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ABSTRAK 

Majid, Abdul. 2021. Analisis Hisab Kontemporer Terhadap Penggunaan Jam 
Istiwa’ Dalam Penentuan Awal Waktu Salat Di Pondok Pesantren Fathul 
Ulum Di Desa Kwagean Kecamatan Pare Kabuten Kediri, Skripsi Jurusan 
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari’ah Institut 
Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I 

Kata Kunci ; Waktu salat, Jam istiwa’, Hisab kontemporer 

Penggunaan Jam Istiwa’/Jam Bencet/Jam Matahari di era modern yang 
serba praktis ini merupakan suatu hal yang dianggap klasik tak lekang oleh waktu 
dan zaman. Keberadaannya hampir jarang ditemui kecuali di tempat-tempat yang 
dianggap bersejarah saja, terkadang juga konsistensi penggunaanya hampir jarang 
ditemui walaupun bencet pada tempat tersebut terpasang dengan kokoh dan rapi. 

Pondok pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean Kecamatan Pare 
Kabupaten Kediri sampai saat ini masih menggunakan jam istiwa’. Penggunaan 
jam istiwa’ di pondok tersebut agak sedikit berbeda dari kebanyakan tempat 
lainnya yang mana pada umumnya penggunaan jam istiwa’ itu menggunakan alat 
bencet, sedangkan di pondok tersebut tidak menggunakan alat bencet melainkan 
merujuk pada kitab Durusul Falakiyah. Selain itu, jadwal waktu salat di pondok 
pesantren Fathul Ulum Kwagean yang menggunakan jam istiwa’ memiliki selisih 
kurang lebih 10, 15, 30 sampai 45 menit dengan jadwal waktu salat yang 
digunakan oleh pemerintah yang didasarkan pada waktu WIB, WITA, WIT. Oleh 
karena itu, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut: (1) Bagaimana 
perbedaan jadwal waktu salat berdasarkan jam istiwa’ di Pondok Pesantren Fathul 
Ulum di Desa Kwagean Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan jadwal waktu 
salat berdasarkan data Hisab Kontemporer?(2) Bagaimana analisis Hisab 
Kontemporer terhadap penggunaan jam istiwa’ di Pondok Pesantren Fathul Ulum 
di Desa Kwagean Kecamatan Pare Kabupaten Kediri? 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan menggunakan metode 
kualitatif, pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi. Data 
terkumpul kemudian dianalisis guna mengetahui perbedaan diantara kedua 
metode tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulanya. 

Dari penelitian ini dihasilka bahwa: (1) Perbedaan antara jam istiwa’ 
dengan hisab kontemporer adalah selisih jadwal waktu salatnya sekitar 10-45 
menit. Perbedaan itu disebabkan karena kaidah waktu yang digunakan, ikhtiyat, 
dan metodenya berbeda. (2) Berdasarkan hasil analisis hisab kontemporer 
penggunaan jam istiwa’ ini masih sangat relevan, karena jam istiwa’ ini termasuk 
hisab tahqiqi yang mana hisab tahqiqi dengan hisab kontemporer itu sama-sama 
menggunkan rumus segitiga bola. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salat merupakan media ibadah wajib bagi semua muslim untuk 

berinteraksi secara langsung dengan Tuhan yang telah menciptakannya. 

Salat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam al-Quran, 

bahkan perintah salat ini diungkapkan lafadz maupun bentuk. Kadang juga 

diungkapkan secara jelas dalam kalimat perintah, kalimat berita, bentuk 

janji ataupun ancaman. Hal ini menunjukan bahwa al-Quran sangat 

memperhatikan masalah salat.1 

Persoalan penentuan awal waktu salat merupakan persoalan 

fundamental dan signifikasi ketika dihubungkan dengan sah atau tidaknya 

salat, kaum muslimin terikat dengan waktu-waktu yang di tentukan.2 

Keharusan mengetahui awal masuknya waktu salat, telah ditentukan dalam 

syariat islam artinya ketentuan ditetapkan dalam al-Quran dan Hadis, 

sedangkan penentuanya secara teknisi dikembangkan dengan ijtihad 

manusia. Sebagaimana tercantum dalam surat an-Nisa’ ayat 103: 

                                                           
1Nahd, Pemahan Shalat Dalam Alquran  (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 17.  
2Susiknan Azhari, Ilmu Falak perjumpaan Khazanah dan Sains Moderen (Yogyakarta: 

Suara Muhammadiyah, 2007), 63. 

1 
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ْ
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ْ
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  ٗ ُ ۡ  
Artinya: “maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah 

Allah diwaktu berdiri, di waktu duduk dan diwaktu berbaring. Kemudian 
apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu 
(sebagaimana biasa). Sesunggunhnya shalat itu fardhu yang ditentukan 
waktunya atas orang-orang yang beriman.3 

Yang dimaksud oleh ayat di atas tersebut adalah anjuran untuk 

melaksakan salat sesuai dengan waktunya, artinya tidak boleh menunda 

dalam menjalankanya. Sebab waktu-waktunya telah ditentukan dan kita 

wajib untuk melaksanakanya .Sebagaimana yang telah terdapat dalam al-

Quran dan sunnah.4 

Dalam penentuan awal waktu salat ini ada dua perbedaan perspektif 

dalam metode yang digunakan para pakar falak, yaitu ada yang berspektif 

menggunakan metode hisab dan ada yang berspektif menggunkan metode 

rukyat. Adapun yang dimaksud penentuan awal waktu salat dalam 

pengertian hisab ialah waktu salat yang ditentukan berdasarkan 

pemahaman konstektuals atau perhitungan. Sedangkan yang dimaksud 

penentuan awal waktu salat dalam pengertian rukyat adalah awal waktu 

salat yang ditentukan berdasarkan dengan cara melihat langsung pada 

tanda-tanda alam. 

Penentuan awal waktu salat dalam perspektif hisab memiliki 

beberapa metode atau alat yang digunakan oleh para ahli falak ataupun 

                                                           
3 Al-Quran surat an-Nisa’, 4 ayat 103. 
4 Ahmad Izudin, Fiqih Hisab Praktis (Semarang: PT, Pustaka Riski Putra 2011), 78. 
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ahli hisab yang dapat menunjukan awal waktu salat, diantaranya yaitu 

menggunakan metode hisab awal waktu salat dengan kaidah Ephemeris 

dan dengan kaidah Nautical Almanac. Kaidah di dalam hisap Kontemporer 

tersebut menggunakan data-data perhitungan dengan memperhatikan 

Lintang Tempat, Bujur Tempat, Deklinasi Matahari, Tinggi Matahari, 

Koreksi waktu daerah, dan Ikhtiyat dalam menentukan awal waktu salat. 

Selain itu juga penentuan awal waktu salat dalam perspektif rukyat 

mempunyai beberapa metode atau alat yang digunakan oleh para ahli falak 

dalam menentukan awal waktu salat, diantaranya yaitu dengan 

menggunakan alat Rubu Mujayab, Tongkat Istiwa, dan Jam Bencet.5 

Metode-metode penentuan awal waktu salat di atas baik dalam segi 

perspektif hisab maupun rukyat semuanya masih bisa dipakai sampai saat 

ini, namun dari sekian metode yang ada, metode dengan hisab lah yang 

lebih sering digunakan di Indonesia, karena metode tersebut merupakan 

metode yang penggunaannya sangat efisien, yaitu tanpa harus bersusah 

payah melihat dan mengamati posisi matahari yang terjadi saat awal waktu 

salat, melainkan dengan jam digital dan handphone saja waktu salat bisa 

dapat ditentukan. Bahkan dalam pengaplikasiannya di zaman yang serba 

modern dan selalu berkembang ini banyak software dan perangkat-

perangkat canggih yang mampu menciptakan program-program penentuan 

awal waktu salat dengan sangat mudahnya. 

                                                           
5Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 

2015), 147. 



10 
 

 

Adapun bagi yang berpedoman pada metode rukyat sendiri menurut 

pandangan masyarakat umum, penggunaan metode ini lebih terkesan 

kepada suatu hal yang terlihat klasik atau kembali ke era salaf. Akan tetapi 

tidak dipungkiri juga dari beberapa pihak ataupun kalangan masyarakat 

masih ada yang berpegang teguh dengan metode rukyat tersebut, seperti 

halnya di masjid-masjid bersejarah ataupun pesantren-pesantren salaf. 

Ketika metode rukyat ini dipakai di era modern ini, maka dengan 

tidak sengaja metode ini akan memunculkan kembali suatu keunikan dan 

kekhasan dari keberadaanya. Adapun salah satu metode yang masih cukup 

eksis di era modern ini adalah jam istiwa’ yang merupakan objek dalam 

penelitian ini. Alat ini masih sangat berperan aktif dalam menentukan awal 

waktu salat, terutama pada waktu dzuhur dan asar karena dalam 

pengaplikasiannya membutuhkan pancaran sinar matahari.6 

Penggunaan jam istiwa’ ini berlaku juga pada salah satu pondok 

pesantren di Kediri, yaitu Pondok Pesantren Fathul Ulum tepatnya di Desa 

Kwagean Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Penggunaan jam istiwa’ 

dalam menentukan awal waktu salat di pondok pesantren Fathul Ulum 

Kwagean ini agak sedikit berbeda dari kebanyakan masyarakat maupun 

tempat-tempat yang masih berpegang teguh dengan jam istiwa’ dalam 

menentukan awal waktu salatnya, pada umumnya dalam menetukan awal 

waktu salat jam istiwa’ itu menggunkan alat bencet atupun sundial 

sedangkan di pondok pesantren Fathul Ulum Kwagean ini tidak 

                                                           
6Ahmad Syaiful Anam, Perangkat Rukyat Non Optik (Kajian Terhadap Model Penggunaan 

dan Akurasinny) (Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 2015), 197-198. 
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mengunakn bencet dalam menentukan awal waktu salat jam istiwa’nya 

melinkan merujuk kepada kitab Durusul Falakiyah. Selain hal itu juga, 

awal waktu salat jam istiwa’ di pondok pesantren Fathul Ulum Kwagean 

ini memiliki selisih kurang lebih 10, 15, 30 sampai 45 menit dengan awal 

waktu salat yang digunakan oleh pemerintah.7 

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam tentang jam istiwa’ dalam penentuan awal waktu salat 

dipondok pesantren Fathul Ulum Kwagean dengan judul: Analisis Hisab 

Kontemporer Terhadap Penggunaan Jam Istiwa’ Dalam Penentuan 

Awal waktu Salat Di Pondok Pesantren Fathul Ulum Di Desa 

Kwagean Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan dan penentuan awal waktu 

salat berdasarkan jam istiwa’ dan juga untuk mengetahui tingkat 

keakurasiannya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan 

masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini 

yaitu: 

1. Bagaimana perbedaan jadwal waktu salat berdasarkan jam istiwa’ 

di Pondok Pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean Kecamatan 

Pare Kabupaten Kediri dengan jadwal waktu salat berdasarkan data 

Hisab Kontemporer? 

                                                           
7 Wawancara. Ustad Rofiq salah satu ustad di Ponpes Fathul Ulum Kwagean, 11 oktober 

2019. 
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2. Bagaimana analisis Hisab Kontemporer terhadap penngunaan jam 

istiwa’ di Pondok Pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean 

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang peneliti tuliskan di atas guna 

mendapatkan suatu tujuan yaitu : 

1. Untuk mengetahui perbedaan jadwal waktu salat berdasarkan jam 

istiwa’ di Pondok Pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean 

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan jadwal waktu salat 

berdasarkan data Hisab Kontemporer. 

2. Untuk mengetahui tingkat akurasi jam istiwa’ di Pondok Pesantren 

Fathul Ulum di Desa Kwagean Kecamatan Pare Kabupaten Kediri 

bila disandingkan dengan hasil Hisab Kontemporer. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat diambil manfaatnya 

untuk kalangan kaum akademisi maupun masyarakat awam, adapun 

manfaatnya sebagai berikut: 

1. Teoritis 

Untuk memperkaya dan menambah khazanah intelektual umat 

islam dalam penggunaan metode alat penentuan waktu salat baik 

secara klasik maupun moderen. 
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2. Praktis 

Mengetahui hasil penggunaan dan perbedaan waktu salat antara 

jam istiwa’ di Pondok Pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean 

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dengan Hisab Kontemporer. 

E. Telaah Pustaka 

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan 

sebagaimana yang diungkapkan diatas, serta menguatkan proses 

penyelesaian karya ilmiah yang penulis buat, maka penulis menggunakan 

beberapa karya ilmiah yang membahas tentang waktu salat, diantaranya: 

Skripsi Nur Kholis yang berjudul “Analisis Terhadap Penentuan 

Waktu Salat Menurut Islamic Center Ponorogo (ICP) mengikuti dua 

pedoman yaitu dari kemenag dan dari Mamduh yaitu seorang penulis 

majalah qiblati. Perbedaan antara kedua pedoman tersebut adalah pada 

ketinggian matahari awal waktu salat subuh atau ketinggian matahari 

ketika fajar sadiq. Di Indonesia ketinggian matahari yang digunakan -20 

derajat kriteria ini digunakan oleh kemenag. Sedangkan kriteria Mamduh 

adalah -15 derajat.8 

Skripsi M. Syaifullah yang berjudul “Terbitnya Fajar Sadiq 

(Astromonical Twilight) Dalam penentuan Awal Waktu Salat Subuh 

Menurut Qiblati Perspektif Teori Astronomi”. Skrips ini membahas 

tentang waktu salat subuh yakni artikel yang diterbitkan oleh CV. Media 

                                                           
8 Nur kholis, “Analisis Terhadap Penentuan Awal Waktu Shalat Menurut Islamic Camter 

Ponorogo,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2014) 
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Citra Qiblati berpendapat fajar sidiq muncul ketika kedudukan matahari 

berkisar 15 dibawah ufuk.9 

Skripsi Muhammad Annas dengan judul “Urgensi Titik Kordinat dan 

Ketinggian Tempat dalam Penentuan Jadwal Waktu Salat (Studi Kasus di 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi ini membedakan 

antara perhitungan waktu salat dengan ditambahi ketinggian tempat 

dengan yang tidak menggunakan ketinggian tempat. Di karenakan 

semakin tinggi tempat menyebabkan semakin rendah ufuk. Yakni pada 

saat awal magrib ketika berada di ketinggian 0 (nol) meter, matahari sudah 

terlihat terbenam akan tetapi jika naik keatas dengan ketinggian tertentu 

maka matahari masih terlihat diatas ufuk. Begitu juga Anas menegaskan 

bahwa ketinggian dan kordinat tempat itu, sangat penting sekali untuk 

dijadikan patokan dan acuan karena sah dan tidaknya salat itu salah 

satunya tergantung pada waktu yang didasarkan pada perhitungan dengan 

data yang benar.10 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian diatas maka dapat 

diketahui bahwa pnelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan 

dengan penelitian diatas tersebut. Adapun persamaan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas tentang waktu salat. namun yang membedakan 

pembahasannya adalah penulis fokus pada analisis hisab Kontemporer 

                                                           
9 M Syaifullah, “Terbitnya Fajar Sadiq (Astronomical Twilight) Dalam penentuan Awal 

Waktu Shalat Subuh Qiblati Perspektif Teori Astronomi,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 
2012) 

10 Muhammad Anas, “Urgensi Taktik Koordinat dan Ketinggian Tempat dalam Penentuan 
Jadwal Waktu Shalat (Studi Kasus di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo), “(Skripsi 
STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011)  
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terhadap penggunaan jam istiwa’ dalam penentuan awal waktu salat di 

Pondok Pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean, Kecamatan Pare, 

Kabupaten Kediri. 

F. Metode penelitian 

1. Jenis penelitian 

Penelitin ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan, dengan 

menggunakan model analisis kualitatif. Dalam penelitian ini mengapa 

dikatakan penelitian kualitatif adalah karena berdasarkan permasalahan 

diatas dalam meneyelesaikannya peneliti turut ikut serta secara 

langsung dalam menentukan perhitungan waktu salat jam istiwa’ yang 

dilakukan di pondok pesantren Fathul Ulum Kwagean, yang mana 

peneliti juga akan mencari data apa sajakah yang diperlukan dalam 

menentukan waktu salat jam istiwa’. Untuk mencari data dan 

menentukan waktu salat jam istiwa’ tersebut peneliti akan melakukan 

wawancara, observasi, dan dokumentsi. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan 

orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti 

mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat 

berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya 

manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan 

dilapangan. Oleh karena itulah ketika kegiatan pengumpulan data di 
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lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek  

penelitianya secara aktif di lapangan penelitian. 

3. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang 

berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan 

diteliti.11 Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren 

Fathul Ulum di Desa Kwagean Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data yang dikumpulkan peneliti ini adalah sebagai berikut: 

1) Data tentang apa saja alat yang digunakan dan bagaiamana cara 

penentuan awal waktu salat dengan menggunakan jam istiwa’. 

2) Data tentang penentuan awal waktu salat dengan hisab 

kontemporer. 

b. Dalam penelitian ini,penulis menggunakan dua sumber data, yaitu 

data  primer dan data skunder: 

1) Sumber data primer 

Dalam pengambilan sumbar data, penulis menggunakan 

dua jenis data. Pertama adalah data primer, data ini di ambil dan 

diperoleh dari hasil observasi jam istiwa’ di Pondok Pesantren 

Fathul Ulum di Desa Kwagean Kecamatan Pare Kabupaten kediri 

dan juga melakukan wawancara terhadap pengasuh ataupun 

pengurus pihak pesantren tersebut. 

                                                           
11 Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka 

Setia,2009), 91. 
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2) Sumber data skunder 

Kedua menggunakan data sekunder. Data ini diperoleh dari 

buku-buku tentang ilmu falak, artikel-artikel, dan jurnal yang dapat 

menunjang penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan data 

agar tidak terjadi kerancauan dan memiliki data yang benar-benar 

nyata tanpa adanya rekasa, maka dari itu pengumpulan data ini tidak 

terlepas dari metode-metode/teknik penelitian yaitu, peneliti 

menggunakan metode:12 

a. Metode Observasi 

Observasi yang digunkan dalam penelitian ini adalah 

observasi terlibat, yaitu dimana peneliti ikut terlibat langsung 

dalam kegiatan penentuan awal waktu salat jam istiwa’ di pondok 

pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean Kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri. 

b. Metode Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis wawancara tidak strutur. Wawancra tidak struktur adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

                                                           
12 Ezmir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 38. 
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digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.13 Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan 

Bapak Rofiq salah satu pengajar, Agus H. Muhammad Muslim, 

dan para pihak ataupun pengurus Pondok Pesantren Fathul Ulum di 

Desa Kwagean Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, yaitu untuk 

mengetahui sejarah dan bagaimana metode dalam penggunaan jam 

istiwa’. Selain itu juga wawancara kepada pihak yang berkompeten 

di bidangnya seperti ahli falak dan astronomi yang mengerti 

dengan metode jam istiwa. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan proses pembuktian yang 

didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tertulis, 

lisan, gambaran, atau arkeologis yang berguna untuk instrumen 

pendukung utama yang sangat valid, karena dokumentasi dapat 

dijadikan bukti akurat. Dokumentasi dalam penelitian yang akan 

peneliti lakukan yaitu digunakan untuk memperoleh data 

pendukung terkait metode jam istiwa’ seperti halnya data apa saja 

dalam menentukan awal waktu salat dan di Ponpes Fathul Ulum di 

Desa Kwagean Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. 

6. Analisis Data 

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan metode 

                                                           
13 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 140. 
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komparatif. Deskripsi yakni menggambarkan metode penentuan waktu 

Salat dengan menggunakan jam istiwa’. Metode deskripsi ini 

digunakan untuk menjelaskan kebenaran dan kesalahan dari suatu 

analisis yang dikembangkan secara berimbang dengan melihat 

kelebihan dan kekurangan objek yang diteliti. Kemudian metode 

komparatif yang mana penulis akan memberikan deskripsi mengenai 

hasil analisis yang penulis lakukan dan membandingkannya dengan 

salah satu sistem hisab Kontemporer. 

7. Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai 

bentuk pertanggung jawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan 

data dalam penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi 

kredibilitas (drajat kepercayaan), kepastian dan kebergantungan. Drajat 

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.14 

8. Tahapan-tahapan Peneliti 

a. Tahap pra lapangan 

Ada beberapa tahap yang harus dipahami dan dilakukan oleh 

seorang peneliti dalam melakukan penelitian lapangan yaitu, 

menyusun rancangan penelitian, mengamati dan menilai keadaan 

                                                           
14 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: GP Press, 2009), 15.    
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lapangan, memilih informan, dan menyiapkan perlengkapan 

penelitian. 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 ketahap lapangan, dalam tahap ini dibagi menjadi tiga, 

yaitu: 

1. Memahami latar penelitian 

2. Memasuki lapangan atau obyek lapangan 

3. Pengumpulan data 

G. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar penulisan penelitian ini dibagi kedalam lima Bab 

yang akan dibahas, dari setiap babnya terdiri dari beberapa Sub bab. 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan beberapa hal yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II : WAKTU SALAT DAN TEORI 

PERHITUNGANYA 

Bab ini berisi tentang pembahasan umum mengenai 
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landasan teori yang berhubungan dengan judul 

peneliti. Meliputi: pengertian waktu salat, dasar 

hukum waktu salat, dan data-data yang diperlukan 

untuk menghitung waktu salat. 

BAB III : WAKTU SALAT ISTIWA’ DI PONDOK 

PESANTREN FATHUL ULUM DI DESA 

KWAGEAN KECAMATAN PARE KABUPATEN 

KEDIRI 

Bab ini memuat tentang gambaran umum pondok 

pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean Kecamatan 

Pare Kabupaten Kediri, dan metode jam istiwa’ di 

Pondok Pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean 

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. 

BAB IV : ANALISIS  HISAB EPHIMERIS TERHADAP 

PENGGUNAAN JAM ISTIWA’ DALAM 

PENENTUAN AWAL WAKTU SALAT DI 

PONDOK PESANTREN FATHUL ULUM DI 

DESA KWAGEAN KECAMATAN PARE 

KABUPATEN KEDIRI 

Pada bab ini meliputi Bagaimana perbedaan jadwal 

waktu salat berdasarkan jam Istiwa’ di Pondok 

Pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean Kecamatan 

Pare Kabupaten Kediri dengan jadwal waktu salat 
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berdasarkan data Hisab Kontemporer, Bagaimana 

analisis Hisab Kontemporer terhadap penngunaan jam 

Istiwa’ di Pondok Pesantren Fathul Ulum di Desa 

Kwagean Kecamatan Pare Kabupaten Kediri 



 

 
 

BAB II 

WAKTU SALAT DAN TEORI PERHITUNGANYA 

 

 

A. Pengertian Salat 

Salat adalah kewajiban dengan pijakan dalil yang sudah jelas.15 

Maka menurut para ulama bahwa salat merupakan kewajiban yang harus 

dilaksakan pada batas-batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga salat 

termasuk ibadah muwa>qqa>t yaitu ibadah yang telah ditentukan waktu-

waktunya.16 Sedangkan penjelasan tentang waktu salat diterangkan secara 

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

memberikan batasan-batasan waktu salat dengan berbagai metode atau 

cara yang mereka asumsikan untuk menentukan waktu-waktu salat 

tersebut.17 

Menentukan awal waktu salat pada dasarnya adalah menentukan 

posisi matahari pada waktu yang telah di tentukan dalam al-Qur’an dan 

Hadis pada tempat tertentu. Seperti dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 

103 : 

                                                           
15 Asep Muhyidin, Asep Salahudin, Shalat Bukan Sekedar Ritual (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2006), 1. 
16 Muhammad Hadi Bashori¸Pengantar Ilmu Falak (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 

145.  
17 Ahmad Izzudidin, Fiqih Hisab Rukyah (Jakarta: Erlangga, 2007), 38. 

18 
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 ۚ ۡ ُ
ِ

ُ ُ  ٰ َ َ ٗدا َو ُ ُ ٗ َو ٰ َ ِ  َ  ٱ
ْ
وا ُ ُ

ۡذ َ ةَ  ٰ َ ُ ٱ ُ ۡ َ َ َِذا  َ

 ٗ ٰ َ ِ  َ ِ ِ ۡ ُ ۡ  ٱ
َ َ  ۡ َ َ ةَ  ٰ َ ةَۚ إِن ٱ ٰ َ  ٱ

ْ
ا ُ ِ

َ َ  ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َِذا ٱ َ

 ٗ ُ ۡ  
Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah 
Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. 
Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu 
(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang 
ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.18 

Salat mempunyai kedudukan yang penting, bahkan ibadah yang 

utama dalam ajaran islam. ungkapan hadits salat adalah “tiang agama” 

memberikan isyarat bahwa salat merupakan ukuran kualitas islam 

seseorang, bahkan ciri keislaman seseorang adalah salatnya. Kualitas islam 

seseorang dapat dilihat dari sikap mereka tentang salat. hal yang 

membedakan orang kafir dan muslim adalah salat. Hal yang membedakan 

antara orang munafiq dan mukmin adalah salat juga. Oleh karena itu, islam 

memposisikan salat sebagai sesuatu yang khusus dan fundamental, yaitu 

salat menjadi salah satu rukun islam yang harus di tegakkan sesuai dengan 

waktu-waktunya, kecuali dalam keadaan khusus dan tidak aman.19 

Salat menurut bahasa (lughah) berasal dari kata s}alla, yas}illu, s}ala>tan 

yang mempunyai arti berdoa. Sebagaimanya tercantum dalam al-Qur’an 

Surat at-Taubah (9) ayat 103: 

ۖ إِن  ۡ ِ ۡ َ َ  ِ
ّ َ َ َو ِ  ِ ِ

ّ َ ُ ۡ َو ُ ُ ِ ّ َ ُ  ٗ َ َ َ  ۡ ِ ِ ٰ َ ۡ َ ۡ أ ِ  ۡ ُ

 ٌ ِ َ  ٌ ِ َ  ُ ۗ َوٱ ۡ ُ  ٞ َ َ  َ َ ٰ َ َ  

                                                           
18 Al-Qur’an surat an-Nisa, 4 ayat 103. 
19 Moh Murtadlo, Ilmu Falak Praktis (Malang: UIN Malang Press, 2008), 173.  
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Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi 
mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.20 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, dan juga 

kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah 

melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdoa kepada 

Allah bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Doa tersebut 

akan menenangkan jiwa mereka, dan akan mententramkan hati mereka, 

serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-

benar telah menerima tobat mereka.21 

Selain itu, salat juga mempunyai arti rahmat, dan juga mempunyai 

arti memohon ampunan seperti yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-

Azhab (33) ayat 56: 

 َ ُ ۥ  ُ َ َ
ِ

َ َ َ َو  إِن ٱ
ْ
ا َ  

ْ
ا ُ َ َ َءا ِ َ ٱ َ َ  ۚ ِ ّ ِ  ٱ

َ َ َن 
ً ِ ۡ َ  

ْ
ا ُ ِ

ّ َ ِ َو ۡ َ َ  
Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat 
untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu 
untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (QS. Al-
Azhab: 56).22 

Menurut istilah salat adalah suatu ibadah yang mengandung ucapan 

dan perbuatan yang dimulai dengan takbi>rat al ihra>m dan diakhiri salam 

dengan syarat-syarat tertentu. Sebagian mazhab Hanafi mendefinisikan 

salat sebagai rangkaian rukun yang dikhususkan dan dzikir yang 

ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu dalam waktu yang telah 

                                                           
20 Al-Qur’an Surat at-Taubah , 9 ayat 103. 
21 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Salat (semarang:PT Pustaka Rizki 

Putra,2001), 39. 
22 Al-Qur’an surat al-Azhab, 33 ayat 56. 
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ditentukan pula. Sebagaimana ulama Hambali memberikan ta’rif lain 

bahwa salat adalah nama untuk sebuah aktifitas yang terdiri dari rangkaian 

berdiri, ruku dan sujud.23 Sedangkan penentuan waktu salat merupakan 

bagian dari ilmu falak yang perhitungannya ditetapkan berdasarkan garis 

edaran matahari atau penelitian posisi matahari terhadap bumi.24 

Salat lima waktu menpunyai sejarah dan istilah masing-masing, 

istilah salat dzuhur karena salat ini adalah salat pertama yang dilakukan 

oleh malaikat Jibril di pintu Kakbah,25 dan dilakukan ketika waktu 

dzahirah atau dalam keadaan panas. Sedangkan banyak Ulama yang 

berpendapat bahwa salat asar adalah salat wusta>, yaitu salat yang 

dilaksanakan ditengah-tengah antara terbit fajar dan terbenamnya 

matahari, akan tetapi para ulama’ juga berbeda pendapat tentang istilah ini, 

namun menurut pendapat mayoritas ulama’ bahwa sala>tul wusta> adalah salat 

asar dengan dasar surat al-Baqarah ayat 238: 

 َ ِ ِ ٰ َ  ِ ِ  
ْ
ا ُ ُ ٰ َو َ ۡ ُ ۡ ةِ ٱ ٰ َ ِٰت َوٱ َ َ  ٱ

َ َ  
ْ
ا ُ ِ ٰ َ  

Artinya: Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat 
wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.26 

Dalam hadis juga disebutkan bahwa sala>tul wusta> adalah salat asar 

sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh at-Turmudzi. Akan tetapi 

dalam kitab Nailul Authar disebutkan ada 17 perbedaan pendapat tentang 

istilah sala>tul wusta>. 

                                                           
23 Fadlolan Musyaffa’ Mu’thi, Studi Komparatif Antar Madzhab Fikih Salat Di Pesawat & 

Angkasa (Semarang: Syauqi Press, 2007), 25. 
24 Encup Supriatna, Hisab Rukyat & Aplikasinya (Bandung: PT Rafika Aditama, 2007), 15. 
25 Muhammad Nawawi, Syarah Sulamun An-Najah (Indonesia: Dar Al-Kitab, T.T), 11. 
26 Al-Qur’an surat al-Baqarah, 2 ayat 238. 
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عن ابن مسعود قال : قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص : َصالة الوسطى صالة العسر. (رواه الرت  
 مذي)

Artinya: Dari Ibnu Mas’ud nabi bersabda: salatul wustha adalah salat 
asar.( HR. At-Turmudzi).27 

Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa salat asar ini karena 

salat yang dikerjakan ketika berkurangnya cahaya matahari dan salat ini 

pertama dikerjakan oleh Nabi Yunus, kemudian untuk salat magrib istilah 

ini karena salat ini dikerjakan pertama kali waktu terbenamnya matahari 

dan pertama dikerjakan oleh Nabi Isa, sedangkan untuk salat isya’ dengan 

kasroh huruf ‘ain berarti awalnya gelap. Sehingga salat ini adalah salat 

yang dikerjakan ketika mulai gelap.28 

Jadi waktu salat adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah 

untuk menegakkan ibadah salat yakni batas waktu tertentu mengerjakan 

waktu salat.29 Ulama fikih sepakat bahwa waktu salat fardlu itu telah 

ditentukan dengan jelas oleh al-Qur’an dan Hadis Rasulullah. Dan para 

Ulama’ juga banyak berbeda pendapat tentang masuknya awal waktu salat 

fardlu tersebut. Hampir seluruh kitab fikih ada bab khusus yang 

membicarakan tentang mawa>qi>t salat. Dari sini jelas bahwa istilah awal 

waktu salat merupakan hasil ijtihad para Ulama’ ketika menafsirkan ayat-

ayat al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan waktu salat.30 

 

                                                           
27 Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar, (Beirut-Libanon: Dal 

Al-Kitab), Jilid I, 333-334.  
28 Muhammad Nawawi, Syarah Sulamun An-Najah  (Indonesia: Dar Al-Kitab, T.T), 12. 
29 Abu Bakar Muhammad, Terjemah Subulus Salam (Surabaya: Al-Ikhlas, T.T Jilid I), 304. 
30 Susiknan Azhari, Pembaharuan Pemikiran Hisab Di Indonesia Studi Atas Pemikiran 

Saadoe’ddin Djambek (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2002), 86. 



23 
 

 

B. Dasar Hukum Waktu Salat 

Mengenai perihal salat, salat ini adalah ibadah mauqu>tan atau ibadah 

yang telah ditentukan waktunya oleh Allah SWT. Adapun salat ini dibagi 

menjadi lima bagian waktu yang saling berkaitan satu sama lainnya, 

sedangkan yang melatarbelakangi pembagian tersebut adalah berdasarkan 

dari firman Allah yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan 

amal dan perbuatannya dan selanjutnya para ulama fikih memberikan 

batasan-batasan waktu salat tersebut dengan berbagai metode yang mereka 

asumsikan.31 

Adapaun dasar hukum pembagian waktu salat menurut al-Quran dan 

hadis adalah sebagai berikut: 

1. Dasar hukum menurut al-Quran 

Surat Al-Isra’ ayat 78 

َۡءاَن  ُ ِ إِن 
ۡ َ ۡ َۡءاَن ٱ ُ ِ َو ۡ ِ ٱ َ َ  ٰ َ ِ ِ إ ۡ ِك ٱ

ُ ُ ِ ةَ  ٰ
َ ِ ٱ ِ

َ
أ

ٗدا  ُ ۡ َ َن  َ  ِ
ۡ َ ۡ  ٱ

Artinya:” Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai 
gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat 
subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (QS. al-Isra’ ayat 78).32 

Kata أقم dalam ayat ini adalah bentuk kata kerja untuk menunjukkan 

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

Kata الصلوة dalam ayat ini berarti salat wajib yaitu, dzuhur asar, 

maghrib, isya, dan subuh. Adapun kelima waktu salat wajib itu diambil 

dari kata-kata berikut: 

                                                           
31 Ahmad Syakir, Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014  Cet. 

II), 312. 
32 al-Quran al-Isra’, 17 ayat 78. 
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a. لدلوك الشمس menunjukan waktu pelaksanaan salat ketika matahari 

tergelincir, berarti mencakup waktu salat dzuhur dan salat asar 

b. إلى غشق اليل menunjukan waktu pelaksanaan salat ketika gelap 

malam, yaitu mencakup salat maghrib dan salat isya. 

c. وقران الفجر menunjukan waktu pelaksanaan salat ketika terbit fajar, 

yakni menunjukkan waktu salat subuh. 

 ,menjadi sebab adanya kewajiban salat dzuhur dan asar لدلوك الشمس

yakni sejak tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari.33
 

Saat menunaikan salat dzuhur dijelaskan dalam sunnah Nabi, yakni 

sejak tergelincir matahari hingga tinggi bayang-bayang suatu benda 

sama denga benda itu sendiri. 

Waktu menunaikan salat asar ialah sejak bayang-bayang suatu 

benda sama tingginya dengan benda itu hingga terbenam matahari. 

Sedangkan  berarti tibanya kewajiban menunaikan salat  إلى غشق اليل

maghrib dan isya sejak saat terbenam matahari hingga hilangnya mega 

kuning. Adapun waktu menunaikan salat isya dimulai sejak hilangnya 

mega kuning hingga tiba saat terbit fajar. 

Makna قران الفجر menjadikan terbit fajar sebagai awal tibanya 

kewajiban menunaikan salat subuh. Dengan deikian, waktu menunaikan 

salat subuh dimulai sejak terbit fajar hingga terbit matahari.34 

Surat an-Nisa’ ayat 103 

                                                           
33Madani, Tafsir Ahkam,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), 27. 
34Juhaya S Praja, Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin Dan Manusia (Bandung: 

PT Remaja Rsdakarya, 2000). 59-60. 
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 َ  ٱ
ْ
وا ُ ُ

ۡذ َ ةَ  ٰ َ ُ ٱ ُ ۡ َ َ َِذا  َ ٰ
َ َ ٗدا َو ُ ُ ٗ َو ٰ َ ِ َِذا    َ  ۚ ۡ ُ

ِ
ُ ُ

  ٗ ُ ۡ  ٗ ٰ َ ِ  َ ِ ِ ۡ ُ ۡ  ٱ
َ َ  ۡ َ َ ةَ  ٰ َ ةَۚ إِن ٱ ٰ َ  ٱ

ْ
ا ُ ِ

َ َ  ۡ ُ َ ۡ َ ۡ   ٱ
Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah 
Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. 
Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu 
(sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang 
ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman).35 
Surat al-Hud ayat 114 

رِ وَ  َ ِ ٱ
َ َ َ ةَ  ٰ َ ِ ٱ ِ

َ
ِّ َوأ َ ٱ ۡ ِ ۡ ُ  ِ ٰ َ َ َ ۡ ِ إِن ٱ ۡ َ ٱ ِ ّ  ٗ َ  ٔ َاِت ُز

 َ ِ ِ ٰ ِ ٰى  َ ۡ
َ ذِ ِ ٰ َ  

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi 
dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. 
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan 
(dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-
orang yang ingat.(QS. Al-Hud:114).36 

Maksud dari ‘Dua tepi dari siang’ dari ayat di atas adalah waktu 

pagi atau subuh dan lepas tengah hari atau petang selepas tergelincir 

matahari dari pertengahan siang, kalimat tepi diambil dari bahasa arab 

tarafu>n. Dalam bahasa inggris hari juga dibagi menjadi dua tepi, 

sebelum pagi mereka istilahkan dengan a.m (ante meridiem) dan kalau 

telah lewat dzuhur atau matahari tergelincir, mereka istilahkan dengan 

p.m (past meridiem) lepas tengah hari.37 

Surat Thaha ayat 130 

 َ ۡ َ ِ َو ۡ ِع ٱ ُ ُ  َ ۡ َ  َ
ِ
ّ ِ َر ۡ َ ِ  ۡ ِ ّ َ َن َو ُ ُ َ  َ  ٰ َ َ  ۡ ِ ۡ َ

  ٰ َ ۡ َ  َ َ َ رِ  َ اَف ٱ َ ۡ ۡ َوأَ ِ ّ َ َ  ِ ۡ ٓي ٱ َ ۡ َءا ِ ۖ َو َ ِ و ُ ُ  

                                                           
35 Al-Qur’an surat an-Nisa, 4 ayat 103. 
36 Al-Qur’an surat al-Hud, 11 ayat 114. 
37 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu’ 10-11-12 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), 143. 
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Artinya Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan 
bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan 
sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di 
malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa 
senang, (Q.S Thaha:130).38 

Ayat di atas secara garis besar menjelaskan secara lengkap waktu 

salat fardu yang lima, yang dimana dari kata sebelum terbit matahari 

tentu saja yang dimaksud adalah mengerjakan sembahyang subuh, 

karena subuh itu dikerjakan setelah fajar menyingsing sebelum 

matahari terbit dan sebelum ghurubnya yaitu menunjukan waktu asar, 

dan dibagian-bagian malam, maka hendaklah engkau bertasbih (juga), 

yang dimaksud dari sebagian dari malam itu ialah waktu magrib, yaitu 

setelah matahari sempurna terbenam, karena hari telah mulai malam 

kemudian setelah itu salat isya yang termasuk sambahyang di sebagian 

malam juga, sebab waktu isya dimulai apabila telah hilang sama sekali 

syafaq yang merah sebagai alamat bahwa matahari telah sempurna 

terbenam kesebalik bumi hingga bekas cahanya tidak kelihatan lagi. 

‘Dan di pinggir-pinggiran siang yang dimaksud dengan kata ini adalah 

sembahyang dzuhur. Ditambah pula dengan sembahyang sunah duha.39 

2. Dasar hukum menurut Hadis 

Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang waktu salat 

sebenarnya sangat banyak sekali, akan tetapi hanya beberapa saja yang 

menjelaskannya secara terperinci, diantara hadis-hadis tersebut adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
38 Al-Qur’an surat at-Thaha, 20 ayat 130. 
39 Hamka, Tafsir, 246. 
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a. Hadis dari riwayat Abdullah bin al-Mubarak 

احِربَ ابُوالَعبَّاس الَقاِسُم بُن الَقاِسُم السَّيَّارِيُّ, واَبُوُحمََمِد اَحلَسُن بُن احلَِليِم 
 
َ
َوجَِّه حمّمدبُن َعمٍر والَفزَارِيُّ, انَبَأَعْبَداُن بنـُُعثَمان, امل

ُ
ثـََنا ابُو امل ِن ِمبَرَو,قال: َحدَّ رَوِزَّ

َثِين َوْهُب بن   َباَرِك, انْـَبااُحلَسْنيُ بُن َعِليَّ بِن اُحلَسْنيِ, َحدَّ
ُ
ثـََنا َعْبُدِهللا بِن امل َحدَّ

ثـََنا َجاِبُر بن َعْبدِ  هللا األَْنَصارِيُّ, قال: َجاَء ِجْربِيُل اَيل َنِيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحَني َكْيَساَن, َحدَّ
َ دمحم َفَصلِّ الظُّهَر, فـََقاَم َفَصلِّ الظُّهَرِحْنيَ زَاَلِت  زَاَلِت الشَّمِس, فقال: ُقم 

ُء الرَُّجِل لَْلَعْصِر ِمثْـُلُه, َفَجاَء فق دمحم الشَّمُس, ُمثَّ َمَكَث َحَىت كان يفَْ ال: ُقم َ
َفَصلِّ الَعْصَر, فقام َفَصلَّ الَعْصَر, ُمثَّ َمَكَث حىت َغاَبِت الشَّمُس فقال: ُقم َفَصلَّ 

َمْغِرَب فقام َفَصَالَها ِحْنيَ َغا َبِت الشَّمُس َسَواُء, ُمثَّ َمَكَث َحىت َذَهَب الشََّفُق لا
لصُّْبِح, فقال: ِ , فقام َفَصلَّ الصُّْبَح,  َفَجاَءُه ِحْنيَ َصدََع الَفْجُر  دمحم َفَصلِّ ُقم َ

دمحم َفَصلَّ الظُّهَر,  ُمثَّ َجاَءُه من الَغِد ِحَني َكاَن َيفُء الرَُّجِل ِمثْـَلُه, فقال: ُقم َ
دمحم َفَصلِّ  فـََقاَمَ فَصل الظُّهَر ُمثَّ َجاَءُه ِحَني كان َيفُء الرَُّجِل ِمثْـَلُه, فقال: ُقم َ

َمْغِرَب ِحَني َغاَبِت الشمس َوقـًْتا َواِحداَمل يـََزل َعنُه, فقال: ُقْم لاَءَه االَعْصَر مث جَ 
ْغِرَب فصل ا

َ
َمْغِرَب, ُمثَّ َجاَءُه الِعَشاُء ِحَني َذَهَب ثـُُلُث الَّْيُل, فقال: قم لفصل امل

َح, فصل, فصل الِعَشاَء مث َجاَءُه الصَّْبُح ِحَني َاسَفَر ِجدا, فقال: قم فصل الصٌّبْ 
40مث قال: مابـَْنيَ َهَذْيِن ُكلِِّه َوْقٌت.  

Artinya: ”Abu Al-Abbas Al-Qasim bin Al-Qasim As-Sayyari dan Abu 
Muhammad Al-Hasan bin Al-Halim Al-Marwaz mengabarkan kepada 
kami di Marwa, keduanya berkata: Abu Al-Muwajjih Muhammad bin 
Amr Al-Fazari menceritakan kepada kami, Abdan bin Utsman 
memberitakan (kepada kami), Abdullah bin Al Mubarak menceritakan 
kepada kami, Al-Husain bin Ali bin Al-Husain memberitakan (kepada 
kami), Wahb bin Kaisan menceritakan kepadaku, Jabir bin Abdullah 
Al-Anshari menceritakan kepada kami, dia berkata, “Jibril mendatangi 
Nabi s.a.w., ketika matahari terglincir, lalu berkata, ‘Wahai 
Muhammad, bangunlah dan tunaikanlah shalat Zuhur’. Beliapun 
berdiri dan shalat Zuhur ketika matahari terglincir (kearah barat). 

                                                           
40Imam Al-Hakim, Al Mustadrak (hadis-hadis shahih yang dihimpun oleh Al Hakim yang 

tidak tercantum dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim), jilid 2, terjemah. Dari Al Mustadrak ‘ala 
Ah -Shahihaini, oleh Ali Murtadho (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Cet. I, 28-29. 
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Kemudian beliau diam hingga ketika bayang-bayang seseorang telah 
sama dengan badannya, Jibril lalu mendatanginya dan berkata, 
‘Bangunlah dan tunaikanlah shalat Asar. Nabi s.a.w., lantas berdiri 
dan menunaikan shalat Asar. Kemudian beliau diam sampai 
terbenamnya matahari, lalu Jibril berkata, ‘Bangunlah dan tunaikanlah 
shalat Magrib’. Beliaupun berdiri dan menunaikan shalat Magrib 
ketika matahari terbenam. Kemudian beliau diam hingga sinar merah 
(syafaq) hilang, lalu Jibril a.s., mendatangi lagi dan berkata, 
‘Bangunlah dan tunaikanlah shalat Isya. Beliaupun berdiri dan 
menunaikan shalat Isya, kemudian Jibril datang lagi ketika fajar 
menyingsing, lalu berkata, ‘Wahai Muhammad, bangunlah dan 
tunaikanlah shalat’. Nabi pun berdiri dan menunaikan shalat subuh. 
Kemudian keesokan harinya, Jibril a.s., datang lagi ketika bayang-
bayang seseorang sama dengan badanya, lalu dia berkata,’ Wahai 
Muhammad, bangunlah dan tunaikanlah shalat Zuhur’. Nabi pun 
bangun dan menunaian shalat zuhur. Kemudan Jibril datang lagi ketika 
bayang-bayang seseorang sama persis, lalu berkata, ‘Wahai 
Muhammad, bangunlah dan tunaikanlah shalat Asar’. Beliau kemudian 
berdiri dan menunaikan shalat Asar. Lalu Jibril datang lagi pada 
waktu Magrib, ketika matahari terbenam yang waktunya satu dan tidak 
bergeser, lalu berkata, berdirilah dan tunaikanlah shalat Magrib. Nabi 
kemudia menunaikan shalat Magrib. Lalu Jibril datang lagi pada 
waktu Isya pada waktu sepertiga malam telah berlalu, lantas berkata, 
Berdirilah dan tunaikanlah shalat Isya. Nabi s.a.w., kemudian salat 
Isya, kemudian Jibril datang lagi pada waktu Subuh, ketika hari mulai 
terang, lantas berkata, Berdirilah dan tunakanlah shalat Subuh. 
Kemudian Jibril Berkata, Antara dua waktu ini semuanya merupakan 
waktu (untuk shalat).41 

Hadis di atas termasuk kedalam hadis sahih yang terkenal dari 

riwayat Abdullah bin al Mubarak. Akan tetapi Bukhari dan Muslim 

tidak meriwayatkannya lantaran adanya ‘illat pada hadis al Husain bin 

Ali al Ashghar, yang mana Abdurrahman bin Abu al Mawal serta 

lainnya telah meriwayatkan darinya. 

b. Hadis riwayat Muslim 

ثـََنا قـََتاَدُة  ثـََنا َمهَّاٌم. َحدَّ ثـََنا َعْبُدالصََّمِد َحدَّ . َحدَّ َثِين اْمحَُدبن اِبْـرَاِهيِم الدَّوَرِقيُّ َحدَّ
عن ايب اَيُّوَب عن َعبِدهللا ْبِن َعمرِو اَنَّ رُسواُل هللا صلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَال: 

                                                           
41 Ibid, 29-30. 
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ا زَاَلِت الشَّمُس, وََكاَن ِظلُّ الرَُّجِل َكطُولِِه َماَمل َحيُضر الَعْصُر, َوْقُت الظَّهر اذَ 
ْغِرِب يَِغِب الشََّفُق, َوَوْقُت 

َ
وَوْقُت الَعْصِر َماَمل َتْصَفرَّ الشَّمُس, َوَوْقُت َصَالةامل

طُُلوِع  َصَالِة الِعَشاِء اَىل ِنْصِف اللَّيِل ْاَألوَسِط, َوَوْقُت َصَالِة الصُّْبِح من
الَفْجر ماَمل َتْطُلِع الشَّْمُس, فَِاَذا طََلَعِت الشَّمُس َفاَمِسْك َعِن الصََّالِة 

42َفانـََّهاَتْطُلُع بـَْنيَ قـَْرًينْ َشْيطَاٍن.  
Artinya: Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah memberitahukan 
kepadaku, Abdushshamad telah memberitahukan kepada kami, 
Hammam telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ayyub, dari 
Abdullah bin Amr r.a., sesungguhnya Rasulullah s.a.w., telah bersabda 
‘Waktu Zuhur ialah apabila matahari tergelincir sampai bayang-
bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selama belum datang 
waktu Asar, dan waktu Asar adalah selama matahari belum 
menguning. Waktu Magrib selama belum terbenam syafaq atau mega 
merah belum hilang. Waktu Isya hingga separuh malam dan waktu 
salat Subuh adalah dari terbitnya fajar selama belum terbit matahari. 
Apabila matahari telah terbit, maka tahanlah dari (pelaksanaan) salat, 
karena sesungguhnya dia terbit di antara dua tanduk setan.43 

Hadis ini menjelaskan bahwa permulaan waktu dzuhur adalah 

apabila matahari telah condong dari tengah langit ke arah barat, dan 

penghabisannya adalah apabila bayangan suatu benda sama dengan 

benda itu sendiri. Ukuran waktu ini meliputi waktu pelaksanaan salat 

dzuhur secara ikhtiari dan dharuri, adapun waktu asar yang di 

contohkan dalam hadis ini adalah menguningnya matahari sampai ia 

terbenam, sedangkan waktu magrib dari terbenamnya matahari sampai 

terbenamnya syafaq, dan waktu isya yang dicontohkan dalam hadis ini 

adalah waktu ikhtiari dimulai dari terbenamnya syafaq sampai 

                                                           
42 Imam Muslim, Sahih Muslim, juz 1, (Libanon: Darul Kutub Al-Ilamiyyah, 1992), 427. 
43 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim (kitab salat, kitab masjid, dan tempat-tempat 

salat), jilid 3, terj. Dari Al Manhaju Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajaj, oleh Agus Mamun dkk, 
(Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), 744. 
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pertengahan malam. Adapun waktu isya dharuri yaitu terbentang antara 

tengah malam sampai terbit fajar.44 

C. Perubahan Posisi Matahari Pada Awal Waktu Salat 

Penentuan waktu salat merupakan suatu kegiatan yang dimana dalam 

prakteknya selalu membutuhkan objek matahari baik dalam pemanfaatan 

bayang-bayang suatu benda yang dihasilkan dari sinarnya maupun posisi 

matahari itu sendiri. Hakikatnya adalah mencari/menghitung posisi 

matahari dalam koordinat horizon, terutama ketinggian atau jarak zenit. 

Fenomena yang dicari dalam awal waktu salat yang kaitannya dengan 

posisi matahari salah satunya adalah fajar (morning twilight), terbit, 

melintasi meridian, terbenam, dan senja (evening twilight).45 Pada intinya 

astronomi alamiah dan astronomi matematis sangat berperan penting 

dalam membantu menafsirkan fenomena-fenomena kedudukan matahari 

yang disebutkan dalam al-Quran maupun Hadis.46 Dalam menentukan 

awal waktu salat tentunya harus mengetahui posisi matahari tersebut, 

karena patokan waktu satu-satunya adalah matahari itu sendiri. 

1. Waktu Dzuhur 

Disebut juga waktu istiwa’ (zawal) terjadi ketika matahari berada 

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

saat istiwa’, mengerjakan ibadah salat baik wajib maupun sunnah 

adalah haram. Waktu dzuhur tiba sesaat setelah istiwa’, mulai 

                                                           
44Abdul Qadir, Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Terjemah, (Jakarta: Darul Haq, 

2014), 192. 
45 Ahmad Izzuddin, Sistem Penanggalan, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 25. 
46 Hadi Bashori, Penanggalan Islam (peradaban tanpa penanggalan Inikah pilihan kita?), 

(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 49. 
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tergelincirnya matahari sampai pada saat bayang-bayang benda sama 

panjang dengan bendanya, yakni ketika matahari telah condong ke arah 

barat. Firman Allah SWT: 

َۡءاَن  ُ ِ إِن 
ۡ َ ۡ َۡءاَن ٱ ُ ِ َو ۡ ِ ٱ َ َ  ٰ َ ِ ِ إ ۡ ِك ٱ

ُ ُ ِ ةَ  ٰ
َ ِ ٱ ِ

َ
أ

ٗدا ُ ۡ َ َن  َ  ِ
ۡ َ ۡ   ٱ

Artinya:” Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai 
gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat 
subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (QS. Al-Isra’ ayat 78).47 

Begitupun atsar menjelaskan saat malaikat jibril menjadi imam 

salat bersama Rasulullah SAW: 

لنَِّىب َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسَلَم الظُّْهِر يف اليَـْوِم ْاَالوَِّل ِحَني زَاَلْت الشَّمُس  ِ أَنَُّه َصلَّى 
 َوِىف اْليَـْوِم الثَّاِىن ِحَني َكاَن ِظلُّ ُكلِّ َشْيٍئ ِمثْـَلُه ُمثَّ قَاَل الَوْقُت َما َبَني َهَذْينِ 

Artinya:”bahwa jibril melakukan shalat zuhur bersama Rasulullah 
SAW pada hari pertama mereka melakukannya saat matahari 
tergelincir dari titik kulminasinya dan di hari kedua saat bayang-
bayang benda sama panjang dengan bendanya. Katanya, waktu (zuhur) 
diantara dua waktu ini.” (HR.Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, Al-
Hakim, Ath-Thabrani, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi). 

Secara astronomis, waktu dzuhur di mulai ketika tepi piringan 

matahari telah keluar dari garis zenit, yakni garis yang menghubungkan 

antara pengamat dengan pusat letak matahari ketika berada di titik 

tertinggi istiwa’ Secara teoritirs, antara istiwa’ masuknya dzuhur (z) 

membutuhkan waktu ikhtiyat yakni 2 menit. 

2. Waktu Asar 

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

diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu 

sendiri. Sementara mazhab Imam Hanafi mendefinisikan waktu asar 

                                                           
47 Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 78. 
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jika panjang bayang-bayang benda dua kali melebihi panjang benda itu 

sendiri. Dan ulama fikih sepakat berakhirnya waktu salat ini beberapa 

saat menjelang terbenamnya matahari, sebagaimana sabda Rasulullah 

Saw: 

 َمْن أَْدَرَك رَْكَعًة ِمَن الَعْصِر َأْن تـَْغُرَب الشَّْمُس فـََقْد أَْدَرَك الَعْصرَ 
Artinya: siapa yang mendapatkan satu rakaat shalat ashar (beberapa 
saat) menjelang terbenanya matahari, berarti telah mendapatkan 
shalat ashar. (HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, 
Ahmad dan Al-Baihaqi).48 
 

  Dalam riwayat Rasulullah SAW juga menjelaskan: 

 َوْقُت الَعْصِر َماَمل َتْصَفْر الشَّْمسُ 
Artinya: waktu shalat ashar itu beberapa saat sebelum matahari 
menguning.49 

Secara astronomis, ketinggian matahari saat awal waktu salat ashar 

dapat bervariasi tergantung posisi gerak tahunan mataharil/gerak 

musim. Di Indonesia khususnya Kementerian Agama, menganut 

kriteria waktu asar adalah saat panjang bayangan =benda+panjang 

bayangan istiwa’ Dengan demikian besarnya sudut tinggi matahari 

waktu asar (a’) bervariasi dari hari kehari.50 

3. Waktu Magrib 

Diawali saat matahari terbenam di ufuk sampai hilangnya cahaya 

merah dilangit barat, sebagaimana Rasulullah SAW: 

ْغِرِب َماَمل  يَِغْب الشََّفقُ 
َ
 َوْقُت امل

                                                           
48A. Hassan, Terjemah Bulugul Marom Ibnu Hajar Al-Asqolani (Bandung: CV Diponegoro, 

2002), 97. 
49Ibid, 93. 
50Ahmad Izzan, Imam Saifullah, Studi Ilmu Falak, (Tangerang: Shuhuf Media Insani, 

2013), 83-84. 
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Artinya: waktu shalat maghrib itu adalah selama syafaq (sinar mrah) 
belum lenyap.51 

Secara astronomis, waktu magrib dimulai saat. Seluruh piringan 

matahari bagian atas masuk ke horizon yang terlihat (ufuk mar’i atau 

visible horizoni) sampai waktu isya, yaitu saat kedudukan matahari 

sebesar -1 derajat di bawah horizon barat. Di Indonesia, khususnya 

Kementerian Agama, menganut kriteria sudut -1 derajat di bawah 

horizon barat. 

4. Waktu Isya’ 

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

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

sabda Rasulullah SAW: 

ىَء َوْقُت الصََّالِة اُألْخرَ  َا التـَّْفرِْيُط َمْن ملَْ ُيَصلِّ الصََّالَة َحىتَّ جيَِ ىلَْيَس ِىف النـَّْوِم تـَْفرِْيٌط ِإمنَّ  
Artinya: Tidur bukan suatu kelalaian. Sesungguhnya (yang disebut) 
kelalaian ialah orang yang belum mengerjakan shalat sampai datang 
waktu shalat yang lain.52 

Oleh karena itu, waktu salat isya berakhir bersamaan dengan saat 

fajar shidiq terbit menurut jumhur ulama dari kalangan mazhab 

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

membatasinya sampai sepertiga malam terakhir dan sebagian lain 

mengatakan sampai tengah malam.53 Secara astronomi, waktu isya 

merupakan kebalikan dari waktu subuh, yaitu dimulai saat kedudukan 

,matahari sebesar 18 derajat di bawah horizon barat sampai tengah 

malam. 
                                                           

51A. Hassan, Terjemah Bulugul Marom Ibnu Hajar Al-Asqolani, 93. 
52 Abdul Rosyad Shiddiq, Fikih Ibadah (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2003), 94. 
53 Fahad Salim Bahammam, Fikih Modern Praktis (jakarta: PT gramedia pustaka utama), 

62. 
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5. Waktu Subuh 

Waktu subuh diawali saat fajar shidiq sampai terbit sang mentari.54 

Fajar shidiq ialah terlihatnya cahaya putih yang melintang mengikuti 

garis lintang ufuk di sebelah timur akibat pantulan cahaya matahari oleh 

atmosfer.55 Menejelang pagi hari, fajar ditandai dengan adanya cahaya 

samar yang menjulang tinggi (vertikal) di horizon timur yang disebut 

fajar kidzib atau fajar semu yang terjadi akibat pantulan cahaya 

matahari oleh debu partikel antar planet yang terletak antara bumi dan 

matahari. Setelah cahaya ini muncul beberapa menit kemudian cahaya 

ini hilang dan langit gelap kembali. Saat berikutnya barulah muncul 

cahaya menyebar di cakrawala secara horizontal dan inilah dinamakan 

fajar shidiq. Fajar inilah yang dijadikan patokan beberapa ritual ibadah, 

seperti dimulainya waktu salat subuh, berakhirnya waktu salat isya dan 

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

Rasulullah SAW bersabda: 

ِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَسلََّم الَفْجُر َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  هللاُ َعْنُه قال: قال َرُسْو ُال
َفْجرَاِن: َفْجٌر َحيْرُُم الطََّعاُم َوحتَِلُّ ِفْيِه الصََّالُة َوَفْجٌرَحتْرُُم ِفْيِه الصََّالُة اى َصَالِة 

 الصُّْبِح َوحيَِلُّ ِفْيَه الطََّعامُ 
Artinya:”fajar itu dua macam, yaitu fajar yang pertanda 
diharamkannya makan (bagi yang berpuasa) dan diperbolehkan 
melakukan shalat dan fajar yang diharamkan melakukan shalat yakni 
shalat subuh dan diperbolehkan makan makanan.”(HR. Ibnu 
Khuzaimah dan Al-Hakim).56 
 

                                                           
54A. Kadir, Formula Ilmu Falak Panduan Lengkap & Praktis,(Jakarta:Amzah, 2012), 60. 
55Abdul Aziz, Bumi Shalat Secara Matematris,(Malang:UIN Malang Press, 2007), 77. 
56Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram, (Yogyakarta: Lontar 

Mediatama, 2017), 42. 
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Riwayat lain mengatakan : 

 َوَوْقُت َصَالِة الصُّْبِح ِمْن طُُلوِع الَفْجِر َماملَْ َتْطُلِع الَشْمسُ 
“waktu shalat subuh adalah mulai terbit fajar (shadiq) sampai 
beberapa saat sebelum terbit matahari.”(HR. Muslim dari Abdullah 
bin Umar).57 

Secara astronomis subuh dimulai saat kedudukan matahari sebesar 

20 derajat di bawah horizon timur atau disebut dengan “astronomical 

twilight” sampai sebelum piringan atas matahari menyentuh horizon 

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

Kementerian Agama, menganut kriteria sudut 20 derajat dengan alasan 

kepekaan mata manusia lebih tinggi saat pagi hari karena perubahan 

terjadi dari gelap ke terang.58 

D. Hisab Waktu Salat Kontemporer 

Pengertian hisab waktu salat adalah menghitung awal masuk waktu 

salat. Waktu salat ditentukan berdasrkan posisi matahari diukur dari suatu 

tempat dimuka bumi. Menghitung waktu salat pada hakekatnya adalah 

menghitung posisi matahari sesuai dengan kriteria yang di tentukan.59 

Sedangkan untuk kontemporer (modern) adalah sisitem hisab yang 

dilakukan dengan perhitungan yang sangat cermat dan berproses 

menggunakan teori-teori ilmu ukur segetiga bola juga menggunakan data 

yang up to date sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Di samping 

menggukan teori-teori ilmu ukur segitia bola dan koreksi-koreksi yang 

lebih detail. Sistim hisab ini termasuk tingkat akurasinya dikatagorikan 

                                                           
57 Ibid, 40. 
58 Ahmad Izzan, Imam Saifullah, Studi Ilmu Falak, 84-87 
59 Ahmad Musonnif, Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi 

dan Hisab Hakiki Awal Bulan(Yogyakarta: Teras , 2011), 58. 
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dalam High Accuracy Algorithm (tingkat keteltian tinggi) yang mana 

dalam menghisab waktu salat memerlukan rumus-rumus alogaritma 

meliputi Jaen Meus, New Comb, Nautical Almanac, dan Ephemeris hisab 

rukyat Departemen Agama RI.60 

Untuk menghisab jatuhnya awal masuk salat dengan menggunakan 

hisab kontemporer ini diperlukan sejumlah data baik yang berkaitan 

dengan tempat itu mapun yang berkaitan matahari, yang mana data-data 

tersebut meliputi sebagai berikut: 

1. Deklinasi Matahari 

Deklinasi adalah jarak dari suatu benda langit ke equator langit, 

diukur melalui lingkaran waktu (lingkaran deklinasi) atau dapat juga 

dikatakan deklinasi adalah sepotong busur lingkaran deklinasi yang 

diukur dari titik perpotongan suatu benda langit ke equator langit pada 

lingkaran deklinasi. Deklinasi yang berada di sebelah utara equator 

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

selatan equator di beri tanda (-) bernilai negative.61 

2. Bujur Tempat 

Bujur adalah suatu tempat yang diukur dari titik garis kota 

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

Greenwich sebagai dasar titik garis pengukurnya yang nilai 0⁰. Jika di 

ukur dari titik garis kota Greenwich 0⁰ ke arah timur sampai 180⁰ 

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

                                                           
60Ibid, 28. 
61Encup Supriatna, Hisab Rukyat Dan Aplikasinya,(Bandung:PT Refika Aditama, 2007), 21 
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positif. Sedangkan jika diukur dari titik garis Kota Greenwich 0⁰ ke 

arah barat samapi 180⁰ disebut bujur barat disingkat BB atau diberi 

tanda B atau (-) negatif.62 

3. Lintang Tempat 

Lintang dibaca p adalah jarak dari khatulistiwa ke kutub, diukur 

melalui lingkaran kutub kearah utara disebut lintang utara diberi tand  

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

Lintang tempat adalah jarak dari khatulistiwa ke suatu tempat, diukur 

melalui lingkaran kutub, ke utara dinamakan lintang utara bertanda 

positif, dan ke arah selatan diberi tanda minus yang berarti negative.63 

4. Tinggi Matahari 

Tinggi matahari yang dimaksud disini pada dasarnya adalah 

ketinggian posisi matahari yang terlihat (posisi matahari mar’i, bukan 

matahari hakiki), pada awal atau akhir waktu salat yang diukur dari 

ufuk. Tinggi matahari ini biasanya diberi tanda “h” (huruf kecil) 

sebagai singkatan dari high yang berarti ketinggian. Ketinggian ini 

dinyatakan dengan satuan derajat antara 0⁰ sampai dengan 90⁰. Jika 

matahari berada di atas ufuk bernilai positif, dan sebaliknya jika 

matahari berada di bawah ufuk bernilai negative. 

5. Equation of time 

Equation of time atau tadilul waqti atau tadiluz zaman atau perata 

waktu adalah selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan 
                                                           

62Ahmad Junaidi, Seri Ilmu Falak (Pedoman Praktis Perhitungan Awal Waktu Shalat, Arah 
Kiblat Dan Awal Bulan Qamariyah), (Ponorogo:STAIN Ponorogo Press, 2011), 27-28 

63A Jamil, Ilmu Falak (Teori Dan Aplikasi), (Jakarta: Amzah, 2011), 9-15. 
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waktu matahari rata-rata. Equation of time biasanya dilambangkan 

dengan e yang diperlukan dalam menghisab awal waktu shalat. Waktu 

matahari hakiki adalah waktu yang berdasarkan pada perputaran bumi 

pada sumbunya yang sehari semalam tidak tentu 24 jam, melainkan 

kadang kurang dan lebih dari 24 jam untuk mempermudah penyelidikan 

benda-bendalangit diperlakukan waktu tetap yakni sehari semalam 24 

jam yang disebut dengan waktu pertengahan atau waktu wasatiy. Waktu 

ini berdasarkan pada peredaran matahari hayalan serta peredaran bumi 

mengelilingi matahari berbentuk lingkaran.64 

6. Meridian Pass (MP) 

Meridian pass atau MP adalah waktu pada saat matahari tepat di 

titik kulminasi atas atau tepat di meridian langit menurut waktu 

pertengahan, yang enurut waktu hakiki saat itu menunjukkan tepat jam 

12 siang. 

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

equation off time. Meridian pass ini sangat penting artinya dalam 

perhitungan ilmu falak, karena ia merupakan pangkal ukur selama sudut 

waktu. 

7. Koreksi Waktu Daerah 

Waktu daerah adalah waktu resmi yang diberlakukan untuk satu 

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

                                                           
64 Imroatul Munfaridah, Ilmu Falak 1, (Ponorogo: Cv Nata Karya, 2018), 70-80. 
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daerah kesatuan waktu.65 Berdasarkan Keputusan Presiden RI 

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

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

tiga daerah waktu, yaitu: 

 Waktu Indonesia Barat (WIB) yang berpedoman pada 105⁰ BT, 

meliputi daerah tingkatr I Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan 

Barat, dan Kalimantan Tengah. 

 Waktu Indonesia Tengah (WITA) yang berpedoman pada 120⁰ 

BT, meliputi daerah tingkat I Kalimantan Timur, Kalimantan 

Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, 

Timur Timur, dan Sulawesi. 

 Waktu Indonesia Timur (WIT) yang berpedoman pada 135⁰ 

BT, meliputi daerah tingkat I Maluku, dan Irian Jaya.66 

8. Ihtiyat 

Ihtiyat adalah langkah pengaman dengan menambah (untuk waktu 

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

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

atau melampaui akhir waktu. Langkah pengaman ini perlu dilakukan 

dikarenakan adanya beberapa hal, antara lain 

 Adanya pembulatan-pembulatan dalam pengambilan data dan 

penyederhanaan hasil perhitungan sampai satuan menit. 

                                                           
65 Abdur Rachim, Ilmu Falak,(Yogyakarta:Liberty, 1983),53. 
66 Hudi, Ilmu Falak Waktu Shalat & Arah Kiblat,(Jepara:UNISNU Press, Cet I,2019),10. 
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 Penentuan data lintang dan bujur tempat suatu kota biasanya 

diukur pada suatu titik di pusat kota.67 

Data-data tersebutlah yang nantinya digunakan dalam menghisab 

awal waktu salat kontemporer. Sedangkan untuk teori-teori yang 

digunakan dalam menghitung awal waktu salat, disini peneliti hanya 

menggunkan dua teori saja yaitu teori Nautical Almanac dan Ephemeris, 

yang mana kedua teori tersebut memang sering digunkan dan juga menjadi 

pedoman dalam menghisab waktu salat oleh Hisab Rukyat Departemen 

Agama RI saat ini. 

1. Kaidah Hisab Ephemeris 

Ephemeris adalah sejenis almanak atau buku yang secara kusus 

dahulu diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama 

Islam Departemen Agama dan sekarang diterbitkan ole Dirokterat 

Urusan Agama Islam dan Pembinaan Sya’riah Ditjen Bimbingan 

Masyarakat Islam Departemen Agama. Buku atau almanac ini 

diterbitkan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan hisab dan 

rukyah, sesuai dengan judulnya Ephemeris hisab rukyah. 

Ephemeris ini memuat data yang berkaitan dengan perhitungan 

awal bulan qamariah, awal waktu salat dan juga perhitungan arah 

qiblat; di samping data lainnya, sihingga mempermudah dalam 

melakukan hisab. 

                                                           
67 Imroatul Munfaridah, Ilmu Falak 1, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2018), 70-80. 
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Data yang terdapat dalam ephemeris ini meliputi data bulan dan 

data matahari yang berkaitan dengan keperluan hisab. Data disajikan 

berdasarkan waktu Greenwich Meaan Time (GMT), sehingga dalam 

melakukan hisab data tersebut harus dirubah terlebih dahulu dari waktu 

GMT menjadi waktu Indonesia (standar) atau waktu loka, di samping 

mengubah data lain yang diperlukan seperti data deklinasi, eqution of 

time, dan data lainya.68 

Rumus perhitungan waktu salat ephemeris dan data yang 

diperlukannya sebagai berikut: 

Data: 

Lintang Tempat φ (P) 

Bujur Markas λ (L) 

Deklinasi Matahari δ (D) 

Eqution Of Time (e) 

Rumus: 

Dzuhur : 12 – e + Kwd + i 

Asar : Z + tasar / 15 

Magrib : Z + tmagrib / 15 

Isya’ : Z + tisya / 15 

Subuh : Z – tsubuh / 15 

Imsak : subuh – kaidah 00ᴶ 10ᴹ 00ᴰ 

Syuruq : Z – tsyuruq / 15 – ihtiyat ( kaidah 00ᴶ 04ᴹ 00ᴰ) 

                                                           
68 A. jamil, Ilmu Falak Teori dan Aplikasi (Jakarta: Amzah 2011). 67-68. 
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Dhuha : Z – tdhuha / 15 

Tinggi matahari (h) dan rumus mencari (t) rata-rata pada awal 

waktu salat: 

Rumus (t) : cos (− tan 𝜑. tan 𝛿 + cos ℎ / cos 𝛿 / cos 𝛿)/15 

Tinggi matahari (h) waktu salat: 

Asar :cotg h =  tan zm +  1 

 tan (1/(tan 𝑧𝑚 + 1))  

Magrib : -1 

Isya’ : -18 

Subuh : -20 

Syuruq : -1 

Dhuha : 469 

Contoh perhitungan awal waktu hisab ephemeris kota Ponorogo 

tanggal 1 Januari 2020: 

Data : Lintang tempat (p) : -7⁰ 52⁰ 

   Bujur tempat (L) : 111⁰ 29⁰ 

   Equation of time (e) : -0⁰ 3⁰ 11⁰ 

   Dec. matahari (d) : -23⁰ 2⁰ 34⁰ 

 Salat Dzuhur 

MP  = qaidah – e = 12⁰ 0" 0' − -0⁰ 3⁰ 11⁰ 

  = 12⁰ 3" 11' 

KWD = ((105 − 111⁰ 29⁰) / 15) = -0⁰ 25⁰ 56⁰ 

                                                           
69 Imroatul Munfaridah, Ilmu Falak 1, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2018), 83. 
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  = MP + KWD = 12⁰ 3" 11' + -0⁰ 25⁰ 56⁰ 

  = 11⁰ 37" 15' + 2" ikhtiyat 

  = 11ᴶ 39ᴹ 15ᴰ (waktu dzuhur) 

 Salat Asar: Dzuhur + t Asar 

ZM  = p – d = -7⁰ 52⁰ − -23⁰ 2⁰ 34⁰ = 15⁰ 10" 34' 

h  = tan ( 1/(tan 𝑍𝑀 + 1)) 

  = tan ( 1/(tan 15⁰ 10" 34′ + 1)) = 38⁰ 11" 22.7' 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-7⁰ 52⁰×tan-23⁰ 2⁰ 34⁰ +sin 38⁰ 11" 

   22.7'/cos-7⁰ 52⁰/cos-23⁰ 2⁰ 34⁰ )/15 

  = 3⁰ 26" 53.13' + 11ᴶ 39ᴹ 15ᴰ 

  = 15ᴶ 6ᴹ 8.15ᴰ (waktu asar) 

ZM adalah harga mutlak (p – d), dengan catatan apabila p dan d 

pihaknya sama dalam arti sama-sama positif atau negatif, maka 

pegurangan, dan apabila p dan d pihaknya berlainan, dalam arti p positif 

dan d negatif atau sebaliknya p negatif dan d positif, maka 

penjumlahan.70 

 Salat magrib: Dzuhur + t Magrib 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-7⁰ 52⁰×tan-23⁰ 2⁰ 34⁰ + sin -1/cos-7⁰ 

   52⁰/cos-23⁰ 2⁰ 34⁰ )/15 

  = 6⁰ 17" 52.52' + 11ᴶ 39ᴹ 15ᴰ 

                                                           
70 Umar Salim, Panduan Ilmu Falak (Ponorogo, 17 Juli 2013), 4. 
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  = 17ᴶ 57ᴹ 7.52ᴰ (waktu magrib) 

 Salat Isya’: Dzuhur + t Isya’ 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-7⁰ 52⁰×tan-23⁰ 2⁰ 34⁰ + sin -18/cos-7⁰ 

   52⁰/cos-23⁰ 2⁰ 34⁰ )/15 

  = 7⁰ 33" 45.34' + 11ᴶ 39ᴹ 15ᴰ 

  = 19ᴶ 13ᴹ 0.34ᴰ 

 Salat Subuh : Dzuhur – t Isya’ 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-7⁰ 52⁰×tan-23⁰ 2⁰ 34⁰ + sin -20/cos-7⁰ 

   52⁰/cos-23⁰ 2⁰ 34⁰ )/15 

  = 7⁰ 42" 52.85' – 11ᴶ 39ᴹ 15ᴰ 

  = 3ᴶ 56ᴹ 22.15ᴰ (waktu subuh) 

 Imsak : Subuh – qaidah 

  = 3ᴶ 56ᴹ 22.15ᴰ – 10ᴹ = 3ᴶ 46ᴹ 22.15ᴰ (waktu imsak) 

 Syuruq : Dzuhur – t Syuruq – ikhtiyat 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-7⁰ 52⁰×tan-23⁰ 2⁰ 34⁰ + sin -1/cos-7⁰ 

   52⁰/cos-23⁰ 2⁰ 34⁰ )/15 

  = 6⁰ 17" 52.52' – 11ᴶ 39ᴹ 15ᴰ – 4ᴹ 

  = 5ᴶ 17ᴹ 22.48ᴰ (waktu syuruq) 

 Waktu Duha : Dzuhur – t Duha 
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t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-7⁰ 52⁰×tan-23⁰ 2⁰ 34⁰ + sin 4/cos-7⁰ 

   52⁰/cos-23⁰ 2⁰ 34⁰ )/15 

  = 5⁰ 55" 55.85' – 11ᴶ 39ᴹ 15ᴰ 

  = 5ᴶ 43ᴹ 19.15ᴰ (waktu duha) 

2. Kaidah Nautical Almanac 

Nautical Almanac adalah alamanak kelautan yang diterbitkan oleh 

TNI AL dinas Hidro Oseanografi untuk kepentingan pelayaran, 

terutama untuk angkatan laut. Meskipun demikian, dapat juga 

digunakan untuk hisab awal waktu salat karena data yang berkaitan 

dengan perhitungan awal waktu salat, awal bulan, dan sebagianya 

terdapat di dalam almanak ini. 

Data yang berkaitan dengan hisab awal waktu salat sama dengan 

yang terdapat dalam ephemeris. Artinya, disajikan berdasrkan waktu 

Greenwich Meaan Time (GMT) dan untuk waktu satu tahun, dirinci per 

jam, kecuali perata waktu atau eqution of time disajikan dalam waktu 

12 jam. 

Oleh karena itu, dalam melakukan hisab awal waktu salat harus 

terlebih dahulu dilakukan pengubahan data, baik mengubah waktu dari 

GMT ke waktu Indonesia maupun data lainya yang bersifat pecahan, 

terutama eqution of time mutlak harus diadakan interpolasi sesuai 

kebutuhan karena yang tersedia hanya pukul 00ᴶ dan pukul 12ᴶ. 
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Rumus perhitungan waktu salat Nautical Almanac dan data yang 

diperlukannya sebagai berikut: 

Data: 

Lintang Tempat φ (P) 

Bujur Markas λ (L) 

Deklinasi Matahari δ (D) 

Eqution Of Time (e) 

Rumus: 

Dzuhur : MP – (e) + (KWD) + i 

Asar : MP – (e) + t + (KWD) + i 

Magrib : MP – (e) + t + (KWD) + i 

Isya’ : MP – (e) + t + (KWD) + i 

Subuh : MP – (e) – t + (KWD) + i 

Syuruq : MP – (e) – t + (KWD) + i 

Dhuha : MP – (e) – t + (KWD) + i 

Rumus sudut waktu (t) pada nautika sama dengan ephemeris.71 

Contoh perhitungan awal waktu hisab nautical almanac kota 

Ponorogo tanggal 1 Januari 2020: 

Data : Lintang tempat (p) : -7⁰ 52⁰ 

   Bujur tempat (L) : 111⁰ 29⁰ 

   Equation of time (e) : -0⁰ 3⁰ 20⁰ 

   Dec. matahari (d) : -23⁰ 2⁰ 6⁰ 

                                                           
71 A. jamil, Ilmu Falak Teori dan Aplikasi (Jakarta: Amzah 2011), 93. 
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 Salat Dzuhur: MP – e + KWD + i 

MP  = 12⁰ 0" 0' − -0⁰ 3" 20' = 12⁰ 3" 20' 

KWD = ((105 − 111⁰ 29⁰) / 15) = -0⁰ 25⁰ 56⁰ 

  = 12⁰ 3" 20' + -0⁰ 25⁰ 56⁰ = 11⁰ 37" 24' 

  = 11⁰ 37" 24' + 2ᴹ ikhtiyat 

  = 11⁰ 39" 24' (waktu dzuhur) 

 Salat Asar: MP – e + t + KWD + i 

ZM  = p – d = -7⁰ 52⁰ − -23⁰ 2⁰ 6⁰= 15⁰ 10⁰ 6⁰ 

h  = tan ( 1/(tan 𝑍𝑀 + 1)) 

  = tan ( 1/(tan 15⁰ 10⁰ 6⁰ + 1)) = 38⁰ 11" 34.19' 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-7⁰ 52⁰×tan-23⁰ 2⁰ 6⁰+sin 38⁰ 11" 

   34.19'/cos-7⁰ 52⁰/cos-23⁰ 2⁰ 6⁰)/15 

  = 3⁰ 26" 52.61' + 11ᴶ 39ᴹ 24ᴰ 

  = 11ᴶ 39ᴹ 24ᴰ (waktu asar) 

 Salat Magrib: MP – e + t + KWD + i 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-7⁰ 52⁰×tan-23⁰ 2⁰ 6⁰+sin -1/cos-7⁰ 

   52⁰/cos-23⁰ 2⁰ 6⁰)/15 

  = 6⁰ 17" 52.2' + 11ᴶ 39ᴹ 24ᴰ 

  = 17ᴶ 57ᴹ 16.2ᴰ (waktu magrib) 

 Salat Isya’: MP – e + t + KWD + i 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 
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  = cos (-tan-7⁰ 52⁰×tan-23⁰ 2⁰ 6⁰+sin -18/cos-7⁰ 

   52⁰/cos-23⁰ 2⁰ 6⁰)/15 

  = 7⁰ 33" 44.72' + 11ᴶ 39ᴹ 24ᴰ 

  = 19ᴶ 13ᴹ 8.72ᴰ (waktu isya’) 

 Salat Subuh: MP – e − t + KWD + i 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-7⁰ 52⁰×tan-23⁰ 2⁰ 6⁰+sin -20/cos-7⁰ 

   52⁰/cos-23⁰ 2⁰ 6⁰)/15 

  = 7⁰ 42" 52,18' −11ᴶ 39ᴹ 24ᴰ 

  = 3ᴶ 56ᴹ 31.82ᴰ (waktu subuh) 

 Imsak : Subuh – qaidah 

  = 3ᴶ 56ᴹ 31.82ᴰ – 10ᴹ = 3ᴶ 46ᴹ 31.82ᴰ (waktu imsak) 

 Syuruq : MP – e − t + KWD + i 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-7⁰ 52⁰×tan-23⁰ 2⁰ 6⁰+sin -1/cos-7⁰ 

   52⁰/cos-23⁰ 2⁰ 6⁰)/15 

  = 6⁰ 17" 52.2' − 11ᴶ 39ᴹ 24ᴰ − 4ᴹ 

  = 5ᴶ 17ᴹ 31.8ᴰ (waktu syuruq) 

 Waktu Duha : MP – e − t + KWD + i 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-7⁰ 52⁰×tan-23⁰ 2⁰ 6⁰+ sin 4/cos-7⁰ 

   52⁰/cos-23⁰ 2⁰ 34⁰ )/15 

  = 5⁰ 55" 55.61' – 11ᴶ 39ᴹ 24ᴰ 

  = 5ᴶ 43ᴹ 28.39ᴰ (waktu duha) 
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BAB III 

WAKTU SALAT BERDASARKAN JAM ISTIWA’ DI PONDOK 

PESANTREN FATHUL ULUM DI DESA KWAGEAN KECAMATAN 

PARE KABUPATEN KEDIRI 

 

 

A. Pengertian Jam Istiwa’ 

Jam Istiwa’ atau sundial atau dikenal jam matahari merupakan 

seperangkat alat yang digunakan sebagai petunjuk waktu lokal (local 

apparent time) dengan menggunakan matahari yang menghasilkan 

bayang-gayang dari gnomon (batang atau tongkat yang bayang-bayangnya 

digunakan sebagai petunjuk waktu). Sebagaimana namanya, sundial 

berasal dari kata sun yang artinya matahari, dan dial yang artinya 

lempengan. Sundial hanya berfungsi ketika ada sinar (bayang-bayang) 

matahari. Dalam bahasa arab, instrument sundial dikenal dengan nama 

mizwala/Sa’ah Syamsiyyah. Di Indonesia sundial lebih dikenal dengan 

sebutan jam bancet yaitu alat sederhana yang terbuat dari semen atau 

semacamnya yang diletakan di tempat terbuka agar mendampat sinar 

matahari. Bencet yang ada di Indonesia difungsikan untuk mengetahui 

waktu salat, waktu matahari hakiki tanggal syamsiyah dan 

pranotomongso.72 

                                                           
72 Siti Tatmainul Qulub, Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi, (Depok: Rajawali 

Pres, 2017), 129. 
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Sedangkan yang dimaksud dengan waktu istiwa’ adalah waktu 

yang didasarkan pada perjalanan matahari hakiki. Menurut waktu ini 

matahari berkulminasi pada pukul 12.00 dan berlaku sama untuk setiap 

hari. Untuk dijadikan waktu rata-rata harus dikoreksi dengan perata waktu. 

Waktu istiwa’ dalam bahasa inggris biasa disebut dengan solar time.73 

Pada umumnya sundial dikatagorikan menjadi tiga jenis, yaitu 

jenis Ekuatorial, Vertikal dan Horizontal, yang mana masing-masingnya 

memiliki tipe dan karakter yang berbeda-beda namun saling berkaitan. 

Namun ada jam bencet yang merupakan modifikasi dari tiga model sundial 

pertama untuk mengetahui waktu salat: 

1. Sundial Ekustorial 

Sundial ekuatorial atau sundial klasik adalah sundial yang memiliki 

bidang yang miring sesuai dengan lintang suatu tempat dan memiliki 

gnomon yang tegak lurus terhadap bidang dialnya. Kemiringan bidang 

dial sesuai dengan besar lintang tempat. Hal tersebut untuk 

menyesuaikan posisi bidang dial dengan lingkaran meridian. Sundial 

ekuatorial memiliki bidang dial yang sesuai dengan bidang ekuator 

bumi, sehingga penempatannya harus miring sesuai dengan sudut 

kemiringan bumi. Gnomon pada jenis sundial ekuatorial ini mengarah 

pada kutub utara dan selatan. 

Sundial jenis ini memiliki garis jam (hour line) yang berjarak 15⁰ 

antara satu dengan yang lainya dengan menegelilingi gnomon. Hal ini 

                                                           
73Toni, Istiwa’ di Masjid-majid Kuno di Abad XVI-XIX http: // lib.ui.ac.id / opac / ui / 

detai.jsp?id = 20156607&lokasi=lokal (tanggal 17 oktober 2020 8:13AM) 
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kaena gerak semu harian matahari kecepatannya 15⁰ per jam sepanjang 

ekuator. Sundial ekuatorial ini dapat digunakan pada pada lintang 

tempat manapun dengan memastikan gnomon mengarah ke kutub 

bumi, yaitu dengan memposisikan bidang dial membentuk sudut (90⁰ – 

lintang tempat) dari horizon.74 

2. Sundial Hoizontal 

Sundial horizontal biasa dikenal dengan garden sundial karena 

biasanya menjadi hiasan di taman dan letaknya cukup di atas tanah 

atau tempattempat yang luas lainnya. Betuknya berupa bidang datar 

yang di atasnya terdapat gnomon miring sejajar dengan poros bumi. 

Sundial horizontal adalah jam matahari yang umum digunakan, sundial 

jenis ini memiliki dua bagian, yaitu bidang dial yang berupa 

permukaan datar dengan tanda garis yang menunjukkan jam, dan 

gnomon yang berupa segitiga menjulang di atas permukaan dial 

dengan sudut miring sebesar derajat lintang. Bidang dial harus sejajar 

dengan meridian lokal (garis tengah hari bertepatan dengan meridian). 

Gnomon dibuat mengarah ke kutub langit utara agar dapat 

membentuk bayangan yang jatuh di atas bidang dial, sehingga dapat 

menunjukkan jam dari skala garis jam yang ditunjukkan oleh bayangan 

gnomon. Jam yang ditunjukkan oleh bayangan gnomon adalah jam 

                                                           
74 Siti Tatmainul Qulub, Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi, 139. 
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dalam waktu matahari atau biasa disebut dengan waktu hakiki (waktu 

istiwa’).75 

3. Sundial Vertikal 

Sundial vertikal biasa ditemukan pada dinding rumah-rumah tua, 

bangunan bersejarah, dan monumen. Sundial vertikal jarang ditemukan 

karena pembuatanya cukup rumit. Berbeda dengan sundial horizontal 

dan sundial ekuatorial yang hanya bisa diletakkan di tempat yang 

sejajar dengan horizon dan sejajar dengan ekuator. Sundial vertikal 

bisa diletakkan menghadap semua arah dan yang membedakan sundial 

jenis ini adalah segi pembuatan garis jamnya (hour line).  

Sundial vertikal memiliki dua jenis yaitu, direct vertikal dial dan 

decliclining vertikal dial. Sundial direct vertikal dial merupakan dial 

vertikal yang menghadap langsung dan tepat ke arah 4 mata angin 

yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Yang paling sering ditemui 

adalah sundial vertikal yang menghadap ke utara dan ke selatan. Hal 

ini karena sundial vertikal dengan dial utara dan selatan dapat 

digunakan sepanjang hari, sedangkan untuk dial timur dan barat hanya 

dapat digunakan setengah hari saja. Dial timur hanya digunakan 

sebelum zawal, karena sore hari matahari berada di barat. Begitu juga 

dengan dial barat yang hanya digunakan pada sore hari saja, karena 

pada pagi hari mMatahari berada di timur. Ketika menghadap ke utara, 

                                                           
75 Ibid, 143. 
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sundial ini disebut dengan Septentrional, dan ketika menghadap ke 

selatan, sundial ini disebut dengan Meridional. 

Pada sundial dial utara dan selatan, gnomon diatur miring sebesar 

sudut complement latitude (90⁰ – lintang tempat). Garis jam pada 

sundial dial utara searah jarum jam, sedangkan untuk dial selatan 

berlawanan dengan arah jarum jam. Perhitungan garis jamnya sama 

dengan perhitungan garis jam pada sundial horizontal. 

Sundial vertikal decliclining vertikal dial adalah Sundial vertikal 

yang dialnya tidak menghadap ke arah 4 mata angin yang tepat. Jenis 

dial ini adalah dial timur laut, dial barat laut, dial tenggara, dan dial 

barat daya. Untuk menjadi sejajar dengan sumbu bumi, gnomon pada 

dial ini diatur pada sudut yang lebih rendah dari pada complement 

latitude (90⁰ – lintang tempat).76 

4. Jam Bencet 

Jam bencet merupakan jam matahari yang digunakan untuk 

mengetahui waktu salat yaitu waktu salat zuhur dan asar. Jam bencet 

bentuknya berupa bidang datar yang di atasnya terdapat gnomon yang 

berdiri vertikal di atas bidang datar. Jam bencet biasanya terbuat dari 

batu atau sekarang telah banyak dibuat dari bahan acrilic. Jam bencet 

sebagaimana sundial lain, dapat memberitahu waktu hakiki (waktu 

istiwa’) setiap kali matahari bersinar karena bidang dialnya diletakkan 

                                                           
76 Ibid, 142. 
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secara horizontal. Namun garis jam yang dibentuk pada bidang dial ini 

tidak sama dengan sundial lainnya. 

Jam bencet memiliki dua bagian, yaitu bidang dial yang berupa 

permukaan datar dengan tanda garis yang menunjukkan jam serta 

waktu salat dzuhur dan asar. Dan gnomon yang berupa tongkat dengan 

ujung yang runcing dan berdiri tegak lurus di atas permukaan dial. 

Ketika matahari menyinari gnomon, bayangannya akan jatuh pada 

bidang dial dan menunjukkan jam dari skala garis jam yang 

ditunjukkan oleh bayangan gnomon. Garis jam pada jam bencet 

memiliki sudut yang berbeda satu sama lain. Tidak seperti sundial 

ekuatorial yang antara satu garis jam dengan yang lain memiliki 15⁰. 

Jam bencet tidak dapat digunakan di semua daerah, hanya dapat 

digunakan sesuai lintang rancangan garis jamnya. 

Sedangkan untuk fungsi sundial atau jam bencet adalah sebagai 

alat penunjuk waktu, tidak hanya berfungsi untuk mengetahui waktu saja, 

namun ada beberapa fungsi lain yang berkaitan dengan peredaran matahari 

yang mayoritas berkaitan dengan ibadah umat Islam. Bebrapa fungsinya 

adalah sebagai alat penujuk waktu, penunjuk waktu salat dan arah qiblat.77 

B. Gambaran Umum Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean 

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Fathul Ulum 

Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Pare Kediri berdiri sejak 

tahun 1983 Masehi di dirikan oleh KH. Abdul Hannan Ma’sum yang 

                                                           
77 Ibid, 150. 
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sampai sekarang menjadi pimpinan sekaligus pengasuh pondok 

pesantren tersebut. KH. Abdul Hannan Ma’sum adalah putra dari 

pasangan bapak Ma’sum dan ibu Siti Nu’amah, sebelum mendirikan 

pondok pesantren tersebut beliau menimba ilmu di Pondok Pesantren 

Roudlotul Ulum Kencong (sebelah timur kwagean), yang diasuh oleh 

KH. Ahmadi dan KH. Zamroji Syairozi. Di pesantren inilah beliau 

menimba ilmu kurang lebih 15 tahun. 

Beliau merupakan orang yang mandiri dan tekun, sebagai Abdul 

Hannan muda yang terhormat dan sangat ta’zhim pada sang guru, 

karena ketekunan beliau dan keseriusanya maka pada waktu itu beliau 

ditunjuk sebagai Kepala Madrasah dan Dewan Hakim. Atas dukungan 

sang guru dan persetujuan orang tua dan keluarga dalam usia 27 tahun 

bulan Mulud Thn. 1980 Masehi beliau dinikahkan oleh KH. Zamroji 

dengan dara ayu dari Dusun Kwagean bernama Miftahul Munawaroh 

yang berusia 16 tahun, putri dari pasangan H. Anwar dan Hj. 

Asmurah.78 

Pada mulanya beleiu tidak berniat mendirikan pondok, hanya saja 

setelah pernikahan kurang lebih 15 hari beliau bertempat dirumahnya 

morosepah (mertua) ada beberapa santri yang meminta ngaos (ngaji) 

kepada beliau hinga sekitar 50 santri, setelah kurang lebih hampir 1 

tahun ada beberapa santri yang bernama Imam Mawardi, KH. Masruri, 

dan Abdul Qodir membuat pamphlet atau brosur (surat edaran) 

                                                           
78 Ismail Marzuki, Buku Kenangan Kilatan Romadhon (Kwagean : 2016), 7. 
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pengajian tanpa sepengatuhan beliau, sebanyak 45 kitab yang di 

khatamkan dalam 11 bulan, dengan dibuatkannya brosur tersebut makin 

lama makin banyak santri yang ikut mengaji.79 

Dengan bertambahnya jumlah santri, dan sara prasarana yang 

belum memadai juga, akhirnya dengan didasari dorongan masyarakat 

beliau bersama mereka mengadakan surve ke wagean sebelah utara, 

setelah sekian lama beliau menyurvei keadaan lingkungan daerah itu 

dan berbekal istikhoroh serta restu orang dari gurunya (KH. Ahmadi 

dan KH. Zamroji Syairozi) beliau pindah dengan diikuti oleh beberapa 

santri kedaerah tersebut. Dan membuat sebuah gubuk yang terbuat dari 

anyaman dari daun kelapa (angkringan) berukuran sekitar 6x6 meter 

dibagi dua yang satu buat para santri dan yang satunya lagi buat beliau 

beristirahat. 

Pondok yang terkenal kesalafanya ini, pada mulanya bernama 

Miftahul Ulum. Nama Miftah diambil dari kata Fataha yang berarti 

telah membuka dengan tujuan agar pondok ini menjadi sebuah 

pembuka segala sesuatu yang tertutup dan gelap. Sedangkan nama 

Ulum sendiri tafa’ulan/taburakan pada Pondok Pesantren Roudlotul 

Ulum Kencong, supaya tetep mendapatkan barokahnya. Namun karena 

terjadi kesamaan nama dengan pondok Miftahul Ulum Jombangan pare, 

juga dengan nama pondok Mranggen Jawa Tengah yang diasuh oleh 

KH. Muslih (guru beliau waktu mengikutui pengajian kilatan), maka 

                                                           
79 Wawancara. Agus H. Muhammad Muslim Aziz putra KH. Abdul Hannan Ma’sum 

Pendiri Ponpes Fathul Ulum Kwagean, 31 oktober 2020. 
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diganti dengan nama Fathul Ulum. Lambat laun keorganisasian pun 

terbentuk layaknya pondok pesantren lain, akhirnya kebutuhan dan 

keadaan yang mengharuskan Fathul Ulum membuka lembaga-lembaga 

otonom dalam naungannya. Akhirnya Fathul Ulum diantaranya 

mendirikan Madrasah Diniyah yang diberi nama Futuhiyyah adalah 

nama yang memiliki kesesuaian dengan pondok induknya, dalam istilah 

nahwu Fathu dan Futuhiyyah adalah sama-sama musytaq dari fiil madi 

Fataha.80 

2. Pofil Pondok Pesantren Fathul Ulum 

Pesantren Fathul Ulmum merupakan lembaga yang beraqidahkan 

islam menurut ahlu sunnah wal jama’ah dengan menyelenggarakan 

progam-progam pendidikan madrasah formal dan non formal, 

pengajian, kursus-kursu, pelatihan dan kegiatan-kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

a. Lembaga-lembaga Pesantren Fathul Ulum Pesantren Fathul Ulum 

dalam usahanya mengelola 12 lembaga yaitu: 

 Pondok Putra Pesantren Fathul Ulum 

 Pondok Putri Pesantren Fathul Ulum 

 Pondok An Nur Pesantren Fathul Ulum 

 Pondok Al Anwar Pesantren Fathul Ulum 

 Madrasah Diniyah Futuhiyyah 

 Madrasah Qur’aniyyah Futuhiyyah 

                                                           
80 Ismail Marzuki, Buku Kenangan Kilatan Romadhon, 9. 
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 Madrasah Ibtida’iyyah Futuhiyyah 

 TK Kusuma Mulia 

 Badan Usaha Milik Pesantren 

 Pondok As Salam Pesantren Fathul Ulum 

 Pondok Al Fatih Pesantren Fathul Ulum 

 Madin Formal Al Munawwaroh 

b. Fasilitas Pendukung 

 Masjid 

 Musholla 

 Asrma Santri Putra 

 Asrama Santri Putri 

 Angkring/gubug 

 Gedung Madrasah Diniyyah 

 Pokestren 

 Took Photo Copy 

 Percetakan 

 Madrasah Ibtidaiyyah 

 Koprasi Kitab 

 Kantin 

 Ruang Tamu 

c. Kegiatan Umum Tahunan Pesantren Fathul Ulum 

 Ijazah Qubro 

 Asthma’ Arto 
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 Khataman Ihya’ Ulumuddin 

 Manasik Haji 

 Lailatul Wada’ Madin Putra Putri 

 Khataman dan Wisu Maqin 

 Haflah Akhirusanah.81 

3. Pendidikan 

Sistem pendidikan atau pembelajaran di Pondok Pesantren Fathul 

Ulum Kwagean ini menggunakan metode salafiyah yang menerapkan 

metode Bandongan, Sorogan, dan hafalan. Metode Bandongan 

merupakan metode pembelajaran dengan berpusat kepada guru (guru 

yang atif), dimana para santri dengan duduk di sekeliling atau 

berhadapan dengan guru (kiai) yang membaca kitab dan santri 

menyimak (memaknai). 

Di pondok pesantren Fathul ulum ini mengajarkan kitab-kitab 

kuning, atau kitab karangan Ulam’ Salaf seperti Tauhid, Hadis, Fiqih, 

Nahwu, Sorof, juga mempelajari kitab Falak. Proses pembelajaran 

disini itu ada 3 tingkat yaitu Ibtida’, Tsanawiyah, dan Aliyah 

samahalnya dengan pondok-pondok pesantren pada umumnya. 

C. Metode Penentuan Waktu Salat Jam Istiwa’ di Pondok Pesantren 

Fathul Ulum Kwagean 

Metode penentuan waktu salat dengan menggunakan jam istiwa’ di 

pondok pesantren Fathul Ulum merupakan metode yang dalam 

                                                           
81 https://www.kwagean.net/pesantren/profil-pondok/  3 november 2020. 
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pengaplikasikan menggunakan perhitungan dan rumus yang ada di dalam 

kitab Durusul Falakiyah, metode ini tidak seperti biasanya yang 

digunakan oleh beberpa pihak maupun pondok-pondok salaf lainya yang 

sekarang masih berpegang teguh dengan bencet ataupun sundial yang 

dalam menentukan waktu salat nya menggunakan jam istiwa. Sebenarnya 

dulu dalam poses menentukan waktu salat yang berdasarkan jam istwa’ di 

Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean ini juga pernah menggunakan 

alat bencet yang ada di samping utara masjid pondok, akan tetapi alat 

bencet tersebut dalam proses menentukan waktu salatnya membutuhkan 

pancaran sinar matahari secara langsung, serta dalam penggunaan alat 

bencet untuk menentukan waktu salat tersebut memilik kekurangan yaitu 

jika keadaan langit mendung dan juga waktu malam bencet tersebut tidak 

dapat digunakan dalam proses menentukan waktu salat jam istwa’, selain 

hal itu alat bencet di pondok pesantren Fathul Ulum Kwagean ini sudah 

rusak dan tidak biasa digunakan kembali, karena ada tangan-tangn jahil 

yang menganggap bencet itu aneh dan pada akhirnya jarum jam bencet itu 

dipukuli dan patah maka bencetnya sudah tidak biasa beroprasi lagi. Oleh 

karena itu dalam menentukan waktu salat dengan jam istiwa’ di pondok 

pesantren Fathul Ulum Kwagean ini diganti dengan menggunakan 

perhitungan dan rumus-rumus yang ada di kitab Durusul Falakiyah. 

Dalam kitab Durusul Falakiyah sendiri proses ataupun cara 

penghitunganya menggunkan alat Rubu mujayab.82 

                                                           
82 Wawancara dengan Ust. Rofiq salah satu pegajar di Pon Pes Fathul Ulum Kwagean, 31 
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fungsi yang sama namun berbeda dalam desain, skala, dan tata cara 

penggunaannya.83 

Penggunaan jam istiwa’ dalam menentukan waktu salat di Pondok 

Pesantren Fathul Ulum Kwagean ini sudah digunakan sejak awal mulanya 

pondok ini berdiri, bahkan sebelum berdirinya pondok tersebut masyarakat 

sekitar atau masyarakat desa Kwagean ini dalam penerapan waktu salatnya 

sudah menggunakan jam istiwa’. Masayarakat Desa Kwagean ini dalam 

penerapan waktu salat jam istiwa’ tersebut mengikuti penerapan yang ada 

di pondok sebelah yaitu Pondok Ringin Agung (5-6 km sebelah timur 

Pondok Pesantren Fathul Ulum).84 Selain itu juga karena tradisi atau 

kebiasaan KH. Abdul Hannan Ma’sum waktu menuntut ilmu (mondok) di 

Pondok Pesantren Roudlotul Ulum Kencong juga menggunakan jam 

istiwa’ dalam menentukan awal waktu salat, karena hal tersebutlah yang 

mendasari penggunaan jam istiwa’ untuk penentuan awal waktu salat dan 

kegiatan sehari-hari yang ada di pondok pesantren Fathul Ulum 

Kwagean.85 

Dalam menentukan jam istiwa’ itu sendiri di pondok psantren 

Fathul Ulum Kwaean ini membentuk sebuah tim Lajnah Falakiyah yang 

bernama Kafa, tim ini memang sengaja dibentuk untuk bertugas 

menentukan waktu salat jam istiwa’, kalender, awal bulan, dan lain-lain 

yang berkaitan dengan ilmu falak. sedangkan untuk menentukan jam 

                                                           
83 Siti Tatmainul Qulub, Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi, 67- 68. 
84 Wawancara dengan Ust. Rofiq salah satu pegajar di Pon Pes Fathul Ulum Kwagean, 

tanggal 31 oktober 2020. 
85 Wawancara. Agus H. Muhammad Muslim Aziz putra KH. Abdul Hannan Ma’sum 

Pendiri Ponpes Fathul Ulum Kwagean, 31 oktober 2020 
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istiwa’ di Pondok Pesantren Fathul Ulum ini, tim Lajnah Falakiyah Kafa 

dalam pengaplikasiannya menggunakan yang ada di Durusul Falakiyah 

dengan cara langsung mengerjakan Tafawud antara WIB dan istiwa’ 

selama satu tahun jadi nanti tinggal langsung mencocokan tanggal berapa, 

bulan berapa guna mengetahui jam istiwa’ tersebut. Berikut cara 

menentukan Tafawud antara WIB dengan WIS. 

Kurangi bujur tempat (longitude) dengan bujur standar daerah yaitu: 

1. 105⁰ untuk waktu Indonesia bagian barat (WIB) 

2. 120⁰ untuk waktu Indonesia bagian tengah (WITA) 

3. 135⁰ untuk waktu Indonesia bagian timur (WIT) 

Hasilnya adalah jarak dua tempat, bagi dengan angka 15 untuk mengetahui 

waktunya, lalu tambah dengan perata waktu yang ada dalam kitab Durusul 

Falakiyah, hasilnya adalah selisih antra Istiwa’ dan jam Wasati.86 

Contoh: menghitung selisih WIS dan WIB tanggal 20 oktober 2020 

Bujur Pare – Bujur standar WIB = jarak dua tempat 

112⁰ 13⁰ - 105⁰ = 7⁰ 13⁰ 

Jarak dua tempat / 15 = waktu jarak tempat 

7⁰ 13⁰ / 15 = 28ᴹ 52ᴰ 

Waktu jarak tempat + perata waktu 20 oktober = selisih WIS dan WIB 

28ᴹ 52ᴰ + 15ᴹ 00ᴰ87 = 43ᴹ 52ᴰ 

Jadi semisal ingin mengetahui sekarang pukul berapakah jam 

istiwa’nya maka tinggal langsung menambahkan hasil hitungan tersebut 

                                                           
86 Syadzaly Ahmad, Kitab Durusul Falakiyah terjemah rubu’, (Kwagean: 2019), 33. 
87 15ᴹ 00ᴰ ini adalah perata waktu yang ada di dalam kitab Durusul Falakiyah. 
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dengan jam WIB, jika sekarang jam WIB nya menunjukan pukul 12.00 

maka jam 12ᴶ 00ᴹ + 43ᴹ 52ᴰ = 12ᴶ 43ᴹ 52ᴰ WIS. 

Sedangkan dalam proses pernentuan awal waktu salat jam istiwa’ 

di pondok pesantren Fathul Ulum Kwagean ini memngunakan komponen-

komponen ataupun data-data yang ada di kitab Durusul Falakiyah, yang 

mana komponen-komponen tersebut meliputi, ardul balad, tulu’ul balad, 

tafawut, mail awal, bu’dul qutri, asal mutlak, nishful fudhlah, dan goyatul 

istifa’. komponen maupun data tersebut cara mehitungannya menggunakan 

alat yang bernama Rubu’. Proses penentuan waktu salat sendiri dengan 

menggunakan rubu’ tidaklah mudah karena dalam proses menghitungnya 

dibutuhkan ketelitian, kejelian dan pengira-ngiran terhadap angka-angka 

yang dihasilkan dalam proses perhitungannya sehingga dalam proses 

penentuan waktu salatnya cukup sulit. Oleh karena itu tim Lajnah 

Falakiyah Kafa dalam mempermudah menentukan awal waktu salat jam 

istiwa´ yang berpedoman menggunakan komponen maupun data yang ada 

di kitab Durusul Falakiyah tidak hanya menggunkan Rubu’ saja tapi juga 

mengaplikasikan kalkulator dalam mencari komponen dan data yang ada 

di kitab Durusul Falakiyah, sehingga memudahkan dalam proses 

menetukan waktu salat jam istiwa’ itu sendiri dan memudahkan para santri 

untuk mempelajari kitab Durusul Falakiyah.88 

                                                           
88 Wawancara dengan Ust. Rofiq salah satu pegajar di Pon Pes Fathul Ulum Kwagean, 

tanggal 31 oktober 2020. 
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Berikut komponn-komponen dalam rubu’ dan tata cara mupun 

langkah-langkah perhitungan awal waktu salat jam istiwa’ yang 

menggunakan rubu’: 

1. Komponen-komponen rubu’: 

a. Markaz adalah titik sudut siku-siku rubu’ yang di dalamnya terdapat 

lubang kecil untuk tempat benang. 

b. Qous irtifa>’ adalah garis busur yang mengelilingi rubu’ yang dibagi 

menjadi 90 dengan sama. Dan tiap bagian dinamakan derajat, dan 

tiap 1 derajat sama dengan 60 daqoiqoh, qous irtifa>’ dimulai dari 

kanan ke kiri bila markaznya diatas. 

c. Jaib al-tama>m adalah garis sebelah kanan yang menghubungkan 

markaz ke awal qous irtifa>’. 

d. Jaib al-mangku>s adalah garis yang menuerun dari jaib at-tama>m 

sampai qous irtifa>’. 

e. Sitti>n adalah garis sebelah kiri yang menghubungkan markaz ke 

akhir qous irtifa>’. 

f. Jaib al-mabsuthah adalah garis menurun dari Sitti>n sampai qous 

irtifa>’. 

g. Hadafatain adalah dua tonjolan yang keluar dari bentukrubu’. 

h. Khait adalah benang yang dimasukan markaz. 

i. Muri> adalah benang kecil pendek yang di ikatkan pada khait yang 

dapat digeser. 

j. S}a>qu>l bandul yang berada di ujung khait. 
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k. Da>iratul mail a’z}am adalah garis lengkung yang jaraknya dari 

markaz adalah 23⁰ 52". 

l. Qous a’sri adalah garis untuk mencari waktu asar. 

m. Al-taji>bul awal adalah garis setengah lengkung dari markaz sampai 

akhir qous irtifa>’. 

n. Al-tajibul tha>ni adalah garis setengah lengkung dari markaz sampai 

awal qous irtifa>’. 

o. Qa>matu bil aqda>m adalah ukuran tinggi dengan menggunkan telapak 

kaki. 

p. Qa>matu bil asha>bi’ adalah ukuran tinggi dengan menggunkan 

telapak tangan.89 

2. Langkah-langkah mencari data perhitungan awal waktu salat jam 

istiwa’ menggunakan rubu’: 

a. Pertama menentukan tanggal dan bulannya terlebih dahulu, lalu 

setelahnya mencari tafawud nya. 

b. Darajatu al-s}ames tanggal ditambah tafawud, jika hasil 

penjumlahannya lebih 30 maka diambil sisanya.90 

c. Mail awal letakan Khait diatas Sitti>n dan Muri>nya diletakan di 

Dairatul mail a’z}am lalu dipindahkan ke Darajatu al-s}ames.91 

d. Ardul balad lintang tempat. 

                                                           
89 Ibid, 3. 
90 Ibid, 10. 
91 Ibid, 14. 
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e. Jaib ardul balad letakan Khait diatas nilai ardul balad lalu jaibkan ke 

Sitti>n.92 

f. Bu’dul qutri letakan Khait diatas Sitti>n dan Muri>nya letakan di Jaib 

ardul balad lalu geser Khait ke mail awal.93 

g. Tam ardul balad kaidah dikurangi ardul balad. 

h. Tam mail awal kaidah dikurangi mail awal. 

i. Jaib tam ardul balad jaibkan khait ke arah Tam ardul balad. 

j. As}al mutlak letakan Khait diatas Sitti>n dan Muri>nya letakan di Jaib 

tam ardul balad lalu geser ke Tam mail awal.94 

k. Nisful fudlah letakan Khait diatas Sitti>n dan Muri>nya letakan di 

As}al mutlak lalu geser ke Bu’dul qutri.95 

Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
92 Ibid, 15. 
93 Ibid, 18. 
94 Ibid, 19. 
95 Ibid, 20. 

Tanggal  31 

Tafawud 6 

Darajatu al-s}ames 7 

Mail awal 13⁰ 53⁰ 

Ardul balad 7⁰ 47⁰ 

Jeb 8⁰ 10⁰  

Bu'dul qutri 1⁰ 52⁰ 

Kaidah 90⁰  

Ardul balad  7⁰ 47⁰ 

Tam ardul balad 82⁰ 13⁰  

Kaidah 90⁰  

Mail awal  13⁰ 53⁰ 

Tamamul mail 76⁰ 7⁰  

Jeb tam ardul balad  59⁰ 25⁰ 

As}al mutlak 57⁰ 40⁰ 

Nishful fudlah  1⁰ 50⁰ 
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3. Menghitung waktu salat jam istiwa’ menggunkan rubu’ tanggal 31 

oktober 2020 

a. Salat magrib 

 

 

 
 
 

Keterangan: kaidah + nishful fudlah lalu hasilnya + daqo'iku tamkin 

+ ikhtiyat. 

b. Waktu tulu’ 

 

 

Keterangan: kaidah − nishful fudlah lalu hasilnya − daqo'iku tamkin. 

c. Salat isya’ 

 

 

 

 

 

Keterangan: Jaib yazin + bu'dul qutri = asal muadal, kemudian 

letakan khait di sittin dan letakan murinya di asal mutlak lalu geser 

khoit ke arah asal muadal  maka = alhasil, kemudian alhasil ÷ 15 

maka = khasil dorbi, kemudian khasil dorbi + kaidah + ihktiyat. 

 

Kaidah 6ᴶ 0ᴹ 0ᴰ 

Nishful fudlah 0ᴶ 7ᴹ 20ᴰ 

   6ᴶ 7ᴹ 20ᴰ 

Daqa>'iku tamkin  0ᴶ 3ᴹ 30ᴰ 

Alh}as}il  6ᴶ 10ᴹ 50ᴰ 

Ikhtiyat  0ᴶ 4ᴹ 0ᴰ 

Magrib   6ᴶ 14ᴹ 50ᴰ 

Kaidah 6ᴶ 0ᴹ 0ᴰ 

Nishful fudlah 0ᴶ 7ᴹ 20ᴰ 

  5ᴶ 52ᴹ 40ᴰ 

Daqa>'iku tamkin  0ᴶ 3ᴹ 30ᴰ 

Tulu’  5ᴶ 49ᴹ 10ᴰ 

Jaib yazin 17⁰ 30" 

Bu'dul qutri 1⁰ 52" 

 As}al muadal 19⁰ 22"  

As}al mutlaq 57⁰ 40" 

Alh}as}il 20⁰ 0"  

Alh}asil d}orbi 1ᴶ 20ᴹ 

 Kaidah 6ᴶ 0ᴹ  

 
7ᴶ 20ᴹ 

Ikhtiyat 0ᴶ 4ᴹ 

Isya’ 7ᴶ 24ᴹ 
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d. Salat subuh  

 

 

 

 

Keterangan: sama dengan salat isya’ namun yang membedakan 

menghitung alkhasilnya dari akhirul qous. 

e. Waktu imsa’ 

 

Keterangan: subuh – 15 menit. 

f. Waktu duha 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: sama dengan salat isya’ namun yang membedakan jaib 

dinlin – bu’dul qutri. 

g. Salat dzuhur 

 

Keterangan: Kaidah + daqo’iku tamkin. 

 

 

Jaib yatin 19⁰ 30" 

Bu'dul qutri 1⁰ 52" 

 As}al muadal 21⁰ 22"  

As}al mutlaq 57⁰ 40" 

Alh}as}il 67⁰ 30"  

H}as}il dorbi 4ᴶ 30ᴹ 

Ikhtiyat 0ᴶ 4ᴹ 

Subuh 4ᴶ 34ᴹ 

Subuh 4ᴶ 34ᴹ 

 
0ᴶ 15ᴹ 

 Imsa’ 4ᴶ 19ᴹ 

Jaib dinlin 4⁰ 45" 

Bu'dul qutri 1⁰ 52" 

 As}al muadal 2⁰ 53"  

As}al mutlaq 57⁰ 40" 

Alh}as}il 2⁰ 45"  

H}as}il dorbi 0ᴶ 11ᴹ 

 Kaidah 6ᴶ 0ᴹ  

 
6ᴶ 11ᴹ 

Ikhtiyat 0ᴶ 4ᴹ 

Duha 6ᴶ 15ᴹ 

Kaidah 12ᴶ 0ᴹ 

Daqa>'iku tamkin 3ᴹ 30ᴰ 

 Dzuhur 12ᴶ 30ᴹ 
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h. Salat asar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: Goyah= tam ardul balad + mail awal (jika hasilnya lebih 

dari 90 maka – 90 lalu hasil pengurangan tersebut – 90). Dilul 

mabsuthoh + qomah= dilul asar. Irtifa asar= letakan khoit pada titik 

pertemuan antara qomah dan dilul asar maka nilai yang dibawah 

khoit irtifa’asar. Jeb irtifa’asar= irtifa’ asar dijebkan keawal sittin, 

lalu jeb irtifa’ asar−bu’dul qutur= asal muadal, lalu letakan khoit 

pada sittin begitu juga murinya letakan ke asal mutlak dan 

sealnjutnya arahkan khoit menuju asal muadal maka= alkhasil, 

kemudian ÷ 15= khasil dorbi + ikhtiyat. 

 

 

 

 

 

 

Gha>yah 83⁰ 54" 

Z}il almabsu>toh 1⁰ 

Qa>mah 7⁰ 

Z}il  as}ar 8⁰ 

Irtifa>’ as}ar 45⁰ 15" 

Jeb  irtifa>’ as}ar 42⁰ 30" 

Bu’dul qutri 1⁰ 52" 

As}al muadal 40⁰ 38" 

As}al mutlaq 57⁰ 40" 

Alh}as}il 46⁰ 25" 

H}as}il dorbi 3ᴶ 5ᴹ 40ᴰ 

Ikhtiyat 0ᴶ 4ᴹ 

Asar 3ᴶ 9ᴹ 40ᴰ 
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BAB IV 

ANALISIS HISAB KONTEMPORER TERHADAP PENGGUNAAN JAM 

ISTIWA’ DALAM PENENTUAN AWAL WAKTU SALAT DI PONDOK 

PESANTREN FATHUL ULUM DI DESA KWAGEAN KECAMATAN 

PARE KABUPATEN KEDIRI 

 

 

A. Perbedaan Jadwal waktu Salat Berdasarkan Jam Istiwa’ Di Pondok 

Pesantren Fathul Ulum Di Desa Kwagean Kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri Dengan Jadwal Waktu Salat berdasarkan Data 

Hisab Kontemporer 

Pada dasarnya dalam mengetahui waktu seperti waktu terbitnya 

matahari, waktu tergelincirnya matahari, waktu terbenamnya matahari, dan 

lain sebagainya itu merupakan suatu hal yang tidak ada dasar hukum yang 

pasti, namun apabila dikaitkan dengan ibadah seperti salat maka 

hukumnya menjadi wajib. Jadi sebelum mengerjakan salat, kaum muslimin 

diwajibkan untuk menentukan dan mengetahui awal waktu salat terlebih 

dahulu. Hal ini dikarenakan pelaksanaan ibadah tersebut tidak akan dapat 

terlaksana dengan benar dan sempurna manakala tidak mengetahui waktu 

pelaksanaannya.96 

Metode yang digunakan kaum muslimin untuk menentukan awal 

waktu salat ada berbagai cara, misalnya dari melihat pergerakan matahari, 
                                                           

96 Musyaiyadah, “Studi Analisis metode Penentuan Awal Waktu Salat Dengan Jam Istiwa’ 
Dalam Kitab Syawâriq al-Anwâr”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011, 
hlm. 54.  

71 



72 
 

 

hingga perhitungan dengan metode klasik dan kontemporer. Pergerakan 

matahari sebagaimana yang kita ketahui, yaitu dengan melihat bayang-

bayang sesuatu untuk menentukan waktu-waktu salat. Metode klasik 

merupakan metode yang digunakan dan dihasilkan dari pemikiran ulama-

ulama pada zaman dahulu yang masih cenderung sederhana, baik dalam 

konsep perhitungan maupun data-data yang digunakan, dan proses 

perhitungannya lebih panjang, cenderung lebih ribet dan menyita banyak 

waktu dan biasa disebut dengan hisab. Metode kontemporer merupakan 

metode yang menggunakan data-data astronomis dan dalam pengambilan 

datanya menggunakan ephemeris maupun nautical almanac.97 

Sedangkan dalam proses pembuatan jadwal waktu salat jam istiwa’ 

di pondok pesantren Fathul Ulum Kwagean ini menggunakan metode kitab 

Durusul Falakiyah yang mana metode ini berbeda dari penentuan 

pembutan jadwal waktu salat yang digunakan pada umumnya, maka 

peneliti akan mencantumkan komponen maupun data apa saja yang di 

butuhkan dalam pembuatan jadwal waktu salat jam istiwa’ yang ada di 

kitab Durusul Falakiyah yang di gunakan oleh pondok pesantren Fathul 

Ulum Kwagean dan dibandingkan dengan hisab kontemporer guna 

mengetahui proses pembuatan dan perbedaan jadwal waktu salat. 

1. Data-data Pembuatan Jadwal Waktu Salat Jam Istiwa’ di Pondok 

Pesantren Fathul Ulum Kwagean 

                                                           
97 Badan Hisab Dan Rukyah Departemen Agama, Almanak Hisab Rukyat, Jakarta: Proyek 

Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981. 68. 
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Dalam pembuatan jadwal waktu salat jam istiwa’ di pondok 

pesantren Fathul Ulim Kwagean ini karean metode yang digunak 

berdasarkan yang ada di kitab Durusul Falakiya, maka dari itu peneliti 

mencantumkan proses menentuakn komponen apa saja yang digunakan 

dalam kitab Durusul Falakiyah, berikut ini komponen yang ada di 

dalam Kitab Durusl Falakiyah dalam pembuatan jadwal waktu salat 

jam istiwa’: 

a. Tafawud 

Tafawud berasal dari bahasa Arab, yang artinya selisih. Yakni 

selisih antara dua data. Tafawud ini digunakan pula sebagai harga 

selisih hari antara umur satu bulan dengan tanggal permulaan 

zodiak yang ada pada bulan itu.98 

Tabel 4.1 tabel tafawud 
 الشهر االفر جنبية تفا وت الربوج Nama Latin جهة الربوج تفاوت البعد

279 Selatan Capricorn ٩ جدى Januari 

310 Selatan Aquarius ١٠ دلو Februari 

338 Selatan Pisces ٨ حوت Maret 

10 Utara Aries ١٠ محل April 

39 Utara Taurus ٩ ثور Mei 

69 Utara Gemini ٩ جوزاء Juni 

97 Utara Cencer ٧ سرطان Juli 

127 Utara Leo ٧ اسد Agustus 

157 Utara Virgo ٧ سنلبة September 

186 Selatan Libra ٦ ميزان Oktober 

217 Selatan Scorpio ٧ عقرب November 

247 Selatan Sagitarius ٧ قوس Desember 

 

                                                           
98 Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falakz,(Yogyakarta:Buana Pustaka,2005), 79. 
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b. Bu’du Darojah 

Bu’du Darojah ialah jarak sepanjang Da’irotul buruj dihitung 

dari titik yang terdekat diantara titik Hamal atau Mizan sampai titik 

pusat (jarak matahari dari katulistiwa sepanjang garis ekliptika).99 

Cara mengetahui Bu’du Darojah:  

Pertama menentukan tanggal berapa yang akan dihitung, setelah 

menentukan tanggalnya lalu ditambahkan dengan Tafawut Bu’di 

maka hasil dari penambahan tersebutlah yang dinamakan Bu’du 

Darojah. 

  Contoh : tanggal yang dihitung + Tafawut Bu’di = Bu’du Darojah 

   : 20 oktober + 186 = 206 

c. ‘Ardul Balad dan Tulul Balad 

Ardul Balad atau garis lintang yaitu jarak suatu tempat dari 

katulistiwa. Lintang sebelah selatan katulistiwa diberi tanda 

negative (-) dan lintang sebelah utara diberi tanda positive (+). 

Untuk mengetahui dimana suatu tempat berada, maka lukislah 

beberapa garis di atas bumi. Garis-garis itu ada dua macam, yautu 

garis Ardul Balad dan Tulul Balad.100 

d. Mail Awal 

Mail Awal adalah jarak matahari dari garis ekuator langit 

(Madarul I’tidal), yaitu garis katulistiwa bumi. Mail Awal dikenal 

juga dengan istilah deklinasi matahari (Apparent Declination of 

                                                           
99 Abdul Kholiq, Pelajaran Astronomi Terjemah Addurusul Falakiyah. Jilid II, 4. 
100 Abdul Kholiq, Pelajaran Astronomi Terjemah Addurusul Falakiyah. Jilid I, 11. 
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Sun).101 cara mengetahui Mail Awal dengan menggunakan rumus: 

shift sin (sin Bu’di Darojah x 23⁰ 52' / 60). 

Contoh: sin ( sin 𝐵𝑢 𝑑𝑢 𝐷𝑎𝑟𝑜𝑗𝑎ℎ × 23  52 / 60  ) 

  : sin ( sin 206 × 23  52′ / 60 ) 

  : -10⁰ 2'' 32.9' 

e. Bu’dul Qutri 

Bu’dul Qutri adalah sejauh garis tengahnya tempat matahari 

dari dtaran lingkaran ufuk ( jarak qutri dairotul madar dari ufuk). 

Cara mengetahui Bu’dul Qutri dengan menggunakan rumus: sin 

Ardul Balad dikali (×) sin Mail Awal dikali (×) enam puluh (60). 

Contoh: sin 𝐴𝑟𝑑𝑢𝑙 𝐵𝑎𝑙𝑎𝑑 × sin 𝑀𝑎𝑖𝑙 𝐴𝑤𝑎𝑙  × 60 

  : sin −07 47′ × sin −10⁰ 02′′  × 60 

  : 1⁰ 24'' 56.37' 

f. Asal Mutlak 

Asal Mutlak adalah jarak antara Ghoyatul Irtifa’ dan bidang 

ufuk diukur melalui garis lurus yang ditarik dari ghoyah itu pada 

bidang ufuk melalui markas madar. Cara mengetahui Asal Mutlak 

dengan menggunakan rumus: Cos Ardul balad dikali (×) Cos Mail 

Awal dikali (×) enam puluh (60). 

Contoh: cos 𝐴𝑟𝑑𝑢𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑑 × cos 𝑀𝑎𝑖𝑙 𝐴𝑤𝑎𝑙 × 60 

  : cos −07 47′ ×  cos − 10 02′  × 60 

  : 58⁰ 32'' 17.1' 

                                                           
101 http://alfalakiyahkediri.blogspot.com/2012/06/tibyanul-miqot-ringkasan.html?m=1  



76 
 

 

g. Nishful Fudhlah 

Nishful Fudhlah adalah busur dari tempat berputarnya 

matahari, antara garis tengah tempat berputarnya matahari dan 

lingkaran ufuk. Cara mengetahui Nishful Fudhlah dengan 

menggunakan rumus: shift sin (Tan Ardul balad dikali (×) Tan 

Mail Awal). 

Contoh: sin ( tan 𝐴𝑟𝑑𝑢𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑑 × tan 𝑀𝑎𝑖𝑙 𝐴𝑤𝑎𝑙 ) 

  : sin ( tan −07 47′ × tan −10  02′ ) 

  : 1⁰ 23'' 8.7' 

h. Goyahtul Irtifa’ 

Ghoyah Irtifa’ ialah jarak antara matahari (bintang) pada waktu 

mencapai puncaknya, dari ufuk yang terdekat diukur melalui 

lingkaran Nisfuqousinahr.102 Cara mengetahui Ghoyah Irtifa’ 

dengan menggunakan rumus: shift Tan (1 / (± Tan (Ardul balad 

dikurangi (−) Mail Awal))). Bila Ardul balad > Mail Awal maka +, 

jika Ardul balad < Mail Awal maka −. 

Contoh: tan (1/ (tan(𝐴𝑟𝑑𝑢𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑑 −  Mail Awal))) 

  : tan (1/ (tan(−07 47 − − 10 02’’ 32.09’))) 

  : -87⁰ 44'' 27.97' 

i. Ihtiyat 

Untuk ihtiyat yang ada di kitab Durusul Falakiyah 4ᴹ di 

Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean. 

                                                           
102 Abdul Kholiq, Pelajaran Astronomi Terjemah Addurusul Falakiyah. Jilid II, 9-12. 
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2. Data-data Pembuatan Jadwal Waktu Salat Hisab Kontemporer. 

Dalam mengetahui apa saja yang membedakan pembuatan jadwal 

waktu salat jam iatiwa’ dengan hisab kontemporer disini peneliti 

menggunakn kaidah hisab kontemporer ephemeris dan nautical 

almanac. berikut data yang diperlukan: 

a. Meridian Pass (MP) 

Cara mengetahuinya yakni qaidah di kurangi equation of time 

(12⁰ – equation of time). Data e diperoleh dari data yang terdapat 

pada almanak nautika atau dari aplikasi yang dibuat oleh 

Kementrerian Agama. Kemudian jika meridian pass lebih dari jam 

12.00 berarti perata waktu bertanda negatef (-), namunjika meredin 

pass kurang dari jam 12.00 berarti perata waktunya bertanda positif 

(+).103 

b. Koreksi Waktu Daerah (KWD) 

Koreksi waktu daerah (KWD) sendiri adalah perbedaan waktu 

antara satu tempat dengan tempat yang lain karena adanya 

perbedaan. Jika ingin memindahkan waktu kita menjadi waktu 

setempat maka terlebih dahulu kita harus mengetahui perbedaan 

bujur patokan daerah yaitu: 105 untuk WIB, 120 untuk (WIT), dan 

135 untuk (WITA). Atau dengan rumus (KWD – bujur tempat) / 

15.  

 

                                                           
103

 Encup Supriatna, Hisab Rukyat Dan Aplikasinya,(Bandung:PT Refika Aditama, Cet 1, 
2007), 21. 
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c. Sudut Waktu Matahari Awal Waktu Salat (t) 

Cara mengetahui yaitu dengan cara -tan 𝑝 (lintang tempat) x 

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

tempat) / cos 𝑑  (deklinasi matahari) atau dengan rumus: 

cos (− tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ / cos 𝑝 / cos 𝑑 ) / 15.104 

d. Tinggi Matahari (h) 

Tinggi matahari adalah ketinggian posisi matahari yang terlihat 

(posisi matahari mar’i bukan matahari hakiki pada awal waktu atau 

akhir waktu salat yang diukur dari ufuk. Adapun data ketinggian 

matahari pada waktu salat wajib adalah sebagai berikut: 

1) Maghrib : -1⁰ 

2) Isya    : -18⁰ 

3) Subuh   : -20⁰ 

4) Syuruq   : -1⁰ 

5) Duha   : 4 

6) Asar   : tan (1/( tan 𝑍𝑚 + 1))  Zm = (𝑝 − 𝑑).105 

e. Ikhtiyat 

Ihtiyat adalah langkah pengaman dengan menambah (untuk 

waktu dzuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan duha) atau 

mengurangkan (untuk terbit) waktu agar jadwal salat tidak 

                                                           
104 Ahmad Izzan, Studi Ilmu Falak,(Tangerang: Pustaka Aufa Media,Cet 1,2013), 89. 
105 Drs. Encup Supriatna, Hisab Rukyat Dan Aplikasinya, 24-37. 
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mendahului awal waktu atau melampaui akhir waktu. Nilai ikhtiyat 

yang digunakan biasanya adalah 2 menit.106 

f. Deklinasi Matahari (d) 

Cara mengetahuinya adalah mencari tanggal dan bulan yang 

berada dalam data ephemeris ataupun nautical almanac. Dari data 

tersebut deklinasi matahari diperoleh. Jika deklinasi di sebelah 

utara equator maka diberi tanda (+) dan sebelah selatan equator 

diberi tanda (-). 

3. Pembuatan Jadwal Waktu Salat 

a. Pembuatan Jadwal waktu salat jam istiwa’ pondok pesantren Fathul 

Ulum Kwagean pada tanggal 31 oktober 2020, berikut data yang 

diperlukan dan rumus perhitunganya : 

Tafawut : 186  

 Ardul balad : -07⁰ 47' 

 Bu’du darojah : 217 

 Mail awal : -13⁰ 51" 1.66' 

 Bu’dul qutri : 1⁰ 56" 42.44' 

 Asal mutlak : 57⁰ 43" 7.87' 

 Nishful fudlah : 1⁰ 55" 52.43' 

 Ghayatul irtifa’: -83⁰ 56" 

 Salat Magrib:  

A = cos (− tan 𝑝 × tan 𝑑) 

                                                           
106 Imroatul Munfaridah, Ilmu Falak 1, 70. 
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 = cos (− tan −07⁰ 47′ × tan −13⁰ 51" 1.66′) 

 = 91° 55" 52.67' 

B = A / 15 = 91° 55" 52.67'/ 15 = 6° 7" 43.51' 

C = B + 0° 3" 30' + 4" = 6° 7" 43.51' + 0° 3" 30' + 4" 

 = 6ᴶ 15ᴹ 13.51ᴰ (waktu magrib) 

 Waktu Tulu’: 

A = 180 -cos (− tan 𝑝 × tan 𝑑) 

 = 180 -cos (− tan −07⁰ 47′ × tan − 13⁰ 51" 1.66′) 

 = 88° 4" 7.33' 

B = A / 15 = 88° 4" 7.33'/ 15 

 = 5° 52" 16.49' 

C = B - 0° 3" 30' = 5° 52" 16.49' - 0° 3" 30' 

 = 5ᴶ 48ᴹ 46.49ᴰ (waktu tulu’) 

 Salat Isya’: 

A = -tan 𝑝 × tan 𝑑 

 = -tan −07⁰ 47′ × tan −13⁰ 51" 1.66′ = -0° 2" 1.32' 

B = cos 𝑝 × cos 𝑑 

 = cos −07⁰ 47′ × cos −13⁰ 51" 1.66′ = 0° 57" 43.12' 

C = cos (𝐴 + sin −17 /𝐵) 

 = cos ( − 0° 2" 1.32′ + sin −17/ 0° 57" 43.12') 

 = 109° 43" 56.6' 

D = C / 15 + 4" = 109° 43" 56.6' / 15 + 4"  

 = 7ᴶ 22ᴹ 55.78ᴰ (waktu isya’) 
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 Salat Subuh: 

A = -tan 𝑝 × tan 𝑑 

 = -tan −07⁰ 47′ × tan −13⁰ 51" 1.66′ = -0° 2" 1.32' 

B = cos 𝑝 × cos 𝑑 

 = cos −07⁰ 47′ × cos −13⁰ 51" 1.66′= 0° 57" 43.12' 

C = 180 -cos (𝐴 + sin −19 /𝐵) 

 = 180 -cos ( − 0° 2" 1.32′ + sin −19/0° 57" 43.12') 

 = 68° 9" 9.27' 

D = C / 15 = 68° 9" 9.27'/ 15 + 4 

 = 4ᴶ 36ᴹ 36.62ᴰ (waktu subuh) 

 Waktu Imsak: 

A = waktu subuh – lama imsak 

 = 4ᴶ 36ᴹ 36.62ᴰ - 15ᴹ = 4ᴶ 21ᴹ 36.62ᴰ 

Lama imsak yang di gunakan di pondok pesantren Fathul 

Ulum Kwagean adalah 15 menit. 

 Waktu Duha: 

A = -tan 𝑝 × tan 𝑑 

 = -tan −07⁰ 47′ × tan −13⁰ 51" 1.66′ = -0° 2" 1.32' 

B = cos 𝑝 × cos 𝑑 

 = cos −07⁰ 47′ × cos −13⁰ 51" 1.66′ = 0° 57" 43.12' 

C = 180 - cos (𝐴 + sin 4.5 /𝐵) 

 = 180 - cos ( − 0° 2" 1.32′ + sin 4.5/ 0° 57" 43.12') 

 = 92° 44" 35.65' 
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D = C / 15 + 4" = 92° 44" 35.65' / 15 + 4" 

 = 6ᴶ 14ᴹ 58.38ᴰ (waktu duha) 

 Salat Asar: 

h = tan (1/ (tan(𝐴𝑟𝑑𝑢𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑑 −  Mail Awal)+1)) 

 = tan (1/(tan(−07 47 − − 13⁰ 51" 1.66′) + 1)) 

 = 42° 6" 40.15' 

A = tan 𝑝 × tan 𝑑 

 = -tan −07⁰ 47′ × tan −13⁰ 51" 1.66′ = -0° 2" 1.32' 

B = cos 𝑝 × cos 𝑑 

 = cos −07⁰ 47′ × cos −13⁰ 51" 1.66′ = 0° 57" 43.12' 

C = cos (𝐴 + sin ℎ /𝐵) 

 = cos (-0° 2" 1.32'+ sin 42° 6" 40.15′ /0°57"43.12') 

 = 48° 26" 31.88' 

D = C / 15 + 4" = 48° 26" 31.88'/ 15 + 4" 

 = 3ᴶ 17ᴹ 46.13ᴰ (waktu asar) 

 Salat Dzuhur: 

A = qaidah – daqoiqoh tamqin 

 = 12 − 0° 3" 30' 

 = 12ᴶ 3ᴹ 30ᴰ (waktu dzuhur) 

b. Pembuatan Jadwal waktu salat hisab kontemporer berdasarkan 

kaidah ephemeris dan nautical almanac di pondok pesantren Fathul 

Ulum Kwagean pada tanggal 31 oktober 2020, berikut data yang 

diperlukan dan rumus perhitunganya: 
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1. Kaidah ephemeris: 

Lintang tempat (p) : -07⁰ 47⁰ 

Bujur tempat (L) : 112⁰ 13⁰ 

Equation of time (e) : 16⁰ 26⁰ 

Dec. matahari (d) : -14⁰ 14" 55' 

 Salat Dzuhur: 

MP  = qaidah – e = 12⁰ 00" 00' − 00⁰ 16" 26' 

  = 11⁰ 43⁰ 34⁰ 

KWD = ((105 − 112⁰ 13⁰) / 15) 

  = -00⁰ 28⁰ 52⁰ 

  = MP + KWD = 11⁰ 43⁰ 34⁰ + -00⁰ 28⁰ 52⁰ 

  = 11ᴶ 14ᴹ 42ᴰ + 2ᴹ ikhtiyat 

  = 11ᴶ 16ᴹ 42ᴰ (waktu dzuhur) 

Salat Asar: Dzuhur + t asar 

ZM  = p − d = -07⁰ 47⁰ − -14⁰ 14" 55' 

  = 6⁰ 22⁰ 55⁰ 

h  = tan ( 1/(tan 𝑍𝑀 + 1))  

  = tan ( 1/(tan 6⁰ 22⁰ 55⁰ + 1)) = 41⁰ 58⁰ 5.89⁰ 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

   = cos (-tan-07⁰ 47⁰×tan-14⁰ 14" 55'+sin 41⁰ 58⁰  

    5.89⁰/cos-07⁰ 47⁰/cos-14⁰ 14" 55')/15 

   = 3⁰ 14" 17.28' + 11ᴶ 16ᴹ 42ᴰ  

   = 14ᴶ 30ᴹ 59.82ᴰ (waktu asar) 
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 Salat Magrib: Dzuhur + t Magrib 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-07⁰ 47⁰×tan-14⁰ 14" 55'+sin -1/cos-07⁰ 

   47⁰/cos-14⁰ 14" 55')/15 

  = 6⁰ 12" 7.55' + 11ᴶ 16ᴹ 42ᴰ 

  = 17ᴶ 28ᴹ 49.55ᴰ (waktu magrib) 

 Salat Isya’: Dzuhur + t Isya’ 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-07⁰ 47⁰×tan-14⁰ 14" 55'+sin -18/cos 

   -07⁰ 47⁰/cos-14⁰ 14" 55')/15 

  = 7⁰ 23" 22.5' + 11ᴶ 16ᴹ 42ᴰ 

  = 18ᴶ 40ᴹ 14.5ᴰ (waktu isya’) 

 Salat Subuh: Dzuhur – t Subuh 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-07⁰ 47⁰×tan-14⁰ 14" 55'+sin -20/cos 

   -07⁰ 47⁰/cos-14⁰ 14" 55')/15 

  = 7⁰ 32" 2.03' – 11ᴶ 16ᴹ 42ᴰ 

  = 3ᴶ 44ᴹ 39.97ᴰ (waktu subuh) 

 Imsak: Subuh – qaidah 

  = 3ᴶ 44ᴹ 39.97ᴰ – 10ᴹ 

  = 3ᴶ 33ᴹ 39.97ᴰ (waktu imsak) 

 Syuruq: Dzuhur – t Syuruq – Ihtiyat 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 
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  = cos (-tan-07⁰ 47⁰×tan-14⁰ 14" 55'+sin -1/cos-07⁰ 

   47⁰/cos-14⁰ 14" 55')/15 

  = 6⁰ 12" 7.55' – 11ᴶ 16ᴹ 42ᴰ – 4ᴹ 

  = 5ᴶ 0ᴹ 34.35ᴰ (waktu syuruq) 

 Waktu Duha: Dzuhur – t Duha 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-07⁰ 47⁰×tan-14⁰ 14" 55'+sin 4/cos-07⁰ 

   47⁰/cos-14⁰ 14" 55')/15 

  = 5⁰ 51" 18.31' – 11ᴶ 16ᴹ 42ᴰ 

  = 5ᴶ 25ᴹ 36.69ᴰ (waktu duha) 

2. Kaidah nautical almanac: 

Lintang tempat (p) : -07⁰ 47⁰ 

Bujur tempat (L) : 112⁰ 13⁰ 

Equation of time (e) : 16⁰ 24⁰ 

Dec. matahari (d) : -13⁰ 55" 5' 

 Salat Dzuhur: MP – e + KWD + i 

MP  = 12⁰ 00" 00' − 00⁰ 16⁰ 24⁰ = 11⁰ 43" 36' 

KWD = ((105 − 112⁰ 13⁰) / 15) = -00⁰ 28⁰ 52⁰ 

  = 11⁰ 43" 36' + -00⁰ 28⁰ 52⁰ = 11⁰ 14" 44' 

  = 11⁰ 14" 44' + 2ᴹ ikhtiyat 

  = 11ᴶ 16ᴹ 44ᴰ ( waktu dzuhur) 

 Salat Asar: MP – e + t + KWD + i 

ZM  = p − d = -07⁰ 47⁰ − -13⁰ 55" 5' 
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  = 6⁰ 8" 5' 

h  = tan ( 1/(tan 𝑍𝑀 + 1)) 

  = tan ( 1/(tan 6⁰ 8⁰ 5⁰ + 1)) = 42⁰ 4⁰ 49.55⁰ 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-07⁰ 47⁰×tan-13⁰ 55" 5'+sin 42⁰ 4⁰ 

   49.55⁰⁰/cos-07⁰ 47⁰/cos-13⁰ 55" 5')/15 

  = 3⁰ 13" 53.17' + 11ᴶ 16ᴹ 44ᴰ 

  = 14ᴶ 30ᴹ 37.17ᴰ (waktu asar) 

 Salat Magrib: MP – e + t + KWD + i 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-07⁰ 47⁰×tan-13⁰ 55" 5'+sin -1/cos-07⁰ 

   47⁰/cos-13⁰ 55" 5')/15 

  = 6⁰ 11" 55.65' + 11ᴶ 16ᴹ 44ᴰ 

  = 17ᴶ 28ᴹ 39.65ᴰ (waktu magrib) 

 Salat Isya’: MP – e + t + KWD + i 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-07⁰ 47⁰×tan-13⁰ 55" 5'+sin -18/cos-07⁰ 

   47⁰/cos-13⁰ 55" 5')/15 

  = 7⁰ 23" 13.32' + 11ᴶ 16ᴹ 44ᴰ 

  = 18ᴶ 39ᴹ 57.32ᴰ (waktu isya’) 

 Salat Subuh: MP – e − t + KWD + i 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-07⁰ 47⁰×tan-13⁰ 55" 5'+sin -20/cos-07⁰ 
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   47⁰/cos-13⁰ 55" 5')/15 

  = 7ᴶ 31ᴹ 41.82' − 11ᴶ 16ᴹ 44ᴰ 

  = 3ᴶ 45ᴹ 2.18ᴰ (waktu subuh) 

 Imsak: Subuh − Qaidah 

  = 3ᴶ 45ᴹ 2.18ᴰ − 10ᴹ 

  = 3ᴶ 35ᴹ 2.18ᴰ (waktu imsak) 

 Syuruq: MP – e − t + KWD + i 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-07⁰ 47⁰×tan-13⁰ 55" 5'+sin -1/cos-07⁰ 

   47⁰/cos-13⁰ 55" 5')/15 

  = 6⁰ 11" 55.65' − 11ᴶ 16ᴹ 44ᴰ − 4ᴹ 

  = 5ᴶ 0ᴹ 48.35ᴰ (waktu syuruq) 

 Waktu Duha: MP – e − t + KWD + i 

t  = cos (-tan 𝑝 × tan 𝑑 + sin ℎ/ cos 𝑝/ cos 𝑑)/15 

  = cos (-tan-07⁰ 47⁰×tan-13⁰ 55" 5'+sin 4/cos-07⁰ 

   47⁰/cos-13⁰ 55" 5')/15 

  = 5⁰ 51" 18.51' − 11ᴶ 16ᴹ 44ᴰ 

  = 5ᴶ 25ᴹ 25.69ᴰ (waktu Duha) 

Tabel 4.2 perbandingan jadwal waktu salat jam istiwa’ dan hisab 
kontemporer di pondok pesantren Fathul Ulum kwagean tanggal 31 oktober 
2020. 

No Waktu Salat Jam Istiwa 
Hisab Kontemporer 

Selisih 
Ephemeris Nautical Almanac 

1 Dzuhur 12ᴶ 3ᴹ 30ᴰ 11ᴶ 16ᴹ 42ᴰ 11ᴶ 16ᴹ 44ᴰ 0ᴶ 46ᴹ 46ᴰ 

2 Asar 3ᴶ 17ᴹ 46.13ᴰ 14ᴶ30ᴹ59.82ᴰ 14ᴶ 30ᴹ 37.17ᴰ 0ᴶ 46ᴹ 46.31ᴰ 

3 Magrib 6ᴶ 15ᴹ 13.51ᴰ 17ᴶ28ᴹ49.55ᴰ 17ᴶ 28ᴹ 39.65 0ᴶ 46ᴹ 23.96ᴰ 
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4 Isya' 7ᴶ 22ᴹ 55.78ᴰ 18ᴶ 40ᴹ 14.5ᴰ 18ᴶ 39ᴹ 57.32ᴰ 0ᴶ 42ᴹ 41.28ᴰ 

5 Imsak 4ᴶ 21ᴹ 36.62ᴰ 3ᴶ 33ᴹ 39.97ᴰ 3ᴶ 35ᴹ 2.18ᴰ 0ᴶ 46ᴹ 34.44ᴰ 

6 Subuh 4ᴶ 36ᴹ 36.62 3ᴶ 44ᴹ 39.97ᴰ 3ᴶ 45ᴹ 2.18ᴰ 0ᴶ 51ᴹ 34.44ᴰ 

7 Tulu' / Syuruq 5ᴶ 48ᴹ 46.49ᴰ 5ᴶ 0ᴹ 34.35 5⁰ 0" 48.35ᴰ 0ᴶ 47ᴹ 58.14ᴰ 

8 Duha 6ᴶ 14ᴹ 58.38ᴰ 5ᴶ 25ᴹ 36.69ᴰ 5ᴶ 25ᴹ 25.69ᴰ 0ᴶ 49ᴹ 21.16ᴰ 

 

Dari hasil perhitungan jam istiwa’ dan hisab kontemporer yang 

peneliti lakukan diatas mempunyai selisih yang cukup jauh yaitu 

sekitar 46 menit lebih. Sekilas jika dilihat dari hasil hitungan awal 

waktu salat jam istwa’ yang digunakan oleh pondok pesantren Fathul 

Ulum Kwagean ini memang selisihnya cukup banyak dibandingkan 

dengan hasil hitungan hisab kontemporer, karena memang awal waktu 

salat jam istiwa’ tersebut berdasarkan waktu istiwa’ (WIS) berbeda 

dengan hisab kontemporer yang waktu nya berdasarkan waktu wasaty 

(WIB, WITA, WIT). Namun jika jam istiwa’ tersebut dirubah ke 

waktu wasaty selisih awal waktu salatnya akan terlihat tidak begitu 

banyak. 

Adapun cara merubah jam istiwa’ tersebut ke waktu wasaty dengan 

cara mengurangi jam istiwa’ dengan selisih tafawudnya pada tanggal 

dan bulan yang dikehendakinya. Karena selisih anatara WIS dan WIB 

selama satu tahun itu sudah dihitung oleh tim Lajanah Falakiyah 

pondok pesantren Fathul Ulum maka disini peneliti tinggal mencari 

selisihnya pada tanggal dan bulan berapa yang dikehendaki. Berikut 

selisih waktu salat jam istiwa’ yang dirubah ke WIB: 

1. Salat dzuhur jam istiwa’ = 12ᴶ 3ᴹ 30ᴰ 
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Tafawud WIS dan WIB = 0ᴶ 45ᴹ 8ᴰ − 

      = 11ᴶ 18ᴹ 22ᴰ 

2. Salat asar jam istiwa’  = 3ᴶ 17ᴹ 46.13ᴰ 

Tafawud WIS dan WIB = 0ᴶ 45ᴹ 8ᴰ − 

      = 2ᴶ 32ᴹ 38.13ᴰ 

3. Salat magrib jam istiwa’ = 6ᴶ 15ᴹ 13.51ᴰ 

Tafawud WIS dan WIB = 0ᴶ 45ᴹ 8ᴰ − 

      = 5ᴶ 30ᴹ 5.51ᴰ 

4. Salat isya’ jam istiwa’  = 7ᴶ 22ᴹ 55.78ᴰ 

Tafawud WIS dan WIB = 0ᴶ 45ᴹ 8ᴰ − 

      = 6ᴶ 37ᴹ 47.48ᴰ 

5. Waktu imsak jam istiwa’ = 4ᴶ 21ᴹ 36.62ᴰ 

Tafawud WIS dan WIB = 0ᴶ 45ᴹ 8ᴰ − 

      = 3ᴶ 36ᴹ 28.62ᴰ 

6. Shalat subuh jam istiwa’ = 4ᴶ 36ᴹ 36.62 

Tafawud WIS dan WIB = 0ᴶ 45ᴹ 8ᴰ − 

      = 3ᴶ 51ᴹ 28.62ᴰ 

7. Waktu tulu’ jam istiwa’ = 5ᴶ 48ᴹ 46.49ᴰ 

Tafawud WIS dan WIB = 0ᴶ 45ᴹ 8ᴰ − 

      = 5ᴶ 3ᴹ 34.35ᴰ 

8. Waktu duha jam istiwa’ = 6ᴶ 14ᴹ 58.38ᴰ 

Tafawud WIS dan WIB = 0ᴶ 45ᴹ 8ᴰ − 

      = 5ᴶ 29ᴹ 50.38ᴰ 
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Tabel 4.3 perbandingan jadwal waktu salat jam istiwa’ yang sudah dirubah ke 
waktu wasaty (WIB) dengan hisab kontemporer di pondok pesantren Fathul Ulum 
kwagean tanggal 31 oktober 2020. 

No Waktu Salat Jam Istiwa 
Hisab Kontemporer 

Selissih 
Ephemeris Nautical Almanac 

1 Dzuhur 11ᴶ 18ᴹ 22ᴰ 11ᴶ 16ᴹ 42ᴰ 11ᴶ 16ᴹ 44ᴰ 0ᴶ 1ᴹ 38ᴰ 

2 Asar 2ᴶ 32ᴹ 38.13ᴰ 14ᴶ30ᴹ59.82ᴰ 14ᴶ 30ᴹ 37.17ᴰ 0ᴶ 1ᴹ 38.31ᴰ 

3 Magrib 5ᴶ 30ᴹ 5.51ᴰ 17ᴶ28ᴹ49.55ᴰ 17ᴶ 28ᴹ 39.65 0ᴶ 1ᴹ 15.96ᴰ 

4 Isya' 6ᴶ 37ᴹ 47.48ᴰ 18ᴶ 40ᴹ 14.5ᴰ 18ᴶ 39ᴹ 57.32ᴰ 0ᴶ 2ᴹ 9.84ᴰ 

5 Imsak 3ᴶ 36ᴹ 28.62ᴰ 3ᴶ 33ᴹ 39.97ᴰ 3ᴶ 35ᴹ 2.18ᴰ 0ᴶ 1ᴹ 26.44ᴰ 

6 Subuh 3ᴶ 51ᴹ 28.62ᴰ 3ᴶ 44ᴹ 39.97ᴰ 3ᴶ 45ᴹ 2.18ᴰ 0ᴶ 6ᴹ 26.44ᴰ 

7 Tulu' / Syuruq 5ᴶ 3ᴹ 34.35ᴰ 5ᴶ 0ᴹ 34.35 5⁰ 0" 48.35ᴰ 0ᴶ 2ᴹ 46ᴰ 

8 Duha 5ᴶ 29ᴹ 50.38ᴰ 5ᴶ 25ᴹ 36.69ᴰ 5ᴶ 25ᴹ 25.69ᴰ 0ᴶ 4ᴹ 13.69ᴰ 

 

Ketika melihat dari hasil perbandingan antara hisab kontemporer 

dengan jam istiwa’ yang sudah dirubah waktunya ke wasaty hasil 

selisih jadwal waktu salatnya tak begitu beda jauh, hanya terpaut 

sekitar 1 sampai 6 menit kurang lebihnya. Karena memang dari segi 

penunjuk waktu yang digunakan oleh jam istiwa’ maupun hisab 

kontemporer itu berbeda, kaidah waktu yang digunakan waktu yang 

digunakan jam istiwa’ itu menggunkan waktu hakiki/istiwa’ (WIS) 

atau waktu sebenarnya, sedangkan untuk hisab kontemporer penunjuk 

waktu yang digunkan itu menggunakan waktu wasaty (WIB, WITA, 

WIT) atau waktu khayalan. 

Selain hal itu perbedaan dalam pembuatan jadwal waktu salat jam 

istiwa’ di pondok pesantren Fathul Ulum Kwagean itu komponen dan 

datanya diambilkan dari kitab Durusul Falakiyah yang mana 

komponen dan data didalam kitab tersebut termasuk hisab taqribi 
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berbeda dengan hisab kontemporer yang mana komponen dan datanya 

diambil dari ephemeris maupun nautical almanac itu termasuk hisab 

haqiqi bi al-tahqiq dan juga untuk ihtiyat yang digunakan hisab 

kontemporer itu cuman 2 menit berbeda dengan jam istiwa’ yang 

digunakan di pondok pesantren Fathul Ulum Kwagean itu 4 menit dan 

juga dalam kitab Durusul Falakiyah proses perhitungannya dimulai 

dari waktu magrib berbeda dengan hisab kontemporer yang memulai 

perhitungannya dimulai pada waktu dzuhur. 

B. Bagaimana Analisis Hisab Kontempoer Terhadap Penggunaan Jam 

Istiwa’ di Pondok Pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean 

Keccamatan Pare Kabupaten Kediri 

Mempelajari ilmu falak penting untuk masyarkat umum terutama 

orang muslim, karena dengan ilmu falak kita dapat mengetahui awal dan 

akhir waktu salat dengan waktu lebih akurat, penentuan arah kiblat, 

penetuan awal bulan Ramadhan untuk pelaksanaan kewajiban puasa, 

penentuan awal Syawal dalam penentuan hari raya Idul Fitri dan hari raya 

Idul Adha yang berkaitan dengan kewajiban haji. 

Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat disuguhkan 

dengan berbagai situasi dan kondisi yang serba instan dan praktis. 

Nampaknya masyarakat saat ini tidak mau terlalu rumit dan ribet dalam 

berbagai aktifitas dan persoalannya. Demikian halnya dalam penentuan 

awal waktu salat, para pegiat ilmu falak berlomba-lomba untuk melakukan 

kajian-kajian mendalam dan komprehensif untuk menemukan berbagai 
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metode yang lebih canggih dan praktis. Metode yang digunakan oleh para 

ahli falak saat ini lebih praktis dan didukung dengan alat hitung yang 

modern seperti kalkulator, sehingga hasil yang didapatkan pun akan lebih 

akurat. Selain itu saat ini telah banyak program-progran ilmu falak lainnya 

yang lebih instan di komputer ataupun di HP (software-software tentang 

waktu salat), hasil dari pengembangan hisab kontemporer.107 

Dalam hal ini, metode penentuan awal waktu salat jam istiwa’ yang 

diterapkan di pondok pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean Kecamatan 

Pare Kabupaten Kediri untuk menguji tingkat keakurasiannya yaitu dengan 

menggunakan perhitungan hisab kontemporer dengan data-data ephemeris 

dan nautical almanac sebagai tolak ukurnya, karena metode kontemporer 

sudah dianggap sebagai metode yang paling akurat pada saat ini dan 

hampir digunakan di seluruh Indonesia. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di atas, jam istiwa’ yang 

dijadikan pedoman dalam menentukan awal waktu salat di pondok 

pesantren Fathul Ulum Kwagean menggunakan data-data yang ada di 

dalam kitab Durusul Falakiyah yang mana kitab ini termasuk kitab klasik 

yang dulu pernah dijadikan pedoman oleh sebagian ulama’ salaf untuk 

menentukan awal waktu salat. Secara garis besar tingkat keakurasian kitab 

Durusul Falakiyah ini termasuk kedalam hisab taqribi yang mana dalam 

mencari komponen-komponenya harus menghitung secara manual terlebih 

dahulu dan juga data untuk menghitung komponen awal waktu salat yang 
                                                           

107 Nita Zuliana Wati, Analisis Perhitungan Waktu Salat dalam Kitab Ilmu Falak dan Hisab 
karya K.R. Muhammad Wardan, (Semarang: Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo 
Semarang, 2013), 79. 
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tecantum dalam kitab tersebut merupakan data tetap yang tidak dapat 

diperbarui. 

Menurut bapak Rofiq salah satu ustad di pondok pesantren Fathul 

Ulum Kwagean waktu salat jam istiwa’ di sini itu termasuk akurasi hisab 

haqiqi tahqiqi karena proses penentuannya berpedoman pada kitab 

Durusul Falakiyah yang mana kitab ini dalam proses menghitung waktu 

salatnya menggunakan rubu’ dan juga dikembangkan kedalam kalkulator. 

Sealain hal itu beliua juga mengatakan jika jam istiwa’ itu dibandingkan 

dengan hisab kontemporer maka tingkat keakurasiannya lebih akurasi 

hisab kontemporer karena hisab kontemporer tersebut merupakan hisab 

haqiqi bi al-tahqiqi, akan tetapi beliau mengutarakan pendapat jikapun 

memang hasil dari perbandingan jam istiwa’ dengan hisab kontemporer ini 

berbeda dalam menentukan awal waktu salatnya kita tidak boleh semena-

mena menyalahkan perbedaan tersebut, karena berdasarkan pengajaran 

guru beliau mengatakan bahwa mereka (mualifnya kitab Durusul 

Falakiyah) itu memiliki pedoman sendiri-sendiri, sehingga sama halnya 

dengan ulama’-ulama’ yang berbeda pendapat itu suatu hal yang biasa.108 

Menurut ustad Umar Salim mengenai metode penentuan awal waktu 

salat jam istiwa’ di pondok pesantren Fathul Ulum Kwagean, kalau dilihat 

dari segi datanya yang diambil dari kitab Durusul Falakiyah itu termasuk 

akurasi hisab taqribi, akan tetatapi kalau dilihat dari segi perhitungannya 

yang sudah menngunakan alat rubu’ dan juga sudah di kombinasikan 

                                                           
108 Wawancara dengan Ust. Rofiq salah satu pegajar di Pon Pes Fathul Ulum Kwagean, 

tanggal 31 oktober 2020. 
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degan kalkulator maka akurasinya termasuk hisab haqiqi tahqiqi karena 

sistem perhitungannya sudah menggunkan rumus-rumus segitiga bola 

(trigonometri) hampir sama halnya dengan hisab kontemporer cuman yang 

membedakannya itu dibutuhkan ketelitian dan kejelian dalam 

pengoprasian rubu’nya.109 

Dari penjelasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa metode jam 

istiwa’ dalam menentukan awal waktu salat di pondok pesantren Fathul 

Ulum di Desa Kwagean Kecamatan Pare Kabupaten Kediri untuk tingkat 

akurasinya termasuk hisab haqiqi tahqiqi, Karena dalam proses 

perhitungannya sudah menggunkan rumus-rumus segitiga bola 

(trigonometri) walaupun data yang diambil dari kitab Durusul Falakiyah  

yang mana kitab tersebut termasuk hisab taqribi, akan tetapi penentuan 

jam istiwa’nya sudah termasuk haqiqi tahqiqi. Sedangkan untuk hisab 

kontemporer termasuk hisab haqiqi bi al-tahqiqi, karena proses 

perhitungan dan data yang digunakan adalah ephemeris dan nautical 

almanac yang mana kedua data tersebut setiap harinya akan selalu 

berubah-rubah atau update sehingga dalam penenntuan awal waktu 

salatnya lebih terperinci. 

Untuk kerelavansi antara hisab kontemporer dan juga jam istiwa’ 

yang digunkan di pondok pesantren Fathul Ulum Kwagean lebih relavansi 

hisab kontemporer karena berdasarkan penelitia di atas yang dilakukan 

oleh peneliti, walupun begitu jam istiwa’ tersebut juga masih biasa 

                                                           
109 Wawancara dengan Ust. Umar Salim salah satu pegajar di Pon Pes Darul Huda Myak, 

tanggal 30 november 2020. 
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dijadikan patokan atau dasar dalam penentuan awal waktu salat karena 

selisih diantara keduanya cukup dekat antara 1 menit sampai dengan 6 

menit, selain hal itu hisab kontemporer sendiri termasuk hasil dari 

perkembangan dari hisab-hisab klasik seperti kitab Durusul Falakiyah 

tersebut maksudnya jika tidak ada hisab haqiqi tahqiqi hisab haqiqi bi al-

tahqiqi pun tidak ada, karena ilmu falak itu sendiri semakin maju 

zamannya akan semakin berkembang dan juga berevolusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas tentang analisis hisab 

kontemporer terhadap jam istiwa’ dalam menentukan awal waktu salat di 

pondok pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean Kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perbedaan metode penentuan jadwal waktu salat jam istiwa’ di pondok 

pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean Kecamatan Pare Kabupaten 

Kediri dengan hisab kontemporer meliputi dari cara pengambilan 

sumber data dan proses perhitungan yang digunakan jam istiwa’ di 

pondok tersebut berpedoman terhadap kitab Durusul Falakiyah, 

sedangkan untuk hisab kontemporer data dan perhitungan dalam 

menentukan jadwal waktu salatnya diambilkan dari kaidah ephemeris 

dan nautical almanac. Selain hal itu ihktiyat yang digunakan jam 

istiwa’ 4 menit sedangkan hisab kontemporer ihktiyatnya 2 menit dan 

juga dari segi kaidah waktu yang digunakan jam istiwa’ itu masih 

menggunakan kaidah waktu matahari haqiqi (waktu istiwa’), 

sedangkan hisab kontemporer menggunkan kaidah waktu matahari 

khayalan (waktu wasty). Sehingga dari hasil penentuan jadwal waktu 
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salat dari kedua metode tersebut berbedan dan memiliki selisih waktu 

yang cukup banyak. 

2. Keakurasian metode penentuan awal waktu salat jam istiwa’ yang 

digunakan di pondok pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean 

Kecamatan Pare Kabupaten Kediri sudah termasuk ke katagori hisab 

haqiqi tahqiqi, walaupun jika dilihat dari segi data yang digunakan 

merujuk kepada kitab Durusul Falakiyah yang mana kitab tersebut 

merupakan kitab klasik dan termasuk kedalam katagori akurasi hisab  

taqribi karena berdasarkan data yang berada dalam kitab tersebut 

merupakan data tetap yang tidak dapat diperbaruai (update), akan 

tetapi rumus dan juga alat yang digunkan dalam proses perhitungannya 

ini sudah termasuk kedalam katagori hisab haqiqi tahqiqi, yang mana 

akurasi hisab haqiqi tahqiqi ini tidak berbeda jauh hasil hitungan awal 

waktu salatnya dengan akurasi hisab haqiqi bi al-tahqiqi dari hasil 

perhitungan awal waktu salat hisab kontemporer. Sehingga kedua 

metode tersebut masih sangat relevan dikarekan hasil penentuan awal 

waktu salatnya hanya selisih sekitar 1 menit sampai dengan 6 menit 

kurang lebihnya jika sudah dikomporasikan. 

B. Saran-saran 

1. Penggunaan metode jam istiwa di pondok pesantren Fathul Ulum di 

Desa Kwagean Keccammatan Pare Kabupaten Kediri dapat dijadikan 

sebagai contoh bagi yang ingin mempertahankan budaya penggunaan 

jam istiwa’. Penggunaan metode ini bisa diterapkan di tempat mana 
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saja asalkan penerapannya sesuai dan tidak menyalahi aturan 

penentuan waktu salat yang ada. 

2. Dengan perbedaan penentuan awal waktu salat jam istiwa’ di pondok 

pesantren Fathul Ulum di Desa Kwagean Keccammatan Pare 

Kabupaten Kediri dengan hisab kontemporer diharapkan jangan ada 

rasa saling menyalahkan dan merasa benar dalam penentuan awal 

waktu salat, karena setiap metode yang digunakan itu sudah memiliki 

landasan ataupun dasarnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, seharusnya 

kita menjaga dan melestarikan khazanah-kahazanah hisab klasik 

sehingga metode hisab klasik tidak punah. 

3. Mempelajari ilmu falak adalah Fardhu Kifayah. Hendaknya ilmu ini 

tetap dijaga eksistensinya oleh setiap komponen dan lapisan, dengan 

melakukan pengembangan dan pembelajaran sejalan dengan 

sperkembangan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Refrensi Buku: 

Al-Hakim, Imam. Al Mustadrak (hadis-hadis shahih yang dihimpun oleh Al 
Hakim yang tidak tercantum dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim), 
jilid 2, terjemah. Dari Al Mustadrak ‘ala Ah -Shahihaini, oleh Ali 
Murtadho. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011. 

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. Terjemah Bulughul Maram. Yogyakarta: 
Lontar Mediatama, 2017. 

An-Nawawi, Imam. Syarah Shahih Muslim (kitab salat, kitab masjid, dan 
tempat-tempat salat), jilid 3, terj. Dari Al Manhaju Syarah Sahih 
Muslim bin Al-Hajaj, oleh Agus Mamun dkk. Jakarta: Darus Sunnah 
Press, 2014. 

Azhari, Susiknan. Ilmu Falak perjumpaan Khazanah dan Sains Moderen. 
Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2007. 

Azhari, Susiknan. Pembaharuan Pemikiran Hisab Di Indonesia Studi Atas 
Pemikiran Saadoe’ddin Djambek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2002. 

Afifudin dan Beni Ahmad Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif. 
Bandung: Pustaka Setia. 2009. 

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. Pedoman Salat. Semarang :PT 
Pustaka Rizki Putra,2001. 

Asy-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. Nailul Authar, Beirut-
Libanon: Dal Al-Kitab, Jilid I. 

Al-Quran dan Terjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran Departemen 
Agama RI. Jakarta: Kalim,2011. 

Anam, Ahmad Syaiful. Perangkat Rukyat Non Optik Kajian Terhadap Model 
Penggunaan dan Akurasinny. Semarang: CV. Karya Abdi Jaya, 
2015. 

Aziz, Abdul. Bumi Shalat Secara Matematris. Malang:UIN Malang Press, 
2007. 

Badan Hisab Dan Rukyah Departemen Agama, Almanak Hisab Rukyat, 
Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981. 

Bashori. Muhammad Hadi. Pengantar Ilmu Falak. Jakarta Timur: Pustaka Al-
Kautsar, 2015. 



19 

 

Bashori, Hadi. Penanggalan Islam peradaban tanpa penanggalan Inikah pilihan 
kita?.Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013. 

Bahammam, Fahad Salim. Fikih Modern Praktis. jakarta: PT gramedia 
pustaka utama 

Supriatna  Encup. Hisab Rukyat Dan Aplikasinya. Bandung:PT Refika 
Aditama, 2007. 

Ezmir. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Press. 2011. 

Hamka. Tafsir Al-Azhar Juzu’ 10-11-12,Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985. 

Hudi. Ilmu Falak Waktu Shalat & Arah Kiblat. Jepara:UNISNU Press, 2019. 

Hassan, A. Terjemah Bulugul Marom Ibnu Hajar Al-Asqolani. Bandung: CV 
Diponegoro, 2002. 

Imam Muslim, Sahih Muslim, juz 1. Libanon: Darul Kutub Al-Ilamiyyah, 
1992. 

Iskandar. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: GP Press. 2009. 

Izzudin. Ahmad. Ilmu Falaq Praktis. Semarang: Pustaka Rriski Putra. 2011 

Izzudidin. Ahmad. Fiqih Hisab Rukyah. Jakarta: Erlangga, 2007 

Izzuddin. Ahmad. Sistem Penanggalan. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 
2015. 

Izzan, Ahmad. Studi Ilmu Falak. Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2013 

Jamil, A. Ilmu Falak (Teori Dan Aplikasi). Jakarta: Amzah, 2009. 

Junaidi, Ahmad. Seri Ilmu Falak (Pedoman Praktis Perhitungan Awal Waktu 
Shalat, Arah Kiblat Dan Awal Bulan Qamariyah). Ponorogo:STAIN 
Ponorogo Press, 2011. 

Kadir, A. Formula Ilmu Falak Panduan Lengkap & Praktis. Jakarta:Amzah, 
2012. 

Khazin, Muhyiddin. Kamus Ilmu Falakz,(Yogyakarta:Buana Pustaka,2005. 

Kholiq, Abdul. Pelajaran Astronomi Terjemah Addurusul Falakiyah. Jilid I. 

Kholiq, Abdul. Pelajaran Astronomi Terjemah Addurusul Falakiyah. Jilid II. 

Madani. Tafsir Ahkam. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014. 

Marzuki, Ismail. Buku Kenangan Kilatan Romadhon. Kwagean : 2016 



20 

 

Musonnif, Ahmad. Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah 
Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan. Yogyakarta: Teras 
, 2011 

Musonnif, Ahmad. Ilmu Falak. Yogyakarta: Teras, 2001. 

Muhyidin, Asep dan Asep Salahudin, Shalat Bukan Sekedar Ritual. Bandung: 
PT Remaja Rosdakarya, 2006. 

Mu’thi Fadlolan Musyaffa’. Studi Komparatif Antar Madzhab Fikih Salat Di 
Pesawat & Angkasa. Semarang: Syauqi Press, 2007. 

Murtadlo, Moh. Ilmu Falak Praktis. Malang: UIN Malang Press, 2008. 

Muhammad, Abu Bakar. Terjemah Subulus Salam. Surabaya: Al-Ikhlas, T.T 
Jilid I. 

Munfaridah, Imroatul Ilmu Falak 1. Ponorogo: Cv Nata Karya, 2018. 

Nawawi, Muhammad Syarah Sulamun An-Najah. Indonesia: Dar Al-Kitab, 
T.T. 

Nahd. Pemahan Shalat Dalm Alquran. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 
1994. 

Praja, Juhaya S. Tafsir Hikmah Seputar Ibadah, Muamalah, Jin Dan Manusia. 
Bandung: PT Remaja Rsdakarya, 2000. 

Qadir, Abdul. Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Terjemah. Jakarta: Darul 
Haq, 2014. 

Qulub, Siti Tatmainul. Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi. Depok: 
Rajawali Pres, 2017. 

Rachim, Abdur. Ilmu Falak. Yogyakarta:Liberty, 1983. 

Salim, Umar. Panduan Ilmu Falak. Ponorogo, 17 Juli 2013. 

Shiddiq, Abdul Rosyad. Fikih Ibadah. Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 
2003. 

Supriatna,Encup. Hisab Rukyat & Aplikasinya. Bandung: PT Rafika Aditama, 
2007. 

Sugiono, Metodologi Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 
2013. 

Syakir, Ahmad. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Jakarta: Darus Sunnah Press, 
2014. 

Refrensi Jurnal dan Artikal Ilmiah: 



21 

 

Anas, Muhammad. “Urgensi Taktik Koordinat dan Ketinggian Tempat dalam 
Penentuan Jadwal Waktu Shalat (Studi Kasus di Kecamatan 
Ngrayun Kabupaten Ponorogo). Skripsi STAIN Ponorogo. 
Ponorogo. 2011.Azhari, Susiknan. Ilmu Flak perjumpaan Khazanah 
dan Sains Moderen. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007. 

kholis, Nur. “Analisis Terhadap Penentuan Awal Waktu Shalat Menurut 
Islamic Camter Ponorogo,” Skripsi, STAIN Ponorogo. Ponorogo. 
2014. 

Musyaiyadah, “Studi Analisis metode Penentuan Awal Waktu Salat Dengan 
Jam Istiwa’ Dalam Kitab Syawâriq al-Anwâr”, Skripsi Fakultas 
Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011. 

Syaifullah, M. “Terbitnya Fajar Sadiq (Astronomical Twilight) Dalam 
penentuan Awal Waktu Shalat Subuh Qiblati Perspektif Teori 
Astronomi,” Skripsi, STAIN Ponorogo. Ponorogo. 2012 

Wati, Nita Zuliana. Analisis Perhitungan Waktu Salat dalam Kitab Ilmu Falak 
dan Hisab karya K.R. Muhammad Wardan. Semarang: Skripsi 
Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2013 

Toni, Istiwa’ di Masjid-majid Kuno di Abad XVI-XIX 
http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detai.jsp?id = 20156607&lokasi=lokal. 
tanggal 17 oktober 2020 8:13AM 

Refrensi Wawancara: 

Wawancara. Ustad Rofiq salah satu ustad di Ponpes Fathul Ulum Kwagean, 
31 oktober 2020. 

Wawancara. Agus H. Muhammad Muslim Aziz putra KH. Abdul Hannan 
Ma’sum Pendiri Ponpes Fathul Ulum Kwagean, 30 oktober 2020. 

Wawancara dengan Ust. Umar Salim salah satu pegajar di Pon Pes Darul 
Huda Myak, tanggal 30 november 2020. 

Refrensi Internet:  

https://www.kwagean.net/pesantren/profil-pondok/. 3 november 2020. 

http://alfalakiyahkediri.blogspot.com/2012/06/tibyanul-miqot-
ringkasan.html?m=1 


