Arah kiblat tepat ke arah titik Selatan, jika Lintangnya Utara
atau Selatan lebih kecil dari 21025‟, maka Arah qiblatnya lebih tepat ke
arah titik Utara. Hal ini disebabkan oleh karena Ka‟bah terletak pada posisi
Lintang Geografis 21025‟LU dan Bujur Geografis 39050‟BT
b. Tempat-tempat yang lintang geografisnya 21025'LU. Tempat-tempat ini
terletak di sebelah timur Ka'bah, maka Arah qiblatnya adalah tepat ke titik
Baratnya, dan jika berada di sebelah Barat Ka'bah maka Arah qiblatnya
tepat ke titik Timurnya.
c. Tempat-tempat yang bujur gcografisnya 39050‟ BT Bagi tempal-tempat ini
jika Lintangnya Utara atau Lintangnya Selatan, lebih kecil dari 21 025'LU,
maka Arah qiblatnya adalah tepat ke titik Utara dan jika Lintangnya
Selatan lebih besar dari 21025 'LS, maka Arah qiblatnya tepat ke titik
Selatan. Dan jika Lintangnya Selatan berjumlah 21 025'LS. maka Arah
qiblatnya adalah ke semua Arah. Karena Ka'bah berada di tempat ini tepat
di titik nadir (titik bawahnya).
d. Tempat-tempat yang lintang Geografisnya nol derajat. Jika bujur geografis
tempat ini 129050‟, maka Arah kiblatnya adalah 68035' ke kiri titik Utara
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dan jika Bujur Geografisnya 50010‟ BB, maka Arah qiblatnya adalah
scbesar 68035' ke kanan dari titik Utara.46
Dari Ba>rri>’ bin ‘Azib R.A, dia berkata:
“Kami pernah sholat bersama Nabi Muhammad Saw selama 16 atau 17
bulan dengan menghadap ke Baitu>l Maqd}i>s, kemudian kami beralih
menghadap ke arah Ka‟bah.” (HR. Mu>slim)

Menghadap kiblat adalah syarat dalam shalat. Akan tetapi, ada tiga
keadaan untuk tidak wajib menghadap kiblat.
Pertama, shalat di atas kendaraan dan sejenisnya. Dalam keadaan
tersebut seseorang dapat shalat sembari berbelok di atas kendaraannya dengan
cara mengisyaratkan gerakan ruku‟ dan sujud. Dan sujudnya lebih rendah dari
pada gerakan ruku‟nya serta kiblatnya adalah di mana kendaraannya
mengarah.
Kedua, shalat yang dilakukan di bawah paksaan, seperti jika shalat
dalam keadaan terikat dengan tali dan lainnya. Dalam keadaan demikian itu
syarat menghadap kiblat menjadi gugur dan dapat menghadap ke arah
manapun dia menghadap.47
Ketiga, shalat orang yang sakit ketika tidak ada orang yang
menghadapkannya ke arah kiblat. Dalam keadaan itu orang tersebut boleh
shalat menghadap kemanapun yang dia bisa.

46

Drs. T. M. Ali Muda, Risalah Tauhid, Fiqh dan Tasawuf, (Simpang Mulieng, Darul
Falah, tt), hal. 110.
47
Abd{u>l Qad{ir Ar-Rahbawi>, Fikih Shalat Empat Madzhab, (Yogyakarta: HIKAM
PUSTAKA, 2005), cet. 3, h. 203.
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BAB III
ARAH KIBLAT MASJID AL-ASY'ARI
DI KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

A. Profil Masjid al-Asy'ari Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
1. Sejarah Masjid
Sebelum Masjid Al-Asy'ari dibangun, awal mulanya tanah tersebut
milik Bapak Muhammad Samsuri. Dan dibangulah sebuah musholla di tanah
tersebut.dari waktu ke waktu, jamaah mushola tersebut semakin banyak dan
sampai sholat berjamaah pun di teras musholla.
Pak Samsuri pun mempunyai keinginan untuk membangun musholla
tersebut menjadi sebuah masjid. Dan keinginannya juga didukung oleh
masyarakat setempat. Mulai saat itu juga dimusyawarahkan

untuk

pembangunan sebuah masjid, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Samsuri
sebagai berikut;
“Ya karena musholla tersebut sudah tidak muat menampung jamaah
yang mulai banyak. Saat sholat magrib biasanya sampai ada yang jamaah di
teras musholla. Dari situ Bapak Muhammad Samsuri mengusulkan untuk
membangun masjid.”48
Dari hasil rapat tersebut, tersusun panitia pembangunan masjid yang
rencana akan dilaksanakan, serta merancang bentuk bangunan masjid yang
akan dibangun. Dan dari hasil musyawarah tersebut, tidak hanya membangun
masjid, tetapi juga akan membangun sebuah ruang kelas untuk dijadikan
sebuah Madrasah.
48

Mujahid, Hasil Wawancara, 11 September 2019.
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Pada sekitar tahun 1993 mulai dibangun sebuah masjid yang awalnya
musholla. Pembangunan masjid tersebut dibangun dengan gotong royong
warga sekitar yang sering mengikuti shalat berjamaah di musholla. Dan biaya
pembangunan

masih

mengandalkan

infaq

dari

warga,

sebagaimana

disampaikan oleh Bapak Muhammad Erwanto sebagai berikut:
“Sebelumnya memang sudah ada rencana untuk melebarkan masjid
tersebut, karena masih menunggu musim panas untuk memulai
pembangunan masjid. Biaya pembangunan masjid di ambil dari dana
kotak amal masjid yang terkumpul lumayan, dan semua kekurangannya
di tanggung oleh Dr. H. Aziz Muharom selaku ketua takmur masjid AlAsy‟ari.”49
Setelah masjid tersebut berdiri, pada awalnya masjid tersebut diberi
nama masjid At-Taqwa. Berjalan tahun kemudian, Bapak Samsuri selaku yang
mempunyai tanah tersebut meninggal dunia. Dan setelah itu, pihak keluarga
Bapak Samsuri berencana ingin mewakafkan tanah tersebut. Akan tetapi,
sebelum tanah tersebut diwakafkan oleh pak Samsuri. Beliau meninggal dunia
dan sampai sekarang tanah tersebut masih belum di ikrar wakaf, tanah tersebut
masih berstatus tanah girik, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Didik
Hermanto sebagai berikut;
“Dulu pak Samsuri punya niat mau mewakafkan semua tanahnya untuk
kepentingan masjid. Tapi sebelum mewakafkan tanah tersebut, pak
Samsuri jatuh sakit karena usia beliau yang sudah tua. Setelah itu beliau
meninggal dunia dan belum ada dari pihak keluarga untuk mewakafkan
tanah tersebut.”50

49
50

Muhammad Erwanto, Hasil Wawancara, 15 September 2019
Didik Herminto, HasilWawancara, 11 September 2019.
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Akan tetapi, dari pihak keluarga Bapak Muhammad Samsuri sudah
mewakafkan hanya secara lisan. Jadi, belum menjadi tanah wakaf secara
hukum. Dikarenakan tanah tersebut belum diurus sacara Instansi oleh anggota
takmir masjid Al-Asy‟ari. Jadi, secara hukum tanah tersebut masih disebut
tanah girik.
Selama kurang lebih dua bulan pembangunan masjid tersebut
terselesaikan. Dan setelah pembangunan selesai, ketua takmir selaku Bapak
Dr. Aziz Muharram mengusulkan untuk mengganti nama masjid tersebut.
Setelah itu takmir masjid mengadakan rapat lagi untuk mengubah nama
masjid tersebut. Dari berbagai usulan dari anggota takmir, semua anggota
menyetujui nama masjid tersebut diganti dengan masjid Al-Asy'ari. Mulai saat
itu, masjid yang awalnya bernama masjid At-Taqwa menjadi masjid AlAsy'ari.
Dari situlah masjid tersebut mulai diresmikan namanya menjadi masjid
Al-Asy‟ari. Dan masjid tersebut juga menjadi masjid Jami‟ kecamatan
Ngariboyo kabupaten Magetan. Di karenakan masjid tersebut bertempat yang
strategis berada di tengah kecamatan Ngariboyo.
2. Data Masjid Al-Asy'ari
Masjid Al-Asy‟ari sudah terdaftar salah satu masjid di Desa
Ngariboyo, dan data tentang masjid tersebut sudah tercantum di data SIMAS
(Sistim Informasi Masjid). Data sebagai berikut:
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a. Data Umum
Masjid

Al-Asy‟ari

memiliki

struktur

penanggung jawab dari berbagai kegiatan

kepengurusan

sebagai

yang dilakukan di masjid al-

Asy‟ari. Adapun mengenai struktur kepengurusan masjid Al-Asy‟ari pada
saat ini sebagai berikut:
IMAM
a. Mudjahid
b. H. Mohammad Muchsin

KETUA
a. dr. H. Aziz Muharram
b.Isran

BENDAHARA

SEKERTARIS

a. Ir. Edi Bintarjo

a. Muhammad Erwanto

b. H. Muhammad Thohir

b.Suyono

SEKSI PEMUDA
a.Indarto
b. Faisal Hermawan
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NO.

NAMA

JUMLAH

1

LUAS TANAH

144 m2

2

STATUS TANAH

GIRIK

3

LUAS BANGUNAN

225 m2

4

TAHUN BERDIRI

1999

5

JUMLAH JAMAAH

50-100

6

JUMLAH PENGURUS

15

7

JUMLAH MUAZIN

7

8

JUMLAH KHATIB

5

9

JUMLAH REMAJA

25

b. Fasilitas Masjid
No.

NAMA

JUMLAH

1

TEMPAT PARKIR

1

2

GUDANG

1

3

RUANG BELAJAR (TPA/Madrasah)

2

39

4

PENYEJUK UDARA/AC

4

5

SOUND SYSTEM

1

6

MULTIMEDIA

1

7

KAMAR MANDI/WC

2

8

TEMPAT WUDHU

2

9

SARANA IBADAH

2

c. Kegiatan Masjid Al-Asy‟ari
1) Pemberdayaan Zakat
2) Infaq
3) Shodaqoh danWakaf
4) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan (TPA, Madrasah, Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat)
5) Menyelenggarakan pengajian rutin
6) Menyelenggarakan dakwah Islam/Tabliq Akbar
7) Menyelenggarakan kegiatan hari besar Islam
8) Menyenggarakan sholat jumat
9) Menyelenggarakan ibadah sholat fardlu.

40

B. Letak Geografis
Masjid Al-Asy'ari berada di barat perempatan Jl. Cemara RT/RW 03/02
desa Ngariboyo kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Ngariboyo adalah
kecamatan bentukan baru di kabupaten Magetan. Masjid Al-Asy‟ari berada di
titik pusat Desa Ngariboyo, jadi sangat mudah dijangkau oleh banyak
masyarakat setempat maupun dari masyarakat luar daerah Ngariboyo.
Desa Ngariboyo juga mempunyai batasan wilayah yaitu, desa/kelurahan
sebelah utara berbatasan dengan desa/kelurahan Balegondo, sebelah barat
berbatasan dengan desa/kelurahan Baleasri, dan sebelah selatan berbatasan
dengan desa/kelurahan Banyudono, sedangkan yang sebelah timur berbatasan
dengan desa/kelurahan Mojopurno.
Adapun sarana dan prasarana untuk menuju desa Ngariboyo bisa
dengan menggunakan trasportasi roda 4 dan sepeda motor atau menggunakan
jasa ojek. Untuk mata pencaharian dan hasil produksi penduduk desa
Ngariboyo kebanyakan adalah seorang petani dan pedagang. Dan sisanya
menjadi pegawai PNS ataupun Non-PNS. Mayoritas masyarakat desa
Ngariboyo beragama Islam. Akan tetapi, masyarakatnya masih awam akan
ilmu tentang agama. Dikarenakan minimnya tempat belajar agama di daerah
desa Ngariboyo. Serta minimnya pengajar agama di desa tersebut.
Kebanyakan Kyai atau Ustadz di desa Ngariboyo adalah warga luar yang
pindah domisili di desa tersebut, sebagaimana disampaikan oleh Bapak
Suyono sebagai berikut;
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“Kebanyakan Kyai disini dari luar kota, yang mempunyai istri
bertempat tinggal disini. Warga sini terkadang belajar agama dari Kyai-kyai
tersebut, dengan mengadakan pengajian rutinan di masjid.”51
Dari letak masjid Al-Asy‟ari yang sangat strategis, di tengah lingkup
desa yang mulai berkembang maju. Masjid tersebut sering sekali di datangi
orang dari luar wilayah desa Ngariboyo. Mereka mampir biasanya untuk
melaksanakan sholat serta untuk istirahat. Karena masjid tersebut berlokasi di
jalur menuju tempat wisata Sarangan.
C. Penentuan Arah Kiblat Masjid Al-Asy'ari
Sebelum dibangunnya sebuah masjid, awal mulanya di tanah tersebut
sudah dibangun sebuah musholla kecil. Dan penentuan arah kiblat musholla
tersebut hanya dengan mengira-ngira. Karena pada jaman dahulu masih
banyak masyarakat yang kurang menguasai ilmu tentang pengukuran arah
kiblat secara baik dan benar. Serta masih belum adanya alat-alat untuk
mendukung keakuratan pengukuran arah kiblat. Dari situ penulis pun
mengoreksi arah kiblat sebenarnya di masjid tersebut.
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Posisi kiblat masjid sebenarnya

Kiblat sebenarnya

Dari gambar di atas, posisi arah kiblat di masjid Al-Asy‟ari desa
Ngariboyo kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan berada di titik 280 0 dari
kompas. Sehingga kemiringan yang berada di masjid tersebut sekitar berjarak
kurang lebih 150 dari 2940 arah kiblat sebenarnya. Jika di lihat dari pandangan
masyarakat Indonesia, arah kiblat selalu condong mengarah ke utara. Akan
tetapi, dari situ masih agak miring ke kanan sekitar 25 0 dari 2700 titik arah
barat.
Dan akhirnya masjid tersebut dibangun tanpa adanya pengukuran ulang
akurasi arah kiblatnya. kiblatnya pun disamakan dengan kiblat yang
sebelumnya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Thohir
sebagai berikut :
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“Sesungguhnya dari jamaah masjid ingin memperbaiki arah kiblatnya.
Tapi daerah sini masih awam dengan cara pengukuran arah kiblat
yang sesuai. Pernah mau mendatangkan dari pihak Depag, tapi belum
bisa terlaksana.”52
Akan tetapi setelah adanya pembangunan masjid, yang semula awalnya
musholla tersebut, kiblatnya seperti yang awal tanpa ada pengukuran ulang.
Dikarenakan masyarakat sekitar masih awam akan pentingnya arah kiblat.
Dan mereka pun banyak yang tak peduli keakuratan kiblat di masjid tersebut.
Dan penulis pun melakukan reset terhadap pandangan masyarakat
masjid Al-Asy‟ari yang sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid
tersebut, tentang cara mereka melaksanakan sholat di masjid Al-Asy‟ari desa
Ngariboyo kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan. Beberapa pendapat
jamaah masjid Al-Asy‟ari yang sholatnya yang masih mengikuti kiblat
semula, diantaranya sebagai berikut :
-Menurut bapak Sudarman:
“Kalau saya sendiri, sholat ya sholat saja masalah benar salah arah
kiblatnya yang penting saya mengikuti imamnya” 53

-Menurut Bapak Suwarni:
“Saya kurang mengerti masalah ukuran arah kiblat, tapi menurut saya,
kiblat di masjid Al-Asy‟ari sudah benar. Jikalau ternyata benar atau salah
(masih miring), mungkin gesernya sedikit.” 54

-Menurut Bapak Gunawan:
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“Saya sholat dimasjid mengikuti arah kiblat yang ada dimasjid saja,
karena saya masih awam dengan ilmu agama saya. Jadi saya mengikuti
saja.”55
-Menurut Bapak Sugianto:
“Saya mungkin kurang faham dengan arah kiblat yang benar dan salah.
Tapi saya sholat, arah kiblatnya salah atau benar menurut keyakinan hati saya
saja.”56
-Menurut Bapak Imam Subakti:
“Miring tidaknya saya kurang mengerti, karena saya juga belum pernah
mengukur arah kiblat, tapi saya masih meyakini kiblat dimasjid tersebut masih
benar.”57
-Menurut Bapak Dr. Aziz Muharram:
"Sholat itu tidak selalu harus menghadap kiblat. Sholat itu yang penting
niatnya menjalankan Syariat agama. Jadi masjid Al-Asy'ari ini masih
mengikuti arah kiblat yang semula awalnya musholla,"58
-Menurut Faizal Hermawan:
“Saya biasanya kalau sholat di masjid tersebut, saya selalu lurus dengan
arah kiblat yang di masjid tersebut. Karena saya yakin dengan arah
tersebut.”59
Dan penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa jamaah
yang melakukan sering sholat berjamaah dimasjid Al-Asy‟ari desa Ngariboyo
kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan yang ketika sholat kiblatnya agak
di miringkan. Diantara sebagai berikut:
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-Menurut Bapak Kasni:
“Kiblat di Masjid Al-Asy‟ari menurut saya memang kurang miring ke
kanan, tapi miringmya berapa derajat saya kurang tahu secara detailnya. Ya
saya kalo sholat miringnya saya kira-kira sendiri menurut yakinnya hati
saya.”60
-Menurut Bapak Kardiono:
“Saya kalo sholat di masjid Al-Asy‟ari tempat sujud saya agak saya
miringkan ke kanan. Soalnya kiblat dimasjid Al-Asy‟ari saya yakini agak
kurang akurat. Jadi ya ikhtiyar saya untuk agak memiringkan arah kiblat
saya.”61
-Menurut Cepi Pradita:
“Saya juga kurang faham tentang benar tidaknya akurasi arah kiblat di
masjid Al-Asy‟ari. Tapi saya kalau melaksanakan sholat dimasjid tersebut
selalu saya agak miringkan ke kanan. Hanya untuk berhati-hati saja.”62
-Menurut Bapak Soekarno:
“Saya kira arah kiblat di masjid Al-Asy‟ari kurang akurat. Jadi ya saya
kalau sholat di masjid tersebut agak saying miringkan tempat sujud saya.” 63
-Menurut Bapak Isran:
“Menurut saya memang ada kemiringan di masjid Al- Asy‟ ari. Saya
sholat juga agak miring ke kanan dan kemiringannya saya kira-kira sendiri
menurut hati saya.”64
Dari ungkapan para jamaah masjid Al-Asy‟ari desa Ngariboyo
kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan, banyak dari mereka yang aslinya
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menyadari bahwa arah kiblat di masjid tersebut kurang akurat dan masih ada
deviasinya.
Tapi dari mereka banyak yang kurang peduli akan hal tersebut,
sehingga menjadikan arah kiblat di masjid Al-Asy‟ari desa Ngariboyo
kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan tidak ada perbaikan atau
pengukuran ulang di masjid tersebut.
Minimnya respon dari masyarakat sekitar masjid yang sering mengikuti
sholat berjamaah di masjid tersebut. Yang mengakibatkan takmir masjid tidak
ada tindakan untuk memperbaiki arah kiblat di masjid tersbut.
Seolah para pengurus takmir Masjid al-Asy‟ari kurang peduli akan
keakuratan kiblat masjid tersebut, seakan-akan kiblat masjid tersebut sudah
benar. Akan tetapi, untuk lebih memastikan keakuratannya kiblat di masjid
tersebut. Haruslah melakukan pengukuran ulang di masjid Al-Asy‟ari. Supaya
lebih meyakinkan masyarakat setempat akan keakuratan kiblat di masjid
tersebut.
Dan terkadang ada juga makmum yang agak menggeser ke kiri
badannya bagi yang mengetahui jika arah kiblat masjid al-Asy‟ari kurang
akurat. Tapi dari deviasi tersebut, hanya minoritas jamaah yang mengetahui
hal tersebut. Jadi mayoritas jamaah di masjid Al- Asy‟ari tidak mengetahui
masalah deviasi arah kiblat di masjid tersebut.
Jadi masalah kemiringan arah kiblat di masjid Al- Asy‟ari Desa
Ngariboyo kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan seperti tak menjadi
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masalah besar bagi jamaah masjid Al-Asy‟ari. Karena bagi mereka masalah
arah kiblat adalah masalah keyakinan hati.
Dan terkadang masih banyak jamaah di masjid Al-Asy‟ari yang hanya
mengikuti imam. Tanpa mengerti masalah kemiringan arah kiblat di masjid
tersebut. Mungkin memang karena minimnya pengetahuan tentang arah kiblat
di daerah desa Ngariboyo kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan.
“Bapak Muhsin yang terkadang mengingatkan para jamaah untuk
sedikit memiringkan tempat sujudnya ke kanan, tapi ya masih ada yang tidak
dimiringkan.”65
Tapi dari masalah tersebut, para jamaah tetap aman dan tentram dengan
perbedaan pendapat masalah arah kiblat di masjid Al- Asy‟ari desa Ngariboyo
kecaamatan Ngariboyo kabupaten Magetan.
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BAB IV
ANALISIS FIQH TERHADAP DEVIASI ARAH KIBLAT MASJID ALASY’ARI KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN
A. Analisis Fiqh terhadap Deviasi Arah Kiblat Menurut Pandangan Ulama’
Di Masjid Al- Asy’ Ari Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Dalam
mengerjakan sholat, terdapat rukun dan syarat sah yang harus diketahui oleh
setiap muslim, salah satunya adalah menghadap kiblat. Adapun yang
dimaksud dengan arah kiblat bagi seluruh umat Islam di dunia ialah Ka‟bah,
yang berada di kota Makkah.
Bagi umat Islam yang berada di sekitar kota Makkah, tentu akan sangat
mudah untuk menghadap ke arah kiblat saat melakukan sholat, sedangkan
umat Islam yang jauh dari kota Makkah tentunya akan kesulitan jika harus
menghadap ke arah Ka‟bah secara lurus. baik itu disebabkan oleh faktor alam
ataupun dari faktor kurangnya faham tentang ilmu falak. Dalam menyikapi
permasalahan tersebut, para ulama‟ fiqh mempunyai pendapat yang berbeda
mengenai hukum menghadap kiblat bagi umat Islam yang jauh dari kota
Makkah.
Pada bab ini penulis akan mengalisis mengenai hukum arah kiblat di
Masjid Al-Asy‟ari Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten
Magetan yang sesuai dengan ilmu fiqh. Di masjid tersebut penulis
menemukan perbedaan arah kiblat pada jamaah saat melaksanakan sholat di
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Masjid Al-Asy‟ari Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten
Magetan, dan penulis akan mengurai pandangan ulama‟ tentang bagaimana
hukum secara ilmu fiqh mengenai perbedaan arah kiblat dalam lingkup satu
masjid.
Arah kiblat masjid Al-Asy‟ari desa Ngariboyo kecamatan Ngariboyo
kabupaten Magetan berada di titik 280 0 jika di ukur dari kompas. Akan tetapi,
dari arah kiblat Masjid Al-Asy‟ari yang sudah terbentuk sejak berdirinya
masjid tersebut, ada beberapa jamaah masjid yang kurang meyakini lagi arah
kiblat di masjid tersebut.
Penulis meninjau ulang tentang pengkuran arah kiblat di masjid AlAsy‟ari desa Ngariboyo kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan dengan
menggunakan metode pengukuran bayangan matahari (rasydul kiblat). Pada
perkembangan zaman yang sekarang ini, banyak berkembang alat-alat bantu
untuk lebih mengakuratkan pengukuran arah kiblat. Seperti menggunakan
kompas, teodolit, google earth, dan lain sebagainya. Akan tetapi semua alat
itu sifatnya hanya membantu untuk lebih mengakuratkan pengukuran arah
kiblatnya. Bayangan matahari dan arah mata angin selalu menjadi inti dalam
pengukuran arah kiblat.
Penulis melakukan pengukuran di Masjid Al-Asy‟ari desa Ngariboyo
kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan dengan menggunakan metode
bayangan matahari (rashdul kiblat). Penulis melakukan pengukuran di masjid
tersebut pada sekitar pukul 15.00 WIB saat matahari sudah berada di sisi
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barat. Karena posisi matahari saat itu berada di sekitar atas Ka‟bah, dan itu
akan lebih memudahkan kita saat melakukan pengukuran arah kiblat.
Dari pengukuran tersebut, penulis menemukan sedikit perbedaan ukuran
arah kiblat di Masjid Al-Asy‟ari desa Ngariboyo kecamatan Ngariboyo
kabupaten Magetan. Perbedaan yang terjadi di masjid tersebut sekitar 15 0 lebih
miring kearah kiri dari arah kiblat yang ada di Masjid Al-Asy‟ari. Dari
perbedaan tersebut, masih kemungkinan arah kiblat di masjid Al-Asy‟ari
sudah keluar dari kota Mekkah. Karena batas Utara dan Selatan kota Makkah
63,5 km, jika dirubah menjadi sudut yang berupa derajat. Sehingga disini
terdapat ketentuan:
-

10 = 60‟ = 140 km

-

300 = 70 km

-

10 = 2,3 km.
Selanjutnya dibagi 63,5 km dengan 2,3 km agar bisa diperoleh nilai

sudutnya. Hasilnya adalah sekitar 280. Akan tetapi, pengukuran yang
dilakukan oleh penulis hanyalah ijtihad menggunakan ilmu falak. Sama halnya
dengan ijtihadnya orang dulu sebelum mambangun masjid Al-Asy‟ari,
mungkin hanya berbeda cara melakukan Ijtihadnya.
Banyak perdebatan para ulama‟ tentang masalah arah kiblat, para ulama‟
fiqh mempunyai pendapat masing-masing tentang masalah tersebut, Ada yang
sependapat ada juga yang berbeda pendapat. Para ulama‟ sepakat, yang
dimaksud dengan kiblat ialah Ka‟bah, maka arti menghadap kiblat adalah
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menghadap ke arah Ka‟bah dimana saja orang berada. Akan tetapi, perbedaan
pendapat itu muncul saat masalah menghadap kiblat untuk orang-orang yang
berada di luar kota Makkah.
Dari pendapat ke empat mazhab, mereka sepakat bahwa bagi orang yang
masih berada di lingkup kota Makkah, maka mereka wajib ain Ka”bah. Akan
tetapi mereka berbeda pendapat masalah cara menghadap kiblat, dari
pandangan mazhab Maliki dan Hanafi menghadap kiblat bagi mereka yang
beradadi luar kota Makkah atau lebih jauh. Mereka menghadap kiblat di
bolehkan hanya jihadul Ka‟bah.
Sedangkan pendapat dari mazhab Syafi‟I, bagi mereka yang berada di
luar kota Makkah atau jauh dari Ka‟bah, mereka wajib menghadap ainul
Ka‟bah. Akan tetapi, bagi mereka yang berada jauh dari kota Makkah di
wajibkan untuk melakukan ijtihad mencari arah kiblat yang menurutnya sesuai
benar. Sehingga mereka yang menganut mazhab Syafi‟I banyak yang
mempelajari ilmu falak untuk mencari arah kiblat yang benar.
Jadi arah kiblat di Masjid Al-Asy‟ari jika di hukumi dengan Mazhab
Maliki dan Hanafi sudah tentu sah, karena kedua mazhab tersebut tidak
mewajibkan bagi mereka yang berada di luar kota Makkah untuk menghadap
ain’ Ka‟bah. Sedangkan arah kiblat Masjid Al-Asy‟ari di hukumi
menggunakan Mazhab Syafi‟I juga tetap sah, karena di masjid tersebut sudah
melakukan ijtihad berupa mengikuti mihrab yang terdahulu.
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B. Tata Cara Sholat Masyarakat Menyikapi Terhadap Deviasi Arah Kiblat
Di Masjid Al-Asy’ari
Penulis juga menganalisis tata cara sholat masyarakat tentang mengikapi
masalah perbedaan keyakinan arah kiblat di Masjid Al-Asy‟ari Desa
Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan. Serta bagaimana
persepsi masyarakat menyikapi masalah tersebut dalam keseharian di lingkup
masjid tersebut.
Masjid Al-Asy‟ari Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten
Magetan, dibangun pada tahun 1993 yang bermula hanya bangunan musholla.
Dengan berjalannya waktu musholla tersebut di renofasi menjadi masjid.
Masjid yang bermula bernama masjid At-Taqwa, diganti karena masjid
tersebut melakukan renofasi kembali serta nama masjid tersebut diganti
dengan nama Masjid Al-Asy‟ari menurut hasil keputusan rapat anggota
takmir.
Masjid tersebut di bangun masih tanah girik, tanah tersebut masih belum
di ikrar wakaf oleh pihak yang berwenang. Pemilik tanah masih belum sempat
mewakafkan tanah tersebut dikarenakan pemilik tanah meninggal dunia.
Dari letak geografis Masjid Al-Asy‟ari Desa Ngariboyo Kecamatan
Ngariboyo Kabupaten Magetan, masjid tersebut terletak sangat stategis yang
berada di tengah desa Ngariboyo. Masjid tersebut di juluki masjid Jami‟
Ngariboyo, karena letaknya berada di tengah Desa Ngariboyo. Masjid tersebut
juga sering di datangi oleh orang luar daerah, karena Masjid Al-Asy‟ari
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terletak dipinggir jalur alternatif menuju wisata Sarangan. Kebanyakan warga
dari daerah timur yang sering mampir untuk menunaikan ibadah sholat di
masjid tersebut.
Masyarakat Desa Ngariboyo tergolong masyarakat berkembang. Serta
kehidupan masyarakat desa Ngariboyo yang mulai maju, seakan hal tersebut
menjadikan sisi positif dan negatif bagi pemikiran masyarakat mengenai
masalah arah kiblat.
Kehidupan masyarakat yang terbilang cukup awam akan masalah arah
kiblat, karena kebanyakan masyarakat desa Ngariboyo yang hanya menuntut
ilmu dalam lingkup formalnya saja. Minat masyarakat yang sangat minim
untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren. Jikalau masyarakat desa
Ngariboyo banyak yang lulusan dari pondok pesantren, pastinya lingkungan
desa Ngariboyo akan lebih minim orang awam tentang ilmu agama.
Mereka memang kurang paham dengan arah kiblat, akan tetapi mereka
kurang meyakini jika arah kiblat kurang akurat. Mereka lebih mengikuti
orang-orang yang diyakini lebih mengerti tentang agama. Dan dari
kebanyakan jamaah masih mengikuti arah kiblat yang ada di masjid tersebut.
Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa jamaah
masjid Al-Asy‟ari mengenai pendapat mereka tentang permasalahan
keakurasian arah kiblat di masjid tersebut, serta cara mereka untuk menyikapi
masalah tersebut.
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Secara keseluruhan jamaah masjid Al-Asy‟ari belum mengetahui
permasalahan arah kiblat yag kurang akurat di masjid tersebut,
kebanyakan dari mereka tidak memahami permasalahannya, sehingga
banyak dari mereka yang kurang faham akan masalah tersebut. Jadi
mereka seolah-olah menunaikan ibadah sholat di masjid Al-Asy‟ari hanya
sekedar ingin menggugurkan kewajibannya, tanpa memperdulikan hal-hal
yang lain.
Akan tetapi, sebagian dari jamaah masjid Al-Asy‟ari juga takut akan
hal masalah kurang akuratnya arah kiblat di masjid tersebut. Mereka
mempunyai keinginan untuk memperbaiki arah kiblat di masjid tersebut,
tetapi kurangnya ilmu pengetahuan tentang arah kiblat menjadi
permasalahannya. Mereka sudah berusaha mengundang anggota Depag
(Departemen Agama), Tapi dari mereka belum ada respon dan tindakan
apapun dari Depag (Departemen Agama).
Untuk menyikapi masalah arah kiblat yang berada di masjid AlAsy‟ari desa Ngariboyo kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan.
Deviasi yang berada di masjid tersebut itu bukan masalah yang serius jika
di lihat dari Ilmu Fiqh. Karena dari pendapat-pendapat ulama‟ di atas,
mereka tidak mengharuskan umat Islam untuk selalu menghadap tepat
pada arah Masjidil Haram.
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Bila masih bisa untuk menghadap ke arah kiblat yang benar, kita
wajib untuk menghadapnya. Akan tetapi jika kita sulit untuk menghadap
ke arah kiblat karena jarak yang cukup jauh, maka kita masih bisa
melakukan sholat dengan menghadap ke arah yang kita yakini saja.
Sholat di masjid Al-Asy‟ari di hukumi sah, karena menurut pendapat
para ulama‟, bagi mereka yang jauh dari kota Makkah hanya bisa dengan
mengandalkan ijtihad untuk mencari arah kiblat yang benar.
Dan dari jamaah yang kurang yakin akan arah kiblat yang ada masjid
Al-Asy‟ari itu, seharusnya mereka tetap mengikuti arah kiblat masjid
tersebut, dan jika ia melakukan ijtihad sendiri untuk mencari arah kiblat
yang benar, tetap saja ijtihatnya di anggap batal karena sesungguhnya
ijtihat pertama tidak bisa di rusak dengan ijtihat yang kedua.
Jika di masjid Al-Asy‟ari desa Ngariboyo kecamatan Ngariboyo
kabupaten Magetan akan melakukan perbaikan terhadap deviasi arah
kiblatnya, itu pun tetap melihat keadaan sekitar. Karena jika perbaikan
arah kiblat itu membuat lebih yakinnya para jamaah, maka itu lebih baik.
Dan jika perbaikan arah kiblat itu dilakukan masih ada jamaah yang tetap
kurang yakin dengan arah kiblatnya, maka lebih baik mengikuti arah kiblat
seperti semula.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan oleh penulis mengenai
Analisis fiqh terhadap deviasi ara kiblat di masjid Al-Asy‟ari desa Ngariboyo
kecamatan Ngariboyo kabupaten Magetan, maka penulis untuk selanjutnya
dapat ambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Arah kiblat yang berada di masjid Al-Asy‟ari desa Ngariboyo kecamatan
Ngariboyo kabupaten Magetan di hukumi sah. Menurut:
a) Mazhab Ma>liki<> dan Ha>nafi>, karena kedua Mazhab tersebut
memperbolehkan jihadul Ka‟bah.
b) Mazhab Sya>fi.i, karena masjid tersebut sudah melakukan ijtihad
sebagai mana yang di syaratkan.
2. Sebagian besar jamaah Masjid Al-Asy‟ari melaksanakan sholat masih
mengikuti arah mihrab yang sama, dan juga ada sebagian kecil dari jamaah
Masjid Al-Asy‟ari yang sholatnya agak dimiringkan ke kanan.
B. Saran

1. Umat Islam khususnya Indonesia tidak perlu berpolemik dalam masalah
arah kiblat, karena semuanya sah. Masjid-masjid yang melenceng
sedikit tidak perlu dipugar. Ṣaf atau karpet juga tidak harus dimiringkan,
khususnya jika hal itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat.
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2. Bila

akan

disesuaikan

maka

perlu

disosialisasikan

dan

dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan warga, tidak asal merubah.
Supaya tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
3. Manakala menunaikan sholat di masjid yang ṣafnya lurus, tidak perlu
tampil beda dengan memiringkan posisinya sendirian. Sebab hal itu
akan merusak kelurusan dan kesempurnaan ṣaf.
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