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ABSTRAK 

 

Cahyani, Risma. 2021. Kajian Fikih Dan Astronomi Terhadap Putusan 

Musyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah Ke-31 Mengenai 

Koreksi Ketinggian Matahari Waktu Subuh. Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I 

 

Kata Kunci: Putusan Munas Muhammadiyah, Koreksi Matahari, Waktu Subuh 

Dalam penetapan awal waktu shalat posisi matahari merupakan faktor 

utama yang harus diperhatikan, akibat yang ditimbulkan adalah setiap beda hari 

dan beda tempat, maka waktu shalat juga akan berbeda pula. Perbedaan tersebut 

juga didapati dalam penetapan awal waktu shalat subuh, Majlis Tarjih dan Tajdid 

Muhammadiyah pada bulan desember 2020 telah mengoreksi ketinggian matahari 

subuh,  yakni dari -20 derajat dikoreksi menjadi -18 derajat. Berdasarkan munas 

tersebut Muhammadiyah menyimpulkan bahwa angka -20
0  

perlu dikoreksi dan 

menilai   -18
0 

merupakan angka yang lebih akurat. 

Dari latar belakang tersebut diatas masalah yang akan penulis kaji yaitu 

sebagai berikut: (1) Bagaimana tinjaun fikih terhadap koreksi waktu subuh dalam 

putusan majelis tarjih muhammadiyah ? (2) Bagaimana tinjauan astronomi 

terhadap koreksi waktu subuh dalam putusan majelis tarjih muhammadiyah? (3) 

Apa dasar hukum dan pertimbangan putusan munas majelis tarjih 

muhammadiyah? 

Untuk menjawab pertanyaan diatas, jenis penelitian yang penulis 

gunakan adalah penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan kajian analisa 

pada sumber-sumber berbentuk buku-buku, makalah, artikel, jurnal, dan bahan-

bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan tema pembahasan. Sedangkan 

teknik analisi data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode induktif, 

yaitu pembahasan yang diawali dengan pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik  

kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Waktu awal subuh yang 

ditetapkan oleh lembaga majelis tarjih Muhammadiyah berdasarkan kajian fikih 

masih menjadi persoalan . Awal waktu subuh dalam fikih ditandai dengan 

munculnya fajar shadiq diufuk bagian timur, namun kapan waktu fajar itu muncul 

masih menjadi perbincangan dikalangan fukoha, terlebih dalam putusan munas 

tersebut tidak dijelaskan bagaimana ciri-ciri fajar menurut Majelis Tarjih  

Muhammadiyah, permasalahan yang terjadi disebabkan perbedaan dalam 

memahami sifat awal waktu fajar shadiq apakah ketika ghalas (waktu malam) atau 

ketika isfar (waktu terang). Waktu subuh secara astronomi ditandai dengan 

meredupnya cahaya bintang-bintang di ufuk timur. Yaitu sesuai pendapat  

mayoritas ulama yakni berkisar 18 derajat sampai 20 derajat dibawah ufuk. 

Namun secara astronomi untuk shalat subuh relatif tidak bermasalah karena ada 

pilihan waktu, tapi bagi orang yang akan berpuasa, karena awal waktu Subuh 

sering dijadikan patokan mulai puasanya dan ia masih makan sahur, maka 

puasanya menjadi batal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Waktu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, segala kegiatan manusia baik yang bersifat pribadi maupun sosial, 

kegiatan duniawi maupun ukhrawi, umum maupun keagamaan semuanya 

tidak dapat dilepaskan dengan konteks waktu. 
1
 Dalam ajaran Islam ada 

ketentuan bagi umat muslim untuk menjalankan ibadah sesuai dengan shari‟at 

yang dianjurkan. Sedangkan ibadah-ibadah dalam Islam ada yang bersifat 

ibadah muwaqqat, yaitu ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya, 

bahkan pula ditentukan ruang yang harus dipenuhi dalam beribadah. Salah 

satu yang termasuk ibadah muwaqqat adalah shalat. Shalat merupakan media 

ibadah bagi orang-orang beriman untuk berinteraksi secara langsung dengan 

Tuhannya yang telah ditentukan waktu-waktunya. 
2
 

Penentuan awal waktu shalat merupakan bagian dari ilmu falak yang 

perhitungannya ditetapkan berdasarkan garis edar matahari atau penelitian 

posisi matahari terhadap bumi. Oleh karena itu, menghisab waktu shalat pada 

dasarnya adalah menghitung kapan matahari akan menempati posisi tertentu 

yang sekaligus menjadi penunjuk waktu shalat, yaitu pada saat tergelincir, 

saat membuat bayang-bayang sama panjang dengan bendanya, saat terbenam, 

                                                           
1
 Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis (Yogyakarta: sukses offset,2008), 89. 

2
 Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak  (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 9 
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saat hilangnya mega merah, saat terbitnya fajar dan saat terbit.Sehubungan 

dengan itu, saat matahari berkulminasi (mencapai titik puncak) seringkali 

juga dijadikan pedoman dalam menghisab setiap awal atau akhir shalat.
3
 

Adapun yang dimaksud waktu shalat dalam pengertian hisab ialah awal 

masuknya waktu shalat. Waktu shalat ditentukan berdasarkan posisi matahari 

yang diukur dari suatu tempat ke muka bumi. Menghitung waktu shalat pada 

hakikatnya adalah menghitung posisi matahari sesuai dengan kriteria yang 

ditentukan.
4
 

Alqur‟an sendiri sebagai sumber rujukan umat Islam telah menjelaskan 

perihal waktu-waktu shalat meskipun masih secara global. Sedang penjelasan 

terperinci tentang waktu shalat bisa didapatkan dari hadits (keterangan 

Rasulullah SAW). Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam 

Baihaqi 

ما . اا هل عىيو ووىم رولل ا هل صى  جاء رجل اىل: قال عن افضل صديق لعمر 
الصالة اي ادا  .فاجاب رولل ا هل صى  ا هل عىيو ووىم .اكثر حيبو ا هل ج االوالم

رواه االمام (فا لصالة ركن من اركان الدين,ىيس لو دين ففمن ترك الصالة ,ح وقتها 
 )البيهقي

 Dari sahabat Umar beliau berkata dimana seorang laki-laki bertanya 

kepada Rasulullah mengenai sesuatu apa yang lebih dicintai Allah di dalam 

Islam, kemudian Rasul menjawab yaitu dengan melaksanakan shalat pada 

waktunya dan barang siapa meninggalkan shalat maka sama dengantidak 

beragama, shalat adalah tiang agama (diriwayatkan oleh Imam Baihaqi).
5
 

                                                           
3
 Encup Supriatna, Hisab Rukyat & Implikasinya(Bandung: Refika Aditama, 2007), 15 

4
 Bashori, Pengantar Ilmu Falak, 147 

5
Imroatul Munfarida Ilmu Falak Dasar Dan Perhitungannya (Ponorogo: CV Nata Karya,2019),57. 
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Istilah awal waktu shalat dalam Al-qur‟an tidak pernah ditemukan, yang 

ada adalah istilah kitaaban mauquutan.
6
Jika membaca kitab-kitab klasik 

berjudul Muwaqit as-Salah disinilah akan ditemukan istilah yang dimaksud, 

sehingga yang dimaksud awal waktu shalat secara istilah merupakan ijtihad 

para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat Al-quran dan Hadits yang berkaitan 

dengan waktu shalat. 
7
Dari ketentuan yang termuat dalam Alquran dan Hadits 

dapat dipahami bahwa ketentuan shalat tersebut berkaitan dengan posisi 

matahari pada bola langit. Awal waktu zuhur dirumuskan sejak seluruh 

bundaran matahari meninggalkan meridian, biasanya diambil sekitar dua menit 

setelah lewat tengah hari.
8
Awal waktu Asar, dimulai pada saat bayangan 

matahari sama dengan bayangan bendanya, atau pada saat yang lain pada saat 

bayang bayang dua kali panjang bendanya. Awal waktu maghrib diulai pada 

saat matahari telah terbenam, yakni piringan atas matahari bersinggungan 

dengan horizon/ufuk dibelahan langit barat. Awal waktu isya dimulai pada saat 

mega merah telah hilang.Shalat subuh dimulai pada saat terbit fajar shadiq 

yakni cahaya putih telah tampak diufuk belahan langit timur.
9
Beberapa dalil 

Al-quran dan hadits menyebutkan bahwa waktu shalat subuh adalah sejak terbit 

fajar shadiq (fajar sebenarnya) hingga terbit matahari.Ulama sepakat waktu 

subuh bermula ketika terbit fajar yang kedua (al-fajr as-tsani) atau disebut 

                                                           
6
Dini Rahmadani, “Telaah Rumus Perhitungan Waktu Shalat: Tinjauan Parameter dan Algoritma”, 

(Desember ,2018), 173. 
7
Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern (Yogyakarta: Suara 

Muhammadiyah, 2007), 63-64. 
8
Moedji Raharto, Posisi Matahari Untuk Menentukan Awal Waktu Shalat (Bogor: Rineka Cipta, 

1997), 8. 
9
Ahmad Junaidi, Seri Ilmu Falak Pedoman Praktis Perhitungan Awal Waktu Shalat Arah Kiblat 

Dan Awal Bulan Qomariah(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 23. 
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fajar shadiq. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi 

dari Ibn Abbas ra, bahwa Nabi Muhammad bersabda: 

وفجرحيل فيو الطعام و  ,فجر حيرم فيو الطعام و حتل فيو الصالة ,ر فجرانجالف
 الصالة حترم فيو 

“fajar itu ada dua: (pertama) fajar yang didalamnya haram makanan serta 

dihalalkan shalat, (kedua) fajar yang didalamnya halal makanan dan haram 

shalat subuh”. 

Dalam sebuah riwayat disebutkan : 

والالفجر  ,فجر يقال لو ذنب السرحان وىل الكادب يذىب طلال,الفجر فجران 
 واليذىب طلال يذىب عرضا ,االخر يذىب عرصا

“fajar ada dua, fajar yang disebut seperti ekor serigala adalah fajar kadzib 

yang memanjang vertical dan tidak menyebar secara horizontal, yang kedua 

fajar yang melebar (horizontal)dan bukan vertical”
10

 

Dalam ilmu fiqih fajar dibedakan menjadi dua macam, yaitu fajar kadzib 

dan fajar shadiq.Fajar kadzib ialah fajar yang bohong, sesuai dengan namanya 

fajar ini muncul dini hari menjelang pagi, terdapat cahaya agak terang yang 

memanjang dan mengarah ke atas ke tengah di langit.Bentuknya seperti ekor 

serigala kemudian langit menjadi gelap kembali.Sedangkan yang kedua, fajar 

shadiq yaitu fajar yang benar-benar, maksudnya ialah cahaya putih agak terang 

yang menyebar diufuk timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari 

terbit.Adapun tentang awal waktu shalat subuh fuqoha bersepakat dimulai 

                                                           
10

Al-imam Muhammad bin Ismail Al-Amirul Yamani Al-shin‟ani, Subulus salam sarkh bulughul 

maram jilid 1 (Bairut: Dar Al-Fikr) terjm. Al-Albani dalam as-Shahihah no. 22 shahih al-jami: 

4278 



5 

 

ketika terbit fajar shidiq, sedangkan waktu akhirnya adalah saat terbitnya 

matahari.
11

 

Penentuan awal waktu shalat merupakan hal yang urgen dan fundamental 

dalam melaksanakan ibadah shalat. Dalam penetapan awal waktu shalat posisi 

matahari merupakan faktor utama yang harus diperhatikan, akibat yang 

ditimbulkan adalah setiap beda hari dan beda tempat maka waktu shalat juga 

akan berbeda pula. Perbedaan tersebut juga didapati dalam penetapan awal 

waktu shalat subuh, dalam hal ini ada beberapa pendapat mengenai ketinggian 

matahari yang digunakan. Ketinggian matahari merupakan salah satu unsur 

dalam menghitung awal waktu shalat, sehingga dalam hal ini harus ada 

kepastian.Beberapa kriteria ditawarkan oleh beberapa ahli falak, mulai dari -13 

derajat hingga -20 derajat.Awal waktu shalat subuh dipahami sejak terbit fajar 

shadiq sanpai waktu akhir terbit matahari.Fajar shadiq dalam ilmu falak 

dipahami sebagai awal astronomical twilight (fajar astronomi), cahaya ini 

mulai muncul diufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari 

berada pada posisi sekitar 180 derajat di bawah ufuk atau jarak zenith
12

 

matahari 108
0
. Pendapat lain mengatakan bahwa terbitnya fajar shidiq dimulai 

                                                           
11

Unggul suryo adi, “Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fiqih Dan Astronomi,”(ilmu falak 

dan astronomi),  (Desember 2020), 90. 
12

Jarak zenit merupakan jarak dari titik zenit ke titik pusat suatu bintang yang diukur melalui 

lingkaran vertikal yang melalui titik pusat bintang tersebut. Jarak zenit biasanya ditandai dengan 

huruf Z. Jarak zenit yang terkecil adalah 0 derajat, yakni apabila benda langit persisi berada pada 

titik zenit. Sedangkan jarak zenit yang paling besar adalah 180 derajat, yakni apabila benda langit 

persis berada pada nadir. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah Zenit Distance. Dan dalam 

bahasa Arab disebut Ba‟du al-Sumti 
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pada saat posisi matahari 20 derajat di bawah ufuk atau jarak zenith matahari 

110 derajat, bahkan ada yang berpendapat 15 derajat.
13

 

Menurut Slamet Hambali astronomical twilight inilah yang dimaksud 

dengan fajar shidiq, dan dalam ilmu falak dipahami sebagai awal cahaya yang 

mulai muncul diufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari 

berada sekitar -18 derajat di bawah Ufuk (atau jarak zenith matahari = 108 

Derajat). Pendapat lain menyatakan bahwa terbitnya fajar shidiq dimulai pada 

saat posisi matahari 20 derajat dibawah ufuk atau jarak zenith matahari =110 

derajat.
14

 Ketinggian -18 derajat merupakan nilai yang dipakai oleh beberapa 

ahli falak dan organisasi falak dunia, contohnya di Indonesia sendiri yang 

pernah menggunakan kritria -18
0 

adalah KH Zubair Umar al-Jailani serta 

Thomas Djamaluddin. Sedangkan diluar Indonesia seperti organisasi 

Universitas of Islamic Science yang mencakup di dalamnya (Pakistan, 

Bangladesh, India, Afghanistan, dan sebagian Eropa, serta Musim World 

League yang mencakup Negara eropa timur dan sebagian Amerika Serikat)
15

. 

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa ulama yang mengemukakan 

pendapatnya mengenai ketinggian matahari pada waktu subuh, selain kriteria -

18
0 

ada ulama yang menilai besaran matahari waktu subuh sebesar -19
0 

seperti 

Selamet Hambali dan Muhammad Ma‟sum bin Ali, juga -20
0 

yang 

dikemukakan oleh Abdur Rachim, Noor Ahmad SS, Muhyidin Khazin dan 

                                                           
13

Unggul suryo adi, „‟Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fiqih Dan Astronomi”,87. 
14

Slamet Hambali, Ilmu Falak (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia) 

(semarang: pasca sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011),124. 
15

Unggul, “Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fiqih Dan Astronomi”, 92. 
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Arwin Juli Rakhmadi butar-butar. Hingga saat ini nilai yang disepakati adalah  

-20 derajat yang digunakan oleh Kementrian Agama sebagai pedoman dalam 

menentukan jadwal waktu shalat subuh bagi umat muslim Indonesia.
16

Hal ini 

menunjukkan bahwa ketinggian matahari dalam menentukan awal waktu shalat 

subuh dapat berbeda-beda karena adanya beberapa faktor seperti ketinggian 

tempat, polusi cahaya, keadaan alam, lintang tempat dan beberapa faktor 

lainnya. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan mengenai nilai besaran 

matahari untuk waktu subuh, telah disepakati di Indonesia dalam hal ini adalah 

Kementrian Agama menggunakan -20
0
, namun belakangan ini terdapat 

perbincangan yang mencuat mengenai keakuratan -20 derajat waktu subuh 

yang perlu untuk dikaji kembali. Hal ini disampaikan oleh salah satu ormas 

besar di Indonesia yaitu Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang 

mengoreksi ketinggian matahari yang telah ditetapan,  yakni dari -20 derajat 

dikoreksi menjadi -18 derajat berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) 

ke-31 pada bulan Desember 2020 lalu. Berdasarkan munas tersebut 

Muhammadiyah menyimpulkan bahwa angka -20
0 

perlu dikoreksi dan menilai   

-18
0 

merupakan angka yang lebih akurat, perubahan tersebut didasarkan pada 

penelitian dan hitungan astronomi yang dilakukan oleh beberapa pusat lembaga 

falak dari muhammadiyah yang mengamati perubahan cahaya di Indonesia 

selama beberapa tahun belakangan. 
17

 Berawal dari fakta yang ada penulis 

tertarik untuk membahas mengenenai perubahan yang ada, serta menelaah 

                                                           
16

Ibid.,94 
17

CNN Indonesia.com (diakses tanggal 27 Desember 2020) 
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lebih jauh mengenai dasar pertimbangan yang dilakukan oleh Muhammadiyah 

mengoreksi perubahan waktu subuh kemudian menganalisa bagaiman relevansi 

perbedaan tersebut dalam kacamata fiqih dan astronomi, sehingga penulis 

mengambil judul penelitian “Kajian Fikih Dan Astronomi Terhadap 

PutusanMusyawarah Nasional Majelis Tarjih Muhammadiyah Ke-31 Mengenai 

Koreksi Ketinggian Matahari Waktu Subuh”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membagi pokok permasalahan 

dalam beberapa rumusan yaitu: 

1. Bagaimana Tinjauan Fikih terhadap Koreksi Waktu Subuh dalam 

Keputusan Munas Majelis Tarjih Muhammadiyah ? 

2. Bagaimana Tinjauan Astronomi terhadap koreksi Waktu Subuh Munas 

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Implikasinya? 

3. Apa dasar Hukum dan Pertimbangan Koresksi Waktu Subuh Putusan 

Munas Majelis Tarjih Muhammadiyah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka penulis memiliki 

beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu: 

1. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih terhadap Koreksi Waktu Subuh 

dalam Keputusan Munas Tarjih Muhammadiyah. 

2. Untuk mengetahui Tinjauan Astronomi terhadap koreksi Waktu Subuh 

Munas Tarjih Muhammadiyah dan Implikasinya. 
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3. Untuk mengetahui dasar Hukum dan Pertimbangan Koresksi Waktu 

Subuh Putusan Munas Majelis Tarjih Muhammadiyah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

serta manfaat secara dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang 

kedua secara praktis: 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada peneliti selanjutnya. 

b. Memberikan motivasi dalam memperkaya hasanah ilmu 

pengetahuan dalam hal ini adalah mengenai sebab dan alasan 

lembaga Majlis Tarjih Muhammadiyah mengoreksi besaran nilai 

ketinggian matahari pada waktu subuh . 

2 Secara praktis 

a. Bagi penulis: dapat menambah wawasan dan ilmu baru bagi 

penulis tentang alasan perubahan yang dilakukan oleh Majlis Tarjih 

Muhammadiyah mengenai besaran ketinggian matahari pada waktu 

subuh. 

b. Bagi masyarakat: hasil penelitian ini diharapakan dapat melahirkan 

pemikiran baru dan manfaat terhadap masyarakat. 

c. Akademisi: adanya penelitian ini diharapkan mampu memberi 

pengembangan ilmu bagi penulis serta dapat bermanfaat bagi 
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peneliti-peneliti yang akan datang. Pentingnya hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi tambahan referensi kepada peneliti 

selanjutnya dikalangan akademis lainnya. 

 

E. Telaah Pustaka 

Penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-

hasil penelitian terdahulu yang yang dapat dijadikan rujukan dan 

perbandingan antara lain: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ayuk Khoirunnisak 

mahasiswakonsentrasi ilmu falak IAIN Walisongo Semarang dengan judul 

“Studi Analisis Awal Waktu Shalat Subuh (Kajian Atas Relevansi Nilai 

Ketinggian Matahari Terhadap Kemunculan Fajar Shadiq) pada tahun 2011. 

Skripsi ini mengambil dua rumusan masalah yang meliputi: bagaimana 

konsep fajar shadiq dalam perspektif fiqh dan ketinggian matahari dalam 

perspektif astronomi, dan bagaimana relevansi nilai ketinggian matahari 

terhadap kemunculan fajar shadiq. Metode penelitian yang digunakan dalam 

skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat exsplanatory. 

Kesimpulan dalam skripsi ini menerangkan tentang hubungan antara dua 

variable yakni matahari dan fajar, selain itu dalam skripsi ini mengemukakan 

serta menganalisa konsep fajar shadiq yang dipahami dalam perspektif fiqh 

dengan kriteria ketinggian matahari dalam perspektif astronomi. 
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Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faisal Ma‟ruf  mahasiswa 

Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Perbandingan Metode 

Perhitungan Awal Waktu Shalat Menurut Muhammadiyah dan NU (studi 

terhadap jadwal waktu shalat bulan Desember 2009” pada tahun 2010. 

Skripsi ini mengambil dua rumusan masalah yang meliputi: bagaimana 

metode hisab dan pengambilan data penentuan jadwal waktu shalat yang 

dipergunakan oleh Muhammadiyah dan NU, dan apa penyebab perbedaan 

waktu salat yang dipergunakan oleh Muhammadiyah dan NU. Metode 

penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian pustaka 

(library research) dengan membahas mengenai perbedaan hasil perhitungan 

antarab NU dan Muhammadiyah. Kesimpulan dari skripsi ini memaparkan 

data mengenai perbedaan metode perhitungan, dimana Muhammadiyah 

menggunakan data ephemeris khususnya equator of time dan deklinasi 

matahari. Sementara NU menggunakan data ephemeris equator of time dan 

deklinasi matahari bertolak dari waktu zuhur untuk semua waktu shalat yang 

lain sehingga perbedaan ini mengakibatkan adanya selisih awal waktu shalat. 

Ketiga, skripsi Moh. Afif Amrulloh mahasiswa Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Penentuan Awal Waktu Shalat 

Subuh Menurut Departemen Agama Dan Aliran Salafi” tahun 2010. Skripsi 

ini mengambil dua rumusan masalah yang meliputi: bagaimana penentuan 

awal shalat menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dan Aliran 

Salafi dan apakah terdapat persamaan dan perbedaan penentuan awal shalat 

subuh menurut Badan Hisab Rukyat Departemen Agama. Metode penelitian 
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yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dengan 

teknik mengumpulkan data dengan memaparkan sesuai fenomena yang 

terjadi di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dalam 

skripsi ini menerangkan perbedaan perspektif dalam menentukan awal subuh 

antara BHR dengan Aliran salafi. BHR berangkat dari sudut pandang 

astronomi sedangkan salafi berangkat dari sudut pandang syar‟i 

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat 

diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki banyak 

kesamaan obyek penelitian, yaitu mengenai keakurasian waktu subuh, namun 

penelitian yang dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan pada fokus 

penelitian dalam ketinggian penentuan awal waktu subuh terhadap besaran 

matahari. 

Sehubung dengan perihal tersebut peneliti mengambil judul “Kajian 

Fikih Dan Astronomi Terhadap PutusanMusyawarah Nasional Majelis Tarjih 

Muhammadiyah Ke-31 Mengenai Koreksi Ketinggian Matahari Waktu 

Subuh“yang akan terfokus pada bagaimana analisis terhadap koreksi yang 

dilakukan Muhammadiyah terhadap besaran matahari waktu subuh dalam 

kajian fiqh dan astronomi. 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat 

Library Reseach yaitu penelitian yang mendasarkan analisa pada 
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sumber-sumber berbentuk buku-buku, makalah, artikel, jurnal, dan 

bahan-bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan ilmu falak 

beserta data yang dibutuhkan dalam menghitung awal waktu shalat. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara normatif yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan merujuk 

pada teks-teks terkait, baik yang terdapat dalam Al-Quran, Hadits, 

Fiqh, maupun buku-buku terkait yang masih relavan.Disamping  

bersumber pada buku dan rujukan teoritis dalam penelitian ini juga 

menggunakan data-data induktif yakni dengan melakukan pengamatan 

terhadap fakta-fakta lapangan kemudian diambil kesimpulan. Dalam 

proses pengumpulan data juga menggunakan metode kualitatif 

diantaranya pengamatan, wawancara dan dokumentasi. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data didefinisikan sebagai informasi yang didapat melalui 

pengukuran-pengukuran tertentu, yang digunakan sebagai 

landasan dalam penyusunan argumentasi.
18

 Data-data yang 

peneliti butuhkan dalam menganalisis masalah menjadi pokok 

pembahasan dalam penyusunan penelitian ini yaitu putusan majlis 

tarjih muhammadiyah ke-31. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

                                                           
18

 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), 104. 
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Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana 

sebuah data dihasilkan. Peneliti memperoleh data langsung 

dari sumber yang berkaitan dengan data primer penelitian 

yaitu hasil keputusan dari munas Majelis Tarjih 

Muhammadiyah . 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah 

sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini 

adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang mendukung 

penelitian ini adalah informanlain seperti pengamatan, dan 

data penunjang lainnya seperti wawancara kepada pihak-pihak 

yang terkait dalam penelitian.  

c. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik dokumentasi, yaitu teknik yang juga dimasukkan untuk 

memperkuat data yang diperoleh. Teknik dokumentasi adalah 

mencari data menegnai hal-hal penting, atau variable yang 

berupa putusan, surat-surat, catatan harian, kenang-kenangan, 

laporan dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk 

memperoleh data mengenai putusan majelis tarjih 

muhammadiyah dalam mengoreksi waktu subuh dan hasil 

yang diputuskan yang berkaitan dengan materi penelitian ini. .  

2. Teknik wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 
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muka antara pewawancara dengan responden atau yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

(guide) wawancara.
19

 Pada wawancara ini penulis melakukan 

wawancara secara langsung. Wawancara yang penulis lakukan 

dengan pihak terkait yakni Lembaga Falakiyah 

Muhammadiyah Ponorogo. 

3. Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga 

dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang ditliti 

dan dikaji.
20

 Dalam menganalisa data diatas penulis mengggunakan 

pendekatan kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun data 

secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil penelitian, catatan 

lapangan atau bahan-bahan lain disajikan secaraterperincisehingga 

mudah untuk difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Dalam konteks penelitian ini, penulis akan berusaha 

mendeskripsikan beberapa pemikiran tokoh falak mengenai teori 

ketinggian matahari. Selain itu penulis juga menggunakan metode 

induktif komparatif  untuk menganalisa data sehingga didapatkan 

akurasi dalam analiasisnya serta mengkomparasikan pendapat ahli 

falak terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini. 

                                                           
19

 M. Burhan Bungin, Metode penelitian sosial dan ekonomi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 

133. 
20

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta; Rineka Cipta, 

1993), 243. 
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Aktifitas dalam analisis data meliputi data reduction, data 

display dan conclusion. Reduksi data, pertama-tama penulis 

berusaha merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dari hasil 

penelitian, kemudian menyajikan hasil rangkuman tersebut dalam 

bentuk uraian singkat (data display), selanjutnya menarik 

kesimpulan dan verifikasi (conclusion) dari uraian pendapat, serta 

menyelesaikan masalah kajian dalam skripsi ini mengenai akurasi 

jadwal shalat dengan penyelesaikan menggunakan penghitungan 

koreksi ketinggian matahari. 

4. Pengecekan Keabsahan Data 

Kriteria yang digunakan dalam mengecek kebasahan data 

dalam penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah 

suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang 

dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti 

penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca. Adapun teknik 

pengecekn data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Ada 

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 

teori.
21

Triangulasi data digunakan sebagai proses pemantapan 

                                                           
21

 Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif, 247. 



17 

 

derajat kepercayaan (kredibilatos/validitas) dan konsisten data, 

serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisi data dilapangan. 

Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi 

meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta tyang 

dimiliki. Hal ini dipertegas oleh Wiersma yang mengemukakan 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai caradan 

berbagai waktu. Dapat disimpulkan bahwa Triangulasi sebagai 

tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan cara pengecekan data 

atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi 

sebagai upaya mengecek data dalam suatu penelitian, dimana 

peneliti tidak hanya menggunakan pemahaman pribadi tanpa 

melakukan pengecekan kembali. Untuk menarik kesimpulan 

diperlukan beberapa sudut pandag yang bisa dipertimbnagkan 

dalam beragam fenomena yang muncul dan selanjutnya ditarik 

kesimpulan yang bisa diterima kebenarannya.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum dari skripsi yang 

hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang 

yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti permasalahan 

atau fenomena yang akan diangakat. Rumusan masalah yang 
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memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari latar belakang 

untuk membataasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat 

penelitian menjelaskan tentang kegunaan dari penelitian secara 

teoritis dan praktis. Telaah pustaka dalam bagian ini peneliti 

memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang 

memiliki kesamaan dalam obyek penelitian sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Metode penelitian yang memaparkan 

beberapa metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. 

Sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab 

yang akan dibahas dalam skripsi, yang merupakan bagian awal 

untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian. 

BAB II : PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT 

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang uraian dan 

konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian 

dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan 

dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian. Adapun teori yang peneliti gunakan 

dalam penelitian yaitu mengenai hisab awal waktu shalat, faktor 

yang mempengaruhi penentuan awal shalat, kedudukan matahari 

dalam waktu shalat serta formulasi/rumus penghitungan awal 

waktu shalat. 
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BAB III : AWAL WAKTU SHALAT SUBUH DALAM FIQH DAN 

ASTRONOMI 

Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh 

berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab 

ini sebagai bahan analisa data yang diperoleh dengan 

menguraikan gambaran obyek penelitian. Diantara data tersebut 

yaitu mengenai hakikat koreksi waktu subuh Majelis Tarjih 

Muhammadiyah, bentuk-bentuk koreksi waktu subuh Majelis 

Tarjih  Muhammadiyah dan dasar hukum yang digunakan Majelis 

Tarjih Muhammadiyah sebagai acuan dalam koreksi waktu subuh 

yang berlaku sekarang.  

 

BAB IV : ANALISIS AWAL WAKTU SUBUH 

Bab ini menjelaskan tentang paparan dan analisis data yang 

peneliti peroleh mengenai konsep awal waktu shalat subuh dalam 

perspektif fiqh, astronomi dan analisis ketinggian matahari 

kaitannya dengan koreksi yang dilakukan oleh Majlis Tarjih 

Muhammadiyah. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan yang berisi 

kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan 

jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan 
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berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh 

peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang 

ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang ada 

pada penelitian. 
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BAB II 

PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT 

 

A. Awal Waktu Shalat Subuh dalam Fiqh dan Astronomi 

1. Waktu Shalat Subuh Perspektif Fiqh 

Shalat merupakan media ibadah bagi orang-orang yang beriman 

untuk beinteraksi secara langsung dengan Tuhannya yang telah ditentukan 

waktu-waktunya (surat An-Nisa: 103). Maka menurut para ulama bahwa 

shalat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pada batas-batas 

waktu yang telah ditentukan, sehingga shalat termasuk ibadah muwaqqat, 

yaitu ibadah yang telah ditentukan waktu-waktunya. Waktu-waktu shalat 

secara terinci sudah banyak disinggung dalam Alquran dan Hadits-hadits 

Nabi Muhammad Saw.
1
 Shalat disyariatkan di dalam Islam pada bulan 

Rajab tahun ke-11 kenabian, saat Rasulullah di isra‟mi‟raj kan ke sidratul 

muntaha. Shalat diwajibkan bagi umat islam dalam sehari semalam 

sebanyak lima (5) kali, yaitu Subuh, Dzuhur, Asyar, Magrib dan Isya. 

Dalam firman Allah di dalam Alquran telah ditentukan waktunya dalam 

beberapa ayat  

ُْؤِمن ْْْيَ ِكَتابًا مَّْلقُ ْلتًا
 ِانَّ الصَّاَلَة َكا َنْت َعَى  امل

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.” (Q.S An-Nisa:103)
2
 

 

                                                           
1
 Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 145 

2
 Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahan ( Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 

2019),  95 
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Mengetahui waktunya shalat adalah termasuk syarat sahnya shalat. 

Shalat adalah salah satu ibadah yang ada batas waktunya, batas awal dan 

akhirnya. Waktu shalat habis ketika datang waktu shalat berikutnya, 

kecuali waktu shalat subuh yang berakhir ketika munculnya matahari di 

ufuk timur. Adapun yang dimaksud waktu shalat dalam pengertian hisab 

ialah awal masuknya waktu shalat. Waktu shalat ditentukan berdasrakan 

posisi matahari diukur dari suatu tempat di muka bumi. Menghitung waktu 

shalat pada hakikatnya adalah menghitung posisi matahari sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan, dan dengan menggunakan ilmu falak, waktu-

waktu shalat yang berdasarkan fenomena alam tersebut bisa diketahui 

dengan melihat jam saja.
3
 

Berikut ilustrasi untuk memperjelas gambaran sholat lima waktu, 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

                                                           
3
 Bashori, Pengantar Ilmu Falak, 147 
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Secara normatif berdasarkan dalil-dalil alquran dan teks hadits Nabi 

Muhamaad waktu-waktu shalat dalam fikih diperinci sebagai berikut:
4
 

a. Awal waktu dzuhur dalam Alquran Al-Isra‟ ayat 78 disebutkan 

“lidulukisyams” sejak tergelincirnya matahari, atau dalam ilmu falak 

disebut kulminasi. 
5
maka waktu Dzuhur adalah dimulai ketika 

tergelincirnya matahari dari tengah meridian langit (istiwa‟) ke arah 

barat ditandai dengan terbentuknya bayangan suatu benda sesaat setelah 

posisi matahari di tengah langit, atau bertambah panjangnya bayangan 

suatu benda, sesaat setelah posisi matahari ditengah langit, dan waktu 

Dzuhur berakhir ketika masuk waktu Ashar, yang dimaksud tengah 

langit bukanlah zenit
6
 akan tetapi tengah-tengah langit diukur dari ufuk 

timur dan barat.  

Saat masuk waktu zawal (ketika matahari melewati garis langit 

yang mnghubungkan utara dan selatan) ada tiga kemungkinan arah 

bayangan benda yang berdiri tegak. Pertama : arah bayangan berada di 

utara benda tersebut, yaitu ketika matahari melintasi zawal, posisinya 

berada dibelahan langit selatan, azimut 180
0
. Kedua: arah bayangan 

berada diselatan benda, yaitu ketika matahari melintasi zawal posisinya 

berada dibelahan langit utara, azimut 0
0
/360

0
. Ketiga: tidak ada 

bayangan sama sekali, yaitu ketika matahari melintasi zawal posisnya 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Kulminasi merupakan puncak tertinggi yang dicapai suatu benda langit dalam peredaran 

(semunya) mengelilingi bumi (sperti matahari mencapai titik kulminasi pada pukul 12.00) 
6
 Zenit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  diartikan sebagai titik khayal di langit yang 

tegak lurus di atas bumi terhadap cakrawala/titik puncak langit. 
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tepat berada di atas zenit yakni posisi matahari berada pada sudut 90
0
 di 

ukur dari ifuk. Di pulau Jawa fenomena ini hanya terjadi dua kali di 

dalam setahun yaitu antara tanggal 28 Februari hingga 4 Maret, dan 

antara tanggal 9 Oktober sampai 14 Oktober. Masuknya waktu Dzuhur 

adalah ketika terbentuknya/munculnya bayangan suatu benda sesaat 

setelah istiwa‟/zawal. Panjang bayangan saat datangnya waktu Dzuhur 

ini akan berpengaruh pula pada penenetuan waktu Ashar.
7
  

b. Masuk awal waktu Ashar dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 

Ahmad, An-Nasa‟i dan Tirmidzi dari Jabir r.a disebutkan waktu Ashar 

adalah ketika panjang bayangan suatu benda sama panjangnya dengan 

aslinya. Dalam surat Al-Qaaf ayat 39 disebutkan waktu akhir shalat 

Ashar adalah “qoblaghuruub”, yaitu sebelum matahari terbenam. 

Dalam fikih, waktu Ashar dimulai ketika panjang bayangan suatu benda 

sama dengan panjang bayangan benda tersebut dan berakhir ketika 

masuk waktu maghrib.
8
 

c. Masuk awal waktu Maghrib, dimulai saat matahari telah terbenam 

sebagaimana yang telah disebutkan dalam Surat Hud ayat 114 sebagai 

“zulafam minal lail”, yaitu permulaan malam yang ditandai dengan 

terbenamnya matahari. Dengan kata lain waktu Maghrib adalah dimulai 

ketika terbenamnya semua piringan di batas ufuk barat yakni 

tenggelamnya piringan atas matahari di ufuk barat. Waktu maghrib 

berakhir ketika masuk waktu isya‟. 

                                                           
7
Bashori, Pengantar Ilmu Falak , 148-149., 

8
 Terkecuali pendapat Imam Abu Hanifa bahwa masuknya waktu Ashar ketika panjang bayangan 

suatu benda dua kali dari panjang bayangan. (Bashori, Pengantar Ilmu Falak, 149). 
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d. Masuk awal waktu Isya‟ dimulai sejak hilangnya syafaq (mega) merah 

pada awan dilangit barat. Menurut Imam Abu Hanifah yaitu ketika 

hilangnya cahaya putih. Waktu Isya‟ berakhir sampai datangnya waktu 

fajar shadiq (masuk awal subuh). 

e. Masuk awal waktu Subuh dimulai sejak terbit fajar shadiq dan berakhir 

sampai terbitnya matahari, dalam surat At-Thuur ayat 49 disebutkan 

sejak “ibadarannujum”, yaitu menghilangnya bintang-bintang yang 

berakhir seperti yang disebutkan dalam al-Qaaf ayat  39 dengan sebutan 

“thuluu‟issyams”, yaitu terbitnya matahari. Waktu Subuh berakhir 

ketika piringan atas matahari muncul diufuk timur. Sa‟adoeddien 

Djambek menyebutkan bahwa fajar yang tampak dibawah ufuk sebelah 

timur sebelum matahari terbit merupakan permulaan waktu Subuh.
9
 

Dalam pandangan fikih waktu shalat subuh menurut fukoha sebagai 

berikut : 

a. Pendapat Madzab  Hanafi 

Dalam kitab al-Mabsuth dijelaskan tentang pendapat madzab hanafi 

dimana beliau berpendapat waktu shalat subuh dimulai sejak terbit 

fajar hingga terbitnya matahari. Menurut beliau fajar ada dua 

macam, yaitu fajar Kadzib dan fajar shadiq. Kemudian fajar kadzib 

                                                           
9
 Sependapat dengan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy yang menggunakan istilah fajar shadiq, dalam 

istilah fikih memang dikenal dengan fajar shadiq dan fajar kadzib, namun kalangan astronomi 

hanya mengakui fajar shadiq, karena tidak mungkin cahaya yang sudah nampak menghilang 

kembali (fajar kadzib) artinya apabila cahaya sudah nampak berarti ia terus beredar menuju titi 

edar dan membnetuk sudut yang lebih besar. Lihat mohammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu 

Falak, Jakarta:Pustaka al-kautsar hlm. 150. 
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belum (dianggap) masuk waktu shalat dan tidak dilarang untuk 

makan minum bagi orang yang hendak berpuasa. 

b. Pendapat Madzab Maliki 

Dalam kitab Mawahib al-Jalil fi Syarhi Mukhtasar Syaikh Khalil 

dijelaskan bahwa fajar (sholat subuh) wajib dilaksanakan sejak 

terbit fajar kedua yaitu fajar shadiq hingga waktu siang. Jika waktu 

isfar (sinar terang sebelum matahari muncul) habislah waktu ihtiyar 

dan tidak boleh menunda shalat bagi orang yang tidak ada udzur 

sampai terbit matahari. 

c. Pendapat Madzab Syafi‟i 

Dalam kitab al-Umm dijelaskan apabila fajar yang terakhir (fajar 

Shadiq) sudah terlihat jelas maka sah untuk shalat subuh. Imam 

Syafi‟i mendasarkan pendapatnya tersebut sebagaimana pendapat 

mayoritas ahli fikih dimulai sejak terbit fajar shadiq dan berakhir 

menjelang terbitnya matahari. 

d. Pendapat Madzab Hambali 

Ibnu Quddamah dalam al-Mughni menjelaskan pendapat madzab 

hambali, menurutnya apabila telah terbit fajar yang kedua wajib 

melaksanakan sholat subuh dan waktunya berakhir menjelang 

terbitnya matahari. Fajar shadiq memberikan kepastian tentang 

tibanya waktu subuh hingga waktu ihtiyar yaitu hingga tibanya 
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waktu isfar, sedangkan waktu setelahnya disebut waktu dharurat 

sampai terbit matahari.
10

 

2. Waktu Shalat Subuh Perspktif Astronomi 

Dalam kajian kelimuan falak, waktu-waktu shalat kemudian 

diperinci dari sebuah dasar Alquran dan Hadits nabi Muhammad menjadi 

sebuah pemahaman teks dengan konteks dari hasil kolaborasi pemahaman 

perspektif fikih dan keilmuan modrn astronomi serta geografi kemudian 

didefinisikan melalui sebuah perhitungan sebagai patokan waktu bagi 

umat Islam untuk menjalankan ibadah shalat tepat waktunya. 
11

 

Untuk menentukan waktu shalat lima waktu, ada beberapa 

parameter yang mesti diketahui: pertama, koordinat lintang (Lt) bagi 

daerah yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa memiliki lintang 

posistif (+) sedangkan yang berada disebelah selatan memiliki lintang 

negatif (-). Kedua adalah koordinat bujur tempat (Bt), dengan ketentuan 

daerah yang terletak di sebelah timur Greenwich bujur bernilai positif, 

sedangkan di sebelah barat Greenwich bujur bernilai negatif. Ketiga, 

memperhitungkan zona waktu tempat (Z) dengan ketentuan bagi daerah 

yang terletak di sebelah timur Greenwich memiliki Z posistif. Keempat, 

ketinggian lokasi lokasi daerah dari permukaan laut (H). Kelima, 

menentukan tanggal (D= date), bulan (M=month), dan tahun (Y=year) 

                                                           
10

 Ruslan fariadi, waktu subuh perspektif hadits dan madzab, suara muhammadiyah dalam 

http://suaramuhammadiyah.id/2021/05/17/waktu-subuh-perspektif-hadits-dan-

madzab/?nv4dietuy=yamp 
11

 Bashori, Pengantar Ilmu Falak, 155 

http://suaramuhammadiyah.id/2021/05/17/waktu-subuh-perspektif-hadits-dan-madzab/?nv4dietuy=yamp
http://suaramuhammadiyah.id/2021/05/17/waktu-subuh-perspektif-hadits-dan-madzab/?nv4dietuy=yamp


28 

 

kalender Gregorian.
12

 Tanggal, bulan dan tahun menjadi parameter karena 

penentuan waktu shalat pada tanggal tersebut. Selanjutnya dihitung nilai 

Julian Day (JD).
13

 Keenam Sudut Deklinasi Matahari (Delta). Ketujuh, 

Equator Of Time (ET). Kedelapan, Altitude/ketinggian  matahari waktu 

shalat subuh, asyar dan isya‟.
14

 Secara umum waktu shalat subuh 

astronomi adalah dimulai saat mulai meredupnya cahaya bintang-bintang 

dimana ketinggian matahari saat itu berada 18 derajat dibawah ufuk atau 

ketika munculnya fajar yang disebut sebagai astronomi/astronomical 

twilight.
15

 

B. Fajar dalam Fikih dan Astronomi 

1. Fajar dalam fikih  

Beberapa dalil Alquran dan hadits menyebutkan bahwa waktu 

subuh adalah sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbit matahari. Ulama 

sepakat, waktu subuh bermula ketika terbit fajar yang kedua (al-fajr ats-

tsani) atau disebut fajar shadiq. Secara bahasa fajar (al-fajr) adalah 

                                                           
12

 Kalender grogorian  (kelender masehi) adalah kalender yang sekarang paling banyak digunakan 

oleh dunia barat. Diusulkan pertama kali olh Dr. Aloysius Lilius dari Italia sebagai penunjuk 

waktu bagi kebanyakan negara di dunia. 
13

 Julian Day atau hari julian merupakan hitungan hari yang terus menerus sejak permulaan 

periode julian dan digunakan oleh para astronom. Periode julian adalah suatu interval kronologis 

dari 7980 tahun: 1 tahun dari periode julian adalah 4713 SM. Pada kalender julian terdapat tahun 

kabisat setiap 4 tahun. Kalender julian berlaku sampai dengan hari kamis 4 Oktober 1582 M. Paus 

Gregorius mengubah kalender julian dengan menetapkan bahwa tanggal setelah 4 Oktober 1582 

adalah jumat, 5 Oktober 1582 M. Sehingga tidak ada hari dan tanggal 5-14 Oktober 1582. Sejak 

15 Oktober 1582 M itulah berlaku kalender Gregorian. 
14

 Bashori, Pengantar Ilmu Falak, 156,. 
15

 Unggul, Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fikih dan Astronomi”, 92 



29 

 

pencahayaan gelap malam dari sinar pagi. Para ulama sepakat bahwa fajar 

ada dua yaitu fajar kadzib dan fajar shadiq.
16

  

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari 

Ibn Abbas ra, bahwa Nabi Muhammad bersabda: 

   َوَفْجُر حيَِلُّ ِفْيِو الطََّعامَ  ,حَيُْرُم ِفْيِو الطََّعاَم َو حتَِلُّ ِفْيِو الصَّالَةَ  َفْجرٌ  ,لَفْجُر َفْجَرانِ اْ 
 الصَّاَلَة  َوحَتُْرُم ِفْيوِ 

“fajar itu ada dua: (pertama) fajar yang didalamnya haram makanan 

serta dihalalkan shalat, (kedua) fajar yang didalamnya halal makanan 

dan haram shalat subuh”.
17

 

 Dalam sebuah riwayat disebutkan : 

  ,َوُىَل اْلَكاِدُب َيْذَىُب طُْلاًل َفْجٌر يُ َقاُل َلُو َذْنُب السِّْرَحاِن ,اْلَفْجُر َفْجرَاِن 

 َوالَ َيْذَىُب َطْلاًل َيْذَىُب َعْرًضا ,َواْلَفْجُر اأَلَخُر َيْذَىُب َعْرًصا
“fajar ada dua, fajar yang disebut seperti ekor serigala adalah fajar 

kadzib yang memanjang vertical dan tidak menyebar secara horizontal, 

yang kedua fajar yang melebar (horizontal)dan bukan vertical”
18

 

Fajar Kadzib (al-fajr al-kadzib) disebut dengan fajar pertama (al-

fajr al-awwal) karena muncul pertama kali dan berikutnya disusul 

munculnya fajar shadiq. Tanda tanda alami fajar kadzib adalah ia muncul 

menjulang ke langit laksana seekor serigala dan sesaat kemudian 

menghilang. Fajar kadzib adalah fajar yang bohong, sesuai namanya pada 

saat menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan 

                                                           
16

 Arwin Jazuli Rakhmadi Butar-Butar, Fajar Shafaq dalam Kesarjanaan Astronomi Muslim dan 

Ulama Nusantara (Yogyakarta: LKIS, 2018), 1 
17

 Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Abu Bakar Al-Baihaqy, Sunan al-Baihaqy Al-Kubra, 

Makkah al-Mukarromah: Maktabah Dar al-Baz, 1994), juz 10, 707. 
18

 Al-imam Muhammad bin Ismail Al-Amirul Yamani Al-shin‟ani, Subulus salam sarkh bulughul 

maram jilid 1 (Bairut: Dar Al-Fikr) terjm. Al-Albani dalam as-Shahihah no. 22 shahih al-jami: 

4278 
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mengarah ke atas ditengah di langit. Bentuknya seperti ekor serigala 

kemudian langit menjadi gelap kembali. Fajar kadzib dalam bahasa 

inggris biasa dikenal dengan Twilight false atau Zodiacal Light.
19

 

Sementara itu fajar shadiq (al fajr ash-shadiq) disebut juga fajar 

kedua (al fajr ats-tsany). Dinamakan demikian karena ia muncul setelah 

fajar kadzib. Tanda-tanda alami fajar shadiq adalah tampak menyebar di 

sepenjuru ufuk dengan warna keputih-putihan. Cahayanya terus 

bertambah sampai akhirnya terbit matahari. 
20

Menurut An-nawawi (w.676 

H/1277 M) dinamakan fajar kadzib (dusta) adalah karena fajar ini pada 

awalnya tampak (muncul) dan bersinar namun kemudian menghilang. 

Sementara itu dinamakan fajar shadiq karena ia dikategorikan benar-benar 

tampak dan jelas, dan ia menjadi pertanda tiba dan dimulainya waktu 

subuh.
21

 Didalam Alquran istilah fajar disebut dengan dua istilah yaitu 

‚al-khaith al-abyadh‛ (benang putih) sebagai fajar shadiq dan ‚al-khaith 

al-aswad‛ (benang hitam) sebagai fajar kadzib. Dua istilah ini ditemukan 

dalam Q.S Al-Baqarah ayat 187 : 

َ ب َ تَ  ي َ ّتَّ ا حَ لْ ب ُ رَ شْ اوَ  الْ ىُ كُ َو   رِ جْ لفَ اْ  نَ مِ  دِ لَ وْ ااْلَ  طِ يْ الَْ  نَ مِ  ضُ يَ ب ْ ااْلَ  طُ يْ الَْ  مُ كُ لَ  ْيَّ
“ Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang 

hitam, yaitu fajar”(Q.S Al-Baqarah: 187) 
22

 

 

                                                           
19

 Unggul, “Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fikih dan Astronomi”, 90 
20

 Menurut Wahbah az-Zazuli fajar shadiq menjadi pertanda dimulainya awal subuh adalah cahaya 

putih yang nampak dan menyebar di ufuk timur yang muncul beberapa saat setelah fajar kadzib.  
21

 Butar-Butar, Fajar Shafaq dalam Kesarjanaan Astronomi Muslim dan Ulama Nusantara, 2. 
22

 Kementrian Agama, Al-quran dan Terjemahan ( Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 

2019),  29 
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Benang putih (al-khaith al-abyadh) dalam ayat ini difahami 

sebagai batas dimulainya puasa yang mana ia muncul setelah munculnya 

benang hitam (al-khaith al-aswad). 

2. Fajar dalam Astronomi 

Secara astronomis, sehubungan dengan posisi matahari saat subuh 

terdapat tiga jenis cahaya fajar (morning twiligh) yaitu :
23

 

a. Fajar astronomi/Falaky (dawn astronomical twilight) yaitu ketika 

matahari berada pada posisi 18
0
 sampai 12

0
 di bawah ufuk. Cahaya 

fajar ini sebagai pertanda akhir malam karena cahaya bintang mulai 

meredup akibat berhamburan cahaya matahari yang mulai muncul.  

b. Fajar Pelayaran/bahry (nautical twilight) yaitu ketika matahari berada 

pada posisi 12 hingga 6 dibawah ufuk. Cahaya fajar ini menampakkan 

ufuk atau kaki langit yang terlihat semakin jelas ketika berada di laut. 

c. Fajar sipil/madany (civil twilight) yaitu ketika matahari berada pada 

posisi 6 hingga 0 di bawah ufuk. Pada saat ini benda-benda ditempat 

terbuka sudah dapat terlihat mesli tanpa lampu penerangan. 

 

 

 

 

 

                Gambar. 2.3 

                                                           
23

 Unggul, “Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fikih dan Astronomi”, 92 



32 

 

Astronomical twilight (fajar astronomi) inilah yang menurut ilmuan 

falak yaitu Slamet Hambali yang disebut fajar shadiq, dan dalam Ilmu 

falak dipahami sebagai awal cahaya yang mulai muncul di ufuk timur 

menjelang terbit matahari pada saat matahari berada sekitar -18
0
 di 

bawah ufuk (atau jarak zenit matahari 108 derajat). Pendapat lain 

menyatakan bahwa terbitnya fajar shidiq dimulai pada saat posisi 

matahari 20
0
 dibawah ufuk (atau jarak zenit 110 derajat).

24
 Pada awal 

fajar astronomi ufuk tidak dapat di identifikasi lagi dalam arah manapun. 

Langit demikian redup, melebihi awal fajar nautika sehingga jika 

kondisinya memungkinkan, bintang paling redup yang bisa dilihat 

dengan mata telanjang (magnitudo smu +5 hingga +6 ) akan terlihat, dan 

berbeda dengan fajar nautika maupun fajar sipil, awal fajar astronomi 

hanya bisa dikenali di tempat yang betul-betul terbebas dari gangguan 

polusi cahaya dengan kondisi langit yang cerah tanpa gangguan cahaya 

bulan. Umumnya awal fajar astronomi terjadi saat tinggi matahari minus 

18
0
 dari ufuk timur.

25
 

Akar permasalahan awal waktu subuh adalah waktu, subuh, dan 

fajar. Waktu adalah doktrin yang sangat mendasar dalam kehidupan 

                                                           
24

 Ketinggian -18 merupakan nilai yang dipakai oleh beberapa ahli falak dan organisasi falak 

dunia, contohnya di Indonsia sendiri yang pernah menggunakan kriteria -18 adalah KH Zubair 

Umar al-Jailani dan Thomas Djalaluddin. Sedangkan diluar Indonesia yang menggunakan kritria -

18 diataranya negara Pakistan, Bangladesh, India, Afganistan dan negara Eropa Timur.  Selain 

kriteria -18, terdapat pula ulama yang menggunakan kriteria -19 dan -20, diatara ulama Indonesia 

yang menggunakan kriteria -19 adalah Slamet Hambali dan Ma‟sum bin Ali termasuk kemenag 

Indonsia juga pernah mnggunakan kritria ini. Namun sekarang Indonesia telah sepakat 

menggunakan kritria -20 meskipun belakangan ini terdapat isu menggunakan  -20  dianggap 

kurang akurat.  
25

 Sudarmadi Putra, „Fajar Shadiq dalam Perspektif Astronomi”, Makalah (Semarang: UIN 

Walisongo, 2017), 9 
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manusia. Begitu pentingnya waktu sehingga tidak ada hari tanpa waktu, 

tidak ada waktu tanpa ibadah, tidak ada ibadah tanpa shalat dan tidak ada 

shalat tanpa waktu. Dalam alquran telah dijelaskan mengenai dasar 

penentuan awal waktu subuh dalam surat Al-baqarah ayat 187. 

Perbedaan penafsiran mengenai awal waktu tersebut muncul lantaran 

perbedaan penafsiran kata senja. Senja matahari sangat khas 

penafsirannya.
26

 Susiknan Azhari dalam  bukunya yang berjudul 

Ensiklopedia Hisab Rukyat mengatakan bahwa, secara astronomi fajar 

dibagi menjadi dua macam, yaitu fajar waktu pagi dan fajar pada saat 

senja. Fajar waktu pagi dimulai sejak pusat bulatan matahari berada pada 

posisi 18 derajat di bawah ufuk sampai saat matahari terbit. Sementara 

itu fajar waktu senja dimulai sejak matahari terbenam sampai pusat 

bulatan matahari berada pada posisi 18 derajat dibawah ufuk.
27

 

Berikut tabel fajar beserta ketinggiannya pada saat berada matahari 

dibawah ufuk: 

 

W

a

r

n 

                                                           
26

 Ibid., 11 
27

 Unggul, “Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fikih dan Astronomi”, 93 
28

 Intensitas (LUX) merupakan total cahaya yang terlihat dari pencahayaan sebagai ukuran 

intensitas pada suatu permukaan 

No Awal fajar Tinggi matahari (
0
) Intensitas (LUX)

28
 

1 Fajar Sipil Minus 6
0 

6 

2 Fajar Nautika Minus 12
0 

0,06 

3 Fajar Astronomi Minus 18
0 

0,0006 
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3. Warna-warna Fajar  

a. Putih Membentang 

Allah berfirman yang artinya “Dan makan minumlah hingga terang 

bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar kemudian 

sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,” 

Nabi menafsiri ayat tersebut dengan bersabda : 

 ارِ هَ الن َّ  اضُ يَ ب َ وَ  لِ يْ الىَّ  ادُ لَ وَ  لَ ا ىُ ّنََّ اِ 
“Sesungguhynya ia adalah gelapnya malam dan putihnya (cahaya) 

siang.” (H.R Bukhari dan Muslim dari Adiy Ibn Hatim)
29

 

 Jadi benang putih adalah putihnya siang bukan sekedar cahaya 

siang. Sifat dari putihnya cahaya siang tersebut adalah menyebar 

memenuhi langit, putih dan cahayanya memenuhi jalan-jalan. Imam 

Muhammad Ibn Idris asy-syafi‟i (204 H) berkata: 

 “ fajar itu ada dua: yang pertama kecil, panjang, meninggi di langit 

di tengah lintasan. Yang demikian itu tidak menghalalkan shalat dan 

tidak mengharamkan makan atas orang yang berpuasa. Fajar yang 

kedua, lebar, putih, bersinar, membentang diufuk, yang demikian ini 

menghalalkan shalat dan mengharamkan makan bagi yang ingin 

berpuasa”.  

 

b. Merah membentang (putih kekuningan atau kemerah-merahan 

membentang) 

Rasulullah Saw bersabda : 

 اْ  رَ جْ لفَ اْ  سَ يْ لَ 
ُ
 اْ  وُ نَّ كِ لَ وَ  قِ فُ  ألُ  اِح  لُ يْ طِ تَ سْ مل

ُ
 رَ حَْ ألَ اْ  ضَ تَِ عْ مل

 

                                                           
29

 Abu Hamid al-Gharnati (565 H), al-Mu‟rib‟an Ba‟dh „Ajaib al-Maghrib, dikutip oleh Syaikh 

Umar al-Hadusy dalam Takhrijnya terhadap kitab Syaikh Taqiyuddin al-Hilali. 
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“Bukanlah fajar itu cahaya yang meninggi di ufuk, akan tetapi yang 

membentang berwarna merah (fajar putih kemerah-merahan).” 
30

 

 

 Mengenai adanya warna merah pada awal fajar shadiq ini telah 

masyhur di kalangan salaf shalih. Diantara salaf shalif dan para ulama 

yang menerangkan adanya warna merah di awal fajar shadiq salah 

satunya ialah Abu Uwanah dalam Mustakhraj-nya atas Shahih Muslim 

(1/309 ) berkata : 

 اْ  لَ ىُ  رُ جْ لفَ اْ 
ُ
 ةُ رَ مْ الُْ  وُ طُ الِ ي تَُ لذِ اَّ  رُ ي ْ طِ تَ سْ مل

“ fajar adalah yang menyebar (di ufuk) yang bercampur merah” 

c. Biru membentang 

Belum dapat ditemui dalam Nushus Shar’iyyah penyebutan warna 

biru pada awal fajar shadiq, namun hal itu disebut oleh penyair 

kondang zaman Abbasi (205-284 H/ 821-898 M) dalam bait syair nya: 

 

 بُ كِ سَ نْ ي َ  ُثَّ  رٌ طْ قَ  ثِ يْ لغَ اْ  لُ وَّ اَ وَ  وِ ضِ يَ ب ْ اَ  لَ بْ  ق َ ِت أْ يَ  رِ جْ لفَ اْ  قُ رَ زْ اَ وَ 
“birunya fajar datang sebelum putihnya, pertamanya hujan adalah 

tetsan kemudian dicurahkan.” 

 

Warna biru fajar ada dua bagian:  

a. Meninggi kemudian setelah itu redup, gelap kembali maka ini 

adalah sifat fajar kadzib. Telah banyak keterangan dari para ulama 

bahwa itu adalah fajar kadzib 

b. Membentang ke arah utara dan ke selatan. Membentang ke utara 

dan selatan adalah sifat fajar shadiq, akan tetapi ada keterangan 

                                                           
30

 (HR. Ahmad, dari qais ibn Thalaq dari ayahnya. Hadits hasan, lihat takhrijnya oleh syaikh 

Abdul Fadl Umar ibn Mas‟ud al-Hadusy di kitab Bayan al-fajr as-Shidiq. 
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yang mengatakan bahwa selain membentang warnanya adalah 

putih atau merah. 

 Kesimpulannya adalah tidak ada pertentangan antara putih dan 

merah dalam sifat awal fajar shadiq. Awal fajar shadiq yang nampak 

terang terkadang berwarna putih atau merah, atau putih kemerahan, 

atau bahkan ada warna birunya. Hal ini bisa dibenarkan oleh 

pengamatan dan foto-foto fajar.
31

 

4. Sifat-sifat fajar (Waktu gholas dan isfar ) 

Waktu ghalas dan isfar merupakan waktu awal fajar shadiq. Waktu 

gholas merupakan waktu  malam terakhir (suasana gelap sisa waktu 

malam), sedang Isfar adalah suasana ketika sudah terang.  

5. Kedudukan Matahari Pada Awal Waktu Subuh 

Waktu subuh adalah sejak terbit fajar shidiq sampai waktu terbit 

matahari. Fajar shidiq dalam ilmu astronomi dikenal sebagai astronomical 

twilight (fajar astronomi), cahaya ini mulai muncul diufuk timur menjelang 

terbit matahari pada saat matahari berada pada sekitar 18
0
 dibawah ufuk 

dengan jarak zenith matahari 108
0 

. Pendapat lain menyatakan bahwa 

terbitnya fajar shidiq dimulai pada saat matahari 20
0
 dibawah ufuk atau 

jarak zenith 110 derajat. Di Indonesia pada umumnya shalat Subuh 

dimulai pada saat matahari 20
0
 dibawah ufuk hakiki (tru horizon).

32
  

                                                           
31

 Agus Hasan Bashori, Ilmu Falak, 69 
32

 Hal ini bisa dilihat dari pendapat ahli ilmu falak terkemuka di Indonesia yaitu Saadoeddin 

Djambek yang disebut-sebut oleh banyak kalangan sebagai mujaddid al hisab di Indonsia. Beliau 

menyatakan bahwa waktu subuh dimulai dengan tampaknya fajar di bawah ufuk sebelah timur dan 

berakhir dengan terbitnya matahari. Menurut beliau tampaknya fajar pada waktu subuh pada 

ketinggian matahri sebesar 20
0
 dibawah ufuk. 
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C. Dasar Hukum Shalat  

Berkaitan dengan landasan awal waktu shalat, Allah telah mengatur 

ketentuannya didalam Alquran yang dijelaskan lebih luas dalam sunnah. 

Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak bisa diwakilkan dalam 

pelaksanananya, tidak bisa dipindahkan dalam waktunya dan harus 

dikerjakan sesuai dengan waktunya. Berikut landasan waktu shalat yang 

telah diatur dalam Alquran dan as-Sunnah. 

a. Al-quran 

ُْؤِمن ْْْيَ ِكَتابًا مَّْلقُ ْلتًا
 ِانَّ الصَّاَلَة َكا َنْت َعَى  امل

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.” (Q.S An-nisa: 103) 
33

 

Pada penggalan ayat diatas, Menurut Ibnu Abbas makna  yang 

dimaksud ialah yang difardhukan. Ibnu Abbas mengatakan pula sama 

seperti ibadah haji yang mempunyai waktu tertentu. 

 َكانَ  َفْجرِ الْ  قُ ْرٰانَ  ِانَّ  ۗ  اَِقِم الصَّٰىلَة ِلُدُلْلِك الشَّْمِس ِاىٰل َغَسِق الَّْيِل َوقُ ْرٰاَن اْلَفْجرِ 
 َمْشُهْلًدا

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari terglincir sampai gelap malam 

dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu 

disaksikan(olehmalaikat)(Q.SAl-Isra:78)
34  

 
Dari penjelasan kedua ayat tersebut, Ali ibnu Abu Talhah 

meriwayatkan yang dimaksud waktu yakni waktu  salat subuh  dan salat 

                                                           
33

 Kementrian Agama, Al-quran dan Terjemhan ( Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 

2019),  95 
34

  Kementrian Agama, Al-quran dan Terjemhan ( Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 

2019),  290 
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maghrib. Al-Hasan dalam riwayat Ibnu Mubarok dari Mubarak Ibnu 

Fudalah, dari Al-hasan, bahwa yang dimaksud dengan firman dari pada 

bagian permulaan malam maksudnya adalah shalat maghrib dan shalat 

isya. 

 

b. Hadits 

1. Hadits riwayat Jabir bin Ahmad r.a  

عىيو  لُ يْ بِْ جِ  هُ اءَ اّن اليّب صى  ا هل عىيو ووّىم جَ  الَ رض  ا هل عنو قَ  رُ بِ َعْن َجا
 الَ قَ ف َ  رَ صْ عَ الْ  هُ اءَ جَ  ثَُ . سُ مْ الشَّ  تْ الَ زَ  ْْيَ حِ  رَ هْ الظُّ َفَصىِّ   مْ قُ  وُ لَ  لَ اقَ السالم ف َ 

َ  ءهُ اَ جَ  ُثَّ  .وِ ىِ ثْ مِ  ئٍ يْ شَ  لِّ كُ   لَ ر ظَ اَ صَ  ْْيَ حِ  رَ صْ عَ   الْ ىِّ صً فَ  وُ ىَ صَ فَ  مْ قُ 
 الَ قَ ف َ  بَ رِ غْ امل

 مْ قُ  الَ قَ ف َ  اءَ شَ لعِ اْ  هُ اءَ جَ  ُثَّ  .سُ مْ الشَّ  تْ بَ جَ وَ  ْْيَ حِ  بَ رِ غْ مَ   الْ ىِّ صَ فَ  وُ ىَ صَ فَ  مْ قُ 
 وُ ىَ صَ فَ  ُثَّ  الَ قَ ف َ  رَ جْ الفَ  هُ اءَ جَ  ُثَّ  .قَ فَ شَّ ال ابَ غَ  ْْيَ ء حِ اَ شَ عِ   الْ ىِّ صَ فَ  وُ ىَ صَ فَ 
 دِ الغَّ  دُ عْ ب َ  هُ اءَ جَ  ُثَّ  .رِ حْ بَ الْ  عُ طْ وَ  الَ قَ  وْ اَ  رِ فجْ لَ اْ  قُ رْ ب َ  ْْيَ حِ  رَ جْ لفَ   اْ ىِّ صَ فَ 
 هُ اءَ جَ  ُثَّ  .وِ ىِ ثْ مِ  ئٍ يْ شَ  لِّ كُ   لَّ ظَ  ارَ صَ  ْْيَ حِ  رَ هْ الظُّ  لِّ صَ فَ  وُ ىَ صَ فَ  مْ قُ  الَ قَ ف َ  رِ هْ ىظُّ لِ 
 هُ اءَ جَ  ُثَّ . وِ ىِ ثْ مِ  ئٍ يْ شَ  لِّ كُ   لَّ ظَ  ارَ صَ  ْْيَ حِ  رَ صْ لعَ   اْ ىِّ صَ فَ  وُ ىَ صَ فَ  مْ قُ  رَ صْ لعَ اْ 
 لِ يْ ىَّ لاْ  فُ صْ نِ  بُ ىَ ذَ  ْْيَ حِ  اءَ شَ لعِ اْ  هُ اءَ جَ  ُثَّ  .وُ نْ عَ  لُ زَ ي ُ ا َلَْ دً احِ ا وَ تً ق ْ وَ  بَ رِ مغْ لَ اْ 
 رُ فَ وْ اَ  ْْيَ حِ   هُ اءَ جَ  ْْيَ حِ  اءَ شَ عِ   الْ ىِّ صَ ُو فَ ىَ صَ فَ  مْ قُ  :الَ قَ ف َ  لِ يْ الَّ  ثُ ىَ ث ُ  الَ قَ وْ اَ 
رواه   (تٌ قْ وَ  ْْيِ ت َ ق ْ للَ اْ  نَ يْ دَ اىَ مَ  الَ قَ  ُثَّ  رَ جْ لفَ   اْ ىِّ صَ فَ  وُ ىَ صَ فَ  مْ قُ  الَ قَ ف َ  .ادِّ جِ 

 )احد والنسائ والت ميذى
Artinya: “Hadits Jabir bin Abdillah r.a, dari Jabir bin Abdillah r.a : 

Nabi Shallallahu „alaihi wasallam pernah di datangi Jibril „alaihi 

salam. Jibril berkata kepada beliau, “bangkit dan kerjakanlah 

shalat”, maka beliau mengerjakan shalat Dzuhur ketika matahari 

sudah tergelincir. Kemudian ia datang lagi di waktu Ashar. Jibril 

berkata, “Bangkit dan kerjakanlah shalat”, maka beliau 

mengerjakan shalat Ashar ketika bayangan segala sesuatu sama 

panjang dengan tingginya. Kemudian ia datang lagi di waktu 
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Maghrib. Jibril berkata “Bangkit dan kerjakan shalat”, maka 

beliau mengerjakan shalat Maghrib ketika matahari sudah 

tenggelam. Kemudia ia datang diwaktu Isya. Jibril berkata “ 

Bangkit dan kerjakanlah shalat”, maka beliau mengerjakan shalat 

Isya ketika warna merah di langit telah hilang. Kemudia ia datang 

di waktu Shubuh. Jibril berkata, “Bangkit dan kerjakanlah shalat”, 

maka beliau mengerjakan shalat Shubuh ketika fajar telah terbit, 

atau dia berkata, ketika fajar telah trang. Keesokan harinya Jibril 

datang lagi di waktu Zuhur. Jibril berkata “ Bangkit dan 

kerjakanlah shalat”, maka beliau mengerjakan shalat Zuhur ketika 

bayangan benda sama dengan tingginya. Kemudian ia datang di 

waktu Ashar. Jibril berkata “ Bangkitlah dan kerjakan shalat”, 

maka beliau mengerjakan shalat Asyar ketika bayangan benda 

dua kali tingginya. Kemudian ia datang diwaktu Maghrib. Jibril 

berkata “Bangkitlah dan kerjakan shalat”, maka beliau 

mengerjakan shalat Maghrib sama sebagaimana kemarin. 

Kemudian ia datang diwaktu Isya. Jibril berkata “Bangkit dan 

kerjakanlah shalat”, maka nabi mengerjakan shalat Isya ketika 

separuh malam hampir berlalu, atau dia berkata ketika sepertiga 

malam telah berlalu. Kemudian ia datang di waktu fajar sudah 

sangat terang. Jibril berkata “Bangkit dan kerjakanlah shalat”, 

maka beliau mengerjakan shalat hubuh. Kemudian Jibril berkata 

“Di antara dua waktu inilah waktu untuk shalat.” (HR. Ahmad, 

Nasa‟i, Tirmidzi, shahih)
35

 

2. Hadits riwayat Abdullah bin Ammar r.a 

 

َوْقُت الظُّْهِر  :قَالَ َعْن َعْبِد ا هل بُن َعْمٍر اَنَّ رولل ا هل صى  ا هل عىيو ووىم 
 َوَوْقُت اْلَعْصرِ  .ِاَذا زَاَلِت الشَّْمُس وََكاَن ِظلُّ الرَُّجِل َكطُْللِِو َماَلَْ حَيُْضِر اْلَعْصرُ 

َْغِرِب َماَلَْ يَِغِب الشََّفُق  .َماَلَْ َتْصَفرَّ الشَّْمشُ 
َوَوْقُت َصاَلِة .َوَوْقُت َصاَلِة ْامل

َوَوْقُت َصاَلِة الصُّْبِح ِمْن طُُىْلِع اْلَفْجِر َماَلَْ .لىَّْيِل اأَلْوَوَط اْلِعَشاِء ِاىَل ِنْصِف ا
 َتْطُىِع الشَّْمسُ 

Artinya: “ Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi SAW 

bersabda: waktu Zuhur apabila matahari tergelincir sampai 

bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu 

selama belum datang waktu Ashar. Waktu Ashar selama 

matahari belum menguning. Waktu Maghrib selama mega 

merah belum hilang. Waktu Isya sampai tengah malam. 
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Waktu Subuh mulai terbit fajat matahari selama matahari 

belum terbit.” (HR. Muslim dari Abdullah bin Amr).
36

 

D. Metode Penentuan Awal Waktu Subuh 

 Untuk menentukan pukul berapa matahari mencapai posisi pada 

ketinggian tertentu diperlukan hisab awal shalat yang merupakan perhitungan 

yang sesuai dengan tanda masuknya awal waktu shalat.
37

 Dalam Kementrian 

Agama sebagai pedomannya dalam menentukan jadwal waktu shalat bagi 

muslim di Indonesia. Metode perhitungannya adalah sebagai berikut:
38

 

a. Lintang tempat (ɸ) dan bujur tempat (λ) 

 Lintang merupakan jarak sudut sepanjang titik di atas permukaan 

bumi dari titik utara maupun titik selatan khatulistiwa dengan belahan 

bumi bagian utara disebut Lintang Utara (LS) bertanda positif (+) dan 

belahan bumi selatan disebut Lintang Selatan (LS) bertanda negatif (-).  

 Bujur mrupakan jarak sudut suatu tempat di permukaan bumi 

yang diproyeksikan sepanjang equator bumi dihitung dari meridian yang 

melewati kota Greenwich (seseuai kesepakatan nasional 1994). Tempat-

tempat yang berada di sebelah timur kota Grenwich disebut Bujur Timur 

(BT) bertanda positif (+) dan tempat-tempat yang berada di sebelah barat 

kota Grnwich disebut Bujur Barat (BB) bertanda negatif (-). 

 

 

                                                           
36

 Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, Shahih Muslim, Beirut: dar al-kitab al-

Ilmiyah, Juz II, 546-541 
37

 Unggul, “Probelmatika Awal Waktu Shubuh Antara Fikih dan Astronomi”, 94 
38

 Kementrian Agama RI, Buku Saku Hisab Rukyat, (Jakarta : Sub Direktorat Pembinaan Syariah 

dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 82-84 
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b. Tinggi tempat 

 Ketinggian tempat (elevasi) menjadi salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi penenetuan awal waktu shalat. Secara empiris awal 

waktu shalat di daerah tinggi akan lebih cepat daripada awal waktu shalat 

di daerah dataran rendah. Karna pengamat didataran tinggi akan lebih 

dahulu melihat matahari yang muncul di ufuk daripada pengamat yang 

berada di dataran rendah. Data ketinggian ini dibutuhkan untuk 

mengfhitung kerendahan ufuk sebagai koreksi untuk menunjukkan bahwa 

ufuk tetap yang tetap terlihat merupakan ufuk mar‟i yang besar jarak dari 

titik zenith tidak tetap yang berarti tergantung pada tinggi rendahnya 

tempat pengamat. 

c. Deklinasi matahari (δ) dan equator of time  (e/perata waktu) 

 Deklinasi matahari adalah jarak sudut benda langit dari lingkaran 

equator yang diukur sepanjang lingkaran waktu pada kutub utara maupun 

kutub selatan. Deklinasi bernilai positif (+) apabila posisi matahari berada 

disebelah utara equator yaitu pada tanggal 21 Maret sampai 23 

September. Sedangkan deklinasi bernilai negatif (-) apabila posisi 

matahari berada disebelah selatan equator yaitu pada tanggal 23 

September sampai 21 Maret, sehingga dapat diketahui bahwa setiap 

tanggal 21 Maret dan 23 September deklinasi bernilai nol (0). Deklinasi 

terjauh sebesar 23
0 

27‟‟ utara pada tanggal 21 Juni dan 23
0 

27‟‟ selatan 

pada tanggal 22 Desember. Equator of time (perata waktu) adalah selisih 

antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari 
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pertengahan, karena matahari dalam mencapai titik kulminasi tidak selalu 

tepat pada jam 12:00 melainkan terkadang lebih atau kurang. 

d. Kerendahan Ufuk (ku) 

 Kerendahan ufuk adalah perbedaan kedudukan antara ufuk yang 

tampak secara jelas dengan ufuk yang terlihat bagi seorang pengamat dari 

atas permukaan laut. Untuk mencari kerendahan ufuk menggunakan 

rumus (ku) = 0
0 

1,76‟‟    .
39

 

e. Refraksi (ref) 

 Refraksi adalah pembiasan cahaya matahari. Refraksi menyatakan 

selisih antara benda langit menurut penglihatan dengan ketinggian 

sebenarnya karena pengaruh atmosfer. Refraksi tertinggi matahari saat di 

ufuk yaitu sebesar 0
0
 34‟‟. 

f. Semidiameter (sd) 

 Semidiameter adalah jarak titik pusat matahari dengan piringan 

luarnya (jari-jari). Data semi diameter diperlukan dalam hisab waktu 

shalat guna mnghitung secara tepat saat matahari terbit dan terbenam. 

Besar semidiameter matahari tidak menentu tergantung jauh dekatnya 

jarak bumi matahari, sehingga semidiameter yang digunakan adalah nilai 

rata-rata yaitu 0
0 

16‟‟. 
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 TT adalah ketinggian tempat pengamatan 
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g. Tinggi matahari saat terbit dan terbenam (h0) 

 Dalam hisab awal waktu subuh diperlukan data tinggi matahari 

saat terbit. Untuk mengetahauinya dapat dicari menggunakan rumus (h0) 

terbit = - (ref + sd + ku). 

h. Tinggi matahari saat subuh (hsubuh) 

 Tinggi matahari saat subuh yaitu sesuai dengan kriteria 

ketinggian. Dalam hal ini sesuai standar kementrian agama menggunakan 

-20 derajat. 

i. Sudut waktu matahari (t0)  

 Sudut waktu matahari dapat dicari menggunakan rumus Cos t0 = 

sin h0 : cos ɸx : cos δm – tan ɸx tan δm dengan sudut waktu matahari untuk 

subuh bernilai negatif (-). 

j. Mengubah waktu hakiki (WH) menjadi waktu darah (WD) 

 Untuk mengubah WH menjadi WD menggunakan rumus WD = 

WH- e + (λd – λx ) : 15 dengan nilai WIB 105
0
, WITA 120

0
 dan WIT 135

0
. 

k. Menambah ihtiyath 

 Ihtiyath adalah tindakan pengamanan dan pencegahan dengan 

mengambil sesuatu yang meyakinkan dan meneguhkan. Dalam konteks 

hisab waktu shalat, ihtiyath dimaksudkan sebagai kehati-hatian dengan 

cara menambah atau mengurangi hasil perhitungan berkisar 1 sampai 2 

menit atau lebih. Ihtiyath memiliki ketentuan sebagai berikut : 

1) Bilangan detik berapapun dibulatkan menjadi 1 menit, kecuali 

untuk waktu terbit, detik berapapun harus dibuang. 
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2) Hasil perhitungan ditambah 2 menit, kecuali untuk waktu terbit 

dan imsak dikurangi 2 menit.
40

 

 

Contoh:  Zuhur  = pk. 11.32 WIB. menjadi 11.34 WIB 

   Subuh  = pk. 04.16 WIB. menjadi 04.18 WIB 

Berikut contoh perhitungan Awal waktu shalat untuk Kabupaten 

Ponorogo tanggal 5 Maret 2021 : 

Data  yang diperlukan untuk menghitung awal waktu sebagai berikut : 

1. Lintang tempat (ɸ/p)  = -7
0 

00‟ (LS)  

2. Bujur tempat (λ)   = 110
0 

24‟ (BT) 

3. Deklinasi Matahari (δ)  = -5
0 

58‟19‟‟
41

 

4. Equator of time (e)  = -0
j
 11

m 
29

d
  

5. Koreksi Waktu Daerah  = (bujur daerah – bujur tempat) : 15 

= (105 – 111
0 

29‟) : 15 

= -0
j 
25

m 
56

d 
 

6. Ketinggian tempat   

a. Asyar  = hasyar 

b. Magrib = -1 

c. Isya  = -18 

d. Subuh  = -20 
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 Unggul, “Problematika Awal Waktu Subuh Antara Fikih dan Astronomi”, 94-96 
41

 Nilai deklinasi Matahari dan Equator of time dilihat dari data ephemeris matahari pada jam ke-5 

data ephemeris hisab rukyat Kementrian Agama 2021, 92 
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1. DZUHUR = 12 –e + KWD + i 

Waktu Kulminasi  = 12
j 
00

m
 00

d
  

Equator of time  = -0
j
 11

m 
29

d 
   - 

     = 12
j 
11

m 
29

d 
 

KWD    = -0
j 
25

m 
56

d 
   + 

     = 11
j 
45

m 
33

d 
 

Ihtiyat     = 00
j 
02

m 
00

d
    + 

      = 11
j 
47

m 
33

d
   

  

2. ASHAR = Zuhur + t Asyar : 15 

t asyar = cos
-1 

(-tan p. Tan d + sin h/cos p/cos d) /15 

h asyar = tan
-1 

(1/tan Zm + 1)) 

Zm = p – d 

  = -7
0 

52‟ –( -5
j 
58‟ 19‟‟) 

  = -1
0 

53‟ 41‟‟  

  = 1
0 

53‟ 41‟‟
42

 

h asyar = tan
-1 

(1/(tan zm +1)) 

  = tan
-1 

(1/(tan 1
0 

53‟41‟‟ + 1)) 

  = 44
0 

4‟4.07‟‟ 

t asyar = cos
-1 

(- tan p. Tan d + sin h/cos p/cos d)/15 

= cos
-1 

(-tan -7
0 

52‟*tan -5
0 

58‟ 19‟‟ + sin 44
0 

4‟4.07‟‟/cos -7
0 

52‟/     

cos -5
0 

58‟19‟‟)/15 

                                                           
42

 Mencari Zm : jarak antara zenit dan matahari, nilainya mutlak pengurangan lintang tempat 

dengan deklinasi matahari, apabila hasilnya bernilai negatif maka dirubah ke postif. 

   11: 48 
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= 3
0 

5‟0.36‟‟ 

Waktu Ashar = Zuhur + t asyar 

   = 11
j 
47

m 
33

d 
+

 
3

j 
5

m 
0,36

d 
 

= 14
j 
52

m 

3. MAGHRIB  = Dzuhur + t maghrib/ 15 

t maghrib = cos
-1 

(-tan p*tan d + sin h/cos p/cos d)/ 15 

  = cos 
-1

 (-tan -7
0
 52‟ * tan -5

0 
58‟19‟‟ + sin -1/cos -7

0 

52‟/cos -5
0 

58‟19‟‟)/ 15 = 6
0 

7‟ 22.42‟‟ 

Waktu maghrib = Dzuhur  11
j
 47

m
 33

d 
 

   = t maghrib  6
0 

7‟22.42‟‟  + 

       17
j 
54

m 
55,42

d 
 

  

4. ISYA  = Dzuhur + t isya/ 15 

t isya  = cos
-1 

(-tan p*tan d + sin h/cos p/cos d)/ 15 

  = cos 
-1

 (-tan -7
0
 52‟ * tan -5

0 
58‟19‟‟ + sin -18/cos -7

0 

52‟/cos -5
0 

58‟19‟‟)/ 15 = 7
0 

16‟ 36,96‟‟ 

Waktu isya = Dzuhur  11
j
 47

m
 33

d
  

  = t isya   7
0
 16‟ 36,96‟‟ + 

      19
j 
4

m
 9,96

d
  

 

14: 53 

17:55 

19: 04 
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5. SUBUH = Dzuhur – t subuh/ 15 

t subuh = cos
-1 

(-tan p*tan d + sin h/cos p/cos d)/ 15 

  = cos 
-1

 (-tan -7
0
 52‟ * tan -5

0 
58‟19‟‟ + sin -20/cos -7

0 

52‟/cos -5
0 

58‟19‟‟)/ 15 = 7
0 

24‟ 47,74‟‟ 

 

Waktu Subuh= Dzuhur  11
j 
47

m
 33

d
  

  = t subuh  7
0
 24‟ 47,74‟‟     - 

     4
j 
22

m 
45,26

d 
 

04:23 

 

Hasil perhitungan waktu shalat tanggal 5 Maret 2021 untuk Ponorogo : 

Dzuhur Asyar Maghrib Isya Subuh 

11:48 14:53 17:55 19:04 04:23 
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BAB III 

 PUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) MAJELIS TARJIH 

MUHAMMADIYAH KE-31 MENGENAI WAKTU SUBUH 

 

A. Koreksi Waktu Subuh dalam Putusan Munas Majelis Tarjih 

Muhammadiyah 

Pelaksanaan Musyawarah nasional Tarjih ke-31 telah berlangsung 

secara daring. Dalam Munas Tarjih Ke-31 ini telah dikaji beberapa aspek baik 

terkait masalah-masalah sosial kemasyarakatan maupun ibadah. Masalah 

sosial kemasyarakatan meliputi zakat kontemporer, fikih disabel, fikih 

agraria, masalah terminasi hidup, perawatan paliatif dan penyantunan kaum 

senior. Salah satu putusan Munas Tarjih ke-31 Muhammadiyah yang 

disampaikan pada hari Ahad, 20 Desember 2020 adalah memberikan koreksi 

waktu subuh untuk Indonesia dari semula posisi ketinggian matahari minus 

20 derajat menjadi minus 18. Ijtihad ulang waktu subuh ini disepakati oleh 

para peserta Munas setelah melalui debat panjang dan menegangkan.
1
  

Belakangan ini, masalah tersebut cukup hangat diperbincangkan 

lantaran adanya perbedaan pendapat tentang ketinggian matahari waktu 

subuh. Pembahasan terkait masalah ini juga merupakan lanjutan dari temuan 

Islamic Sciense Research Network (ISRN) UHAMKA, Pusat Astronomi 

Universitas Ahmad Dahlan (Pastron UAD) dan Observatorium Ilmu Falak 

                                                           
1
 Agus Hasan Bashori, M. Syu‟aib Al Faiz, Waktu Subuh Secara Syar‟i, Astronomi, dan Empiris 

(Malang: Yayasan Bina Al-Mujtama‟, 2021), 320 
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(OIF OMSU) yang secara khusus mengamati perubahan cahaya pagi di 

beberapa kota di Indonesia selama beberapa tahun. Berdasarkan temuan 

ketiga lembaga penelitian astronomi dan ilmu falak Muhammadiyah ini 

menyimpulkan bahwa Ketentuan Kementrian Agama tentang ketinggian 

matahari pada waktu subuh di angka -20 derajat perlu dikoreksi dan Majelis 

Tarjih menilai -18 derajat merupakan angka yang lebih akurat.
2
 Para ulama 

menyepakati sesuai dengan ayat-ayat Alquran dan hadits-hadits nabi Saw, 

bahwa awal waktu shalat subuh adalah saat terbit fajar shadiq, hanya saja 

fajar kapan shadiq itu tiba masih menjadi perdebatan yang sejak lama terjadi 

dikalangan para fukaha dan ulama muslim lainnya.  

B. Bentuk-bentuk Koreksi Waktu Subuh Majelis Tarjih Muhammadiyah 

dan Implikasinya 

Secara astronomi Departemen Agama menetapkan tinggi matahari pada 

awal subuh adalah -20
0
 dibawah ufuk. Berdasarkan pemaparan sebelumnya 

lembaga Majelis Tarjih Muhamaadiyah melalui Keputusan Musyawarah 

Nasional XXXI Nomor 734/KEP/1.0/B/2021 yang ditanhfid kan pada bulan 

Maret telah melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap waktu subuh di 

Indonesia, dalam putusannya Majelis Tarjih Muhammadiyah mengklaim 

waktu subuh Indonesia terlalu dini sehingga menggunakan derajat -20 dinilai 

kurang akurat. Dapat kita ketahui bahwa waktu shalat fardhu khususnya 

waktu subuh para fukoha sepakat dimulai dari terbitnya fajar shadiq, 

ketentuan yang berlaku di Indonesia adalah saat matahari berada sekitar 20 

                                                           
2
 Ibid. 
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derajat di bawah ufuk. Penggunaan 20 derajat di Indonesia karena wilayah 

indonesia terbagi menjadi tiga zona waktu yang berbeda, selain itu alasan 

lainnya karena wilayah Indo nesia yang lebih tebal dan dekat dengan wilayah 

ekuator sehingga penghamburan cahaya nya pun akan berbeda dengan yang 

berada jauh dari ekuator. 

Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Nomor 734/KEP/1.0/B/2021 

tentang waktu subuh menilai angka untuk ketinggian matahari yang lebih 

akurat adalah -18 derajat. Hal ini disampaikan oleh pimpinan pusat 

Muhammadiyah secara resmi pada sidang musyawarah nasional ke 31. Di 

dalam putusannya pada poin pertama/diktum Kesatu juga terdapat petikan,  

memutuskan: “mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh minus 20 

derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam 

Himpunan Putusan tarjih 3; menetapkan ketinggian matahari awal subuh 

yang baru yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur”
3
  demikian petikan 

bunyi surat putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut. Konsekuensi 

dari hasil putusan ini adalah waktu subuh muhammadiyah mundur 8 menit 

dari waktu subuh yang telah ditentapkan oleh kementrian agama, atau 

terdapat selisih 2 derajat, dimana 1
0
 setara dengan 4 menit, sehingga misalkan 

waktu subuh wilayah Indonesia Bagian Barat (WIB) menunjukkan pukul 

04:15 WIB, maka awal waktu subuh Muhammadiyah mundur 8 menit 

menjadi 04: 23 WIB.  

                                                           
3
 Putusan Tanfidz Hasil Munas tarjih Muhammadiyah No. 734/KEP/1.0/B/2021 
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Putusan Majelis Tarjih Muhamadiyah ini disampaikan untuk seluruh umat 

islam, dalam isi putusan pada diktum ketiga Muhammadiyah 

mengintruksikan disemua tingkatan khusunya Majelis Tarjih dan Tajdid 

untuk mensosialisaikan keputusan ini kepada umat islam dan berbagai pihak 

sebagai tuntunan dalam melaksanakan ibadah, namun mulai diterapkan dan 

dilaksanakan secara resmi dan menyeluruh untuk warga Muhammadiyah 

sendiri sejak ditetapkan putusan ini pada tanggal 20 Maret 2021.  

C. Dasar Hukum dan Pertimbangan Koreksi Waktu Subuh dalam Putusan 

Majelis Tarjih Muhammadiyah 

Berdasarkan Putusan Munas Majelis Tarjih Muhamaadiyah ke-31 

dengan Nomor Putusan 734/KEP/I/I.0/B/2021 tentang tanfidz Musyawarah 

nasional XXXI Tarjih Muhammadiyah tentang Kriteria Waktu Subuh dalam 

lampiran 6A didapatkan data sebagai berikut : 

1. Mengenai alasan Muhammadiyah mengoreksi waktu subuh 

(dipaparkan dalam tanfid putusan) mengutip dalam putusan tanfidz 

diantaranya sebagai berikut : 

“dalam kitab al-„Urf asy-Syazi bi Syarh Sunan at-Tirmidzi (I: 173) 

ditegaskan bahwa terbit fajar menurut ulama falak adalah ketika 

matahari berada di bawah ufuk pada kedalaman 15
0
, tetapi 

pandangan ini dibantah oleh Ibnu hajar al-Makki yang 

menyatakan bahwa terbit fajar bisa lebih cepat dan bisa lebih 

lambat. Dalam praktiknya umat Islam berbeda-beda menentukan 

saat fajar (sadiq) datang antara -20 seperti Indonesia, -19,5 di 

Mesir, -18 dan lain-lain. Di Mesir Institut Nasional penelitian 

Astronomi dan Geofisika Hulwan sejak tahun 1984 menyatakan 

bahwa waktu subuh di Mesir terlalu dini, dan beberapa kali 

mengadakan seminar hasil penelitian yang kesimpulannya adalah 

waktu subuh -14,7
0
, namun dalam praktik hingga sekarang Mesir 

masih tetap memparktikan -19,5
0 

. Di Indonesia untuk waktu lama 

masyarakat mempraktikkan -20
0
. Namun sejak munculnya tulisan 
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yang dimuat secara serial dalam Majalah Qiblati dan kemudian 

dibukukan dengan judul Koreksi Awal Waktu Subuh yang 

menyatakan bahwa awal waktu subuh di Indonesia terlalu pagi (24 

menit sebelum kemunculan fajar shadiq). Pendapat ini didasarkan 

pada kesaksian di beberapa lokasi saat adzan subuh terdengar, 

sedang fajar shadiq belum terbit. Kasus ini akhirnya memperoleh 

pehatian para pengkaji astronomi Islam di Indonesia untuk 

mengkaji dan melakukan pnlitian tentang awal waktu subuh. 

Selama ini di kawasan Mabims (menteri-menteri Agama Brunei 

Darussalam, Indonesia, Malasyia dan Singapura) menyatakan 

bahwa di Indonesia termasuk yang terpagi dengn ketinggian 

(altitude) -20
0
 jika dibandingkan dengan waktu subuh di negara 

lain. Muhammadiyah dalam Pedoman Hisab Muhammadiyah juga 

berpdoman bahwa ketinggian matahari untuk subuh -20
0 

, namun 

hasil ini berbeda dari hasil kajian dan penelitian awal waktu 

subuh yang menunjukkan ketinggian matahari lebih rendah dari 

pada -20
0
.”

4
 

 

2. Berdasrakan hasil observasi dan kajian 3 (tiga ) lembaga 

Muhammadiyah yaitu Obsrvatorium Ilmu Falak (OIF) Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Pusat Studi 

Astronomi (Pastron) yang berada di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 

dan Islamic Science Research Network (ISRN) Universitas 

Muhamadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta, dengan hasil 

sebagai berikut : 

a. OIF UMSU menggunakan alat Sky Quality Meter (SQM). 

Pengambilan data dilakukan di Kota Medan, Pantai Romantis 

(Kabupaten Deli Serdang) dan Barus (Kabupaten Tapanuli 

Tengah). Lokasi penelitian pada daerah dengan polusi cahaya yang 

buruk. Sementara itu polusi cahaya di lokasi pantai Romantis dan 

Barus lebih baik dari pada di OIF. Durasi pengambilan data dari 

                                                           
4
 Putusan Tanfidz Hasil Munas tarjih Muhammadiyah No. 734/KEP/1.0/B/2021, 7 
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tahun2017-2020 (Ramadhan 1438 H – Zulkaidah 1441 H), dengan 

menggunakan metode Moving, SQM diarahkan ke 0
0 

, 30
0 

, 45
0
 , 

dan 90
0 

(zenit) menyimpulkan bahwa polusi cahaya berpengaruh 

terhadap ketinggian matahari sebagai penentu awal waktu subuh, 

selain itu tinggi matahari yang terendah yaitu 16,48
0 

untuk data 

SQM yang mengarah pada Zenit. 

b. Patron UAD menggunakan SQM yang diarahkan ke zenit. 

Pengambilan data dilakukan di Kabupaten Bantul, Kota 

Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, dan kabupaten Gunungkidul. 

Polusi cahaya di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten 

Gunungkidul lebih baik daripada Kota Yogyakarta dan Kabupaten 

Bantul. Penlitian dilakukan pada 2016 (Syakban 1437 H – rabiul 

Awal 1438 H), 2017 (Rabiul Akhir 1438 H – Rabi‟ul Akhir 1439 

H) dan 2020 (Syakban 1441 H) menggunakan Moving Average 

untuk mengolah data SQM. Kesimpulannya nilai Tingkat 

Kecerahan Langit (TKL) dipengaruhi oleh fase bulan selain adanya 

polusi cahaya. Hal ini mempengaruhi nilai tinggi matahari sebagai 

awal waktu subuh, semakin tinggi polusi awal waktu subuh yang 

diperoleh dari pengolahan data menjadi lebih siang daripada waktu 

dengan menggunakan perhitungan ketinggian matahari -20
0
. 

Tinggi matahari yang terendah yang berhasil diukur yaitu -15,75
0
. 

c. ISRN UHAMKA menggunakan SQM, kamera DLSR, kamera All-

Sky, Kamera smartphone dan kamera drone. Pengambilan data 
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dilakukan di beberapa daerah (Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, 

DKI Jakarta, Cirbon, Gunungkidul, Labuanbajo, Bitung, 

Balikpapan, Manokwari) dan luar negeri (Inggris, Amrika Serikat, 

Malasyia, Mesir, Turki, dan Saudi Arabia. Pengambilan data 

dilakukan dari tahun 2017-2020 (Jumadil Akhir 1438 H – 

Zulkaidah 1441 H). ISRN menyimpulkan dari 750 hari data subuh 

(data terbit fajar) di berbagai daerah di dunia beragam yaitu -18,4
0
, 

-18
0
, -17

0
, -16

0
, -15

0
, -14

0
, -13

0
, -12

0
, -11

0
, -10

0
, -9

0
, -8

0
, -7

0
. 

5
 

Selain hasil 3 lembaga riset trsbut, Majlis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengundang pakar astronomi dari 

Insitut Teknologi Bandung  (ITB) Bandung yaitu Dr. Dhani 

Herdiwijaya dan Dr. Mahasena Putra yang hasil kajian keduanya 

dapat dipahami bahwa mayoritas ketinggian matahari awal subuh 

adalah -18
0 

. hasil riset yang sama disampaikan oleh para peserta 

Munas Tarjih seperti Sugeng Riyadi, bahril Ulum, dan Adi 

Damanhuri. Bgitu pula ahsil riset yang berjudul Reevaluation of 

The Sun‟s Altitude for Dermination Beginning of Fajr Prayer Tims 

Malasyia oleh Mohd Zambri Zainuddin menyimpulkan bahwa 

ketinggian mataahri awal waktu subuh minus -18
0
.  

Selanjutnya akan penulis paparkan beberapa pendapat dari ulama 

dunia dan ulama nusantara yang menjadi pertimbangan hukum 

                                                           
5
 Putusan Tanfidz Hasil Munas tarjih Muhammadiyah No. 734/KEP/1.0/B/2021, 13 
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Muhammadiyah dalam mengoreksi ketinggian matahari pada waktu 

subuh, serta kaitannya dengan  waktu fajar shadiq.  

1. Waktu Subuh menurut Fuqoha Muslim Dunia 

a. Al-Fadl bin Hatim an-Nirizy (w. ± 290 H/903 M) 

Nama lengkapnya Abu al-Abbas Al-Fadl bin Haitim an-Nirizy, lebih 

dikenal dengan “an-nirizy”, wafat sekitar tahun 290 H/903 M. An-

Nirizy berasal dari Persia, dia adalah seorang ahli observasi, ahli 

astronomi, dan ahli geometri. Beberapa karyanya di bidang astronomi 

antara lain: kitab az-Zaij al-Kabir, kitab az-Zaij ash-Shaghir, kitab 

Samt al-Qiblah, al ‘Amal bi al-Usthurlab al-Kury, dan lain-lain.  

Dalam karyanya “al-‘Amal bi al-Usthurlab al-Kury”, tertera informasi 

mengenai standar shafaq dan fajar. Menurutnya baik standar shafaq 

maupun fajar keduanya sama, yaitu 18 derajat di bawah ufuk.  

Untuk isya, An-Nirizi menyatakan sebagai berikut: 

 ي اْ ىِ ا يَ ِمَّ  ح  يَ  اعٍ فَ تِ ارْ  ى َ عَ  سِ مْ الشَّ  ةِ جَ رَ دَ  رَ ي ْ ظِ نَ  عُ ضَ  ُثَّ 
َ
  قِ فَ ىشَّ لِ  قَ رِ شْ مل

“kemudian letakkan nadir derajat matahari pada ketinggian 18 pada 

yang mengiringi timur untuk shafaq.” 

 

Sedangkan untuk subuh, dia menyatakan sebagai berikut : 

 ح  يَ  اعٍ فَ تِ ي ارْ ىَ عَ  بَ رِ غْ مَ ي الْ ىِ ا يَ ِمَّ  سِ مْ الشَّ  ةِ جَ رَ دَ  رَ ي ْ ظِ ا نَ نَ عْ ضَ وَ  رَ جْ لفَ ا اْ نَ دْ رَ اَ  نْ اِ فَ 
“maka jika kita kehendaki fajar maka letakkan nadir derajat matahari 

pada yang mengiringi arah barat pada ketinggian 18”. 
6
 

 

                                                           
6
 Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Fajar dan Shafaq dalam Kesarjanaan Astronom Muslim dan 

Ulama Nusantara (Yogyakarta: LKIS, 2018), 16. 

Kutipan tersebut terdapat dalam naskah “al-„Amal bi al-Usthurlab al-Kury” (lembar ke-18a) karya 

Abu al „Abbas al-Fadhl bin Hatim an-Nirizy (w. 290 H/903 M). Sumber: MS Spanyol. Pada baris 

ke-1 sampai ke-5 tertera informasi tentang standar waktu Isya dan subuh. 
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b. Jabir al-Battani (w. 317 H/929 M) 

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Jabir bin 

Sinan al-Harry ar-Raqqy ash-Shaby‟ al-Battany, lebih dikenal dengan 

Jabir al-Battani saja. Pencapaian terbaiknya Al-Battani dalam 

astronomi adalah karyanya yang berjudul ‚az-Zij ash-Shaby‛ (tabel 

sabean) atau dikenal dengan Zig al-Battani (Tabel al-battani), yaitu 

sebuah karya astronomi yang berisi uraian astronomis yang 

diperlengkapi dengan tabl-tabel astronomi dan memuat hasil-hasil 

obsrvasi yang pernah dilakukannya. Karya-karya Al-battani yang lain 

antara lain: kitab Ma’rifah Mathali al-Buruj fima baina Arba’ al-falak, 

risalah fi Miqdar al-Istishalat, risalah fi tahqiq aqdar al-Ittishalat 

Syarh Arba’, Maqalat li-Bathlamiyus, kitab Ta’dil al-Kawakib, Ishlal 

al-Majisthy, dan lain-lain. 

Dalam karyanya ‚Zij al-Battany‛ bab ke-12 pembahasan kreasi 

dan praktik astrolabe (fi Shina’ah Amal al-Ushturlab), al-Battani 

memberikan informasi tentang standar konsep shafaq dan fajar ketika 

mengaplikasikan keduanya dalam sebuah instrumen astronomi 

bernama astrolabe, dalam hal ini al-Battani menetapkan fajar dan 

shafaq pada posisi 18 derajat dibawah ufuk. 

Al-Battani menyatakan sebagai berikut : 

 يِ دْ لَ اْ  سَ اْ رَ  عُ ضَ تَ ف َ  قَ فَ الشَّ  بَ يْ غِ مَ وَ  رِ جْ لفَ اْ  عِ لْ ىُ طُ  اتِ رَ طَ نْ قَ مُ  عَ ضْ وَ  تَ دْ رَ ا اَ ذَ اِ وَ 
 ةً  مَ اَل عَ  انِ طَ رْ لسَّ  سِ اْ رَ  ارَ دَ مَ  ْيِ ظِ  النَّ ِح  مُ ىَ عْ ت َ وَ  اتِ رَ طَ نْ قَ مُ  الْ ِح  رَ شَ عَ  ةَ يَ ا نِ   ثََ ىَ عَ 
 سَ اْ رَ  عُ ضَ تَ  ُثَّ  ِظْيِ  النَّ ِح  مُ ىَ عْ ت َ وَ  ةِ رَ ضَ نْ قَ مُ الْ  كَ ىْ ي تِ ىَ عَ  لِ مْ الَْ  سَ اْ رَ  عُ ضَ تَ  ُثَّ 
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 ثِ اَل الثَّ  ْْيَ ب َ  كَ لَ  عُ مَ ا يَْ زً كَ ْر مُ  بُ ىُ طْ تَ  ُثَّ  ْيِ ظِ ي النَّ ىَ عَ  مُ ىَ عْ ت َ ا وَ هَ ي ْ ىَ عَ  انِ طَ رَ السَّ 
 ْيِ ظِ  نَ ِح  تْ عَ نِ ا صَ ى مَ رَ خْ ألُ ا ةِ هَ الِْ  نَ مِ  عُ نَ صْ تَ  ا ُثَّ طِّ خَ  نَّ هِ يْ ىَ عَ  طُّ تَُ مات وَ اَلَ عَ 
 ةٌ رَ طَ نْ قَ مُ  بِ رِ غْ مَ  الْ  ِح ِت الَّ وَ  رِ جْ فَ الْ  عِ لْ ىُ طُ  ةَ رَ طَ نْ قَ مُ  قِ رِ شْ مَ  الْ  ِح ِت الَّ  نُ لْ كُ تَ ا ق َ ِهَ 
  قِ فَ الشَّ  بُ يْ غِ مَ 

“Dan apabila engkau hendak menentukan lingkaran terbit fajar dan 

terbenam shafaq, maka letakkan titik Capricorn 18 derajat pada 

lingkaran. Maka akan diketahui pada nadir predaran titik Cancer  

„Alamah. Kemudian letakkan titik aries dilingkaran itu, maka akan 

diketahui di nadir. Kemudian letakkan ra‟s sarathan di lingkaran maka 

diketahulah di nadir. Kemudian carilah pusat antara tiga tanda dan 

tandailah sebuah garis, kemudian buat dari arah lainnya sebagai mana 

pada nadir keduanya, maka pada bagian timur adalah lingkaran terbit 

fajar dan yang dibarat adalah lingkaran terbenam shafaq.”
7
 

 

c. Abu Raihan al-Birruni 

Nama lengkapnya Abu Raihan muhammad bi Ahmad al-Biruni 

(w.440 H/1048 M). Lahir di  Katch, Khawarazm (sekarang 

Uzbekistan) pada 02 Dzulhijjah tahun 362 H/973 M. Al-Biruni adalah 

tokoh populer di bidang astronomi. Dia kerap melakukan rihlah  ilmiah 

ke beberapa wilayah dan negeri. Di dunia Islam dia dikenal sebagai 

ilmuwan universal yang menguasai berbagai bidang ilmu. Al-Biruni 

menjelaskan proses terjadinya fajar yaitu adanya sinar yang melewati 

lapisan-lapisan atmosfir yang berada di dekat bumi, yang mana hal ini 

sesuai dengan astronomi modern. Sedangkan proses terjadinya fajar 

dan senja sendiri menurut Al-Biruni ada tiga. Pertama, sinar fajar yang 

lemah, dengan bentuk berkas cahaya yang meruncing, memanjang, dan 

                                                           
7
 Dikutip dari artikel Muhammad bin „Abd al-Wahab bin „Abd ar-Razaq al-Andalusy dalam 

artikelnya “Idhah al-Qaul al-Haqq fi Miqdar Inhithath asy-Syams Waqt Thulu al-fajr wa Ghurub 

asy-Syafaq” tt, 13 
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tegak. Ini disebut fajar subuh palsu, dan dikenal juga dengan ekor 

serigala. Kemunculan fajar dalam tahap ini tidak membawa 

konsekuensi kewajiban apapun dari segi hukum (syariat) dan kebiasaan 

umumnya. Kedua, fajar horizontal di ufuk, yang melingkar dan mulai 

menerangi seakan separuh wilayah bumi menjadi terang. Keadaan ini 

mempengaruhi insting bintang dan manusia untuk mulai beraktifitas 

seseuai dengan kebiasaannya. Fajar inilah yang dikaitkan dengan 

kewajiban agama (shalat subuh). Ketiga, fajar yang mulai tampak 

terang dengan diiringi warna merah, yang mengikuti setelah dua tahap 

sebelumnya dan mendahului terbitnya matahari, tahapan ini adalah 

waktu yang masih tersisa untuk manusia melaksankan kewajiban 

agama (waktu shalat subuh). 

Uraian Al-Biruni diatas memberi gambaran kepada kita tentang 

bagaimana proses dan tahapan peristiwa fajar secara cukup detail, yang 

mana fakta bahwa fajar sebenarnya merupakan kejadian yang telah 

menjadi perhatian banyak orang.  

Lebih lanjut Al-Biruni telah menetapkan standar Subuh. 

Menurutnya waktu subuh biasanya berlaku dengan setelah aktifitas 

istirahat sembari menanti terbit siang hari. Untuk keperluan fajar dan 

shafaq, para ulama ahli telah melakukan obsrvasi dan mendapatkan 

standar waktu kedalaman matahari 18 derajat di ufuk timur (untuk 

fajar). Dari pernyataan Al-Biruni ini tampak bahwa fajar 18 derajat 

tersebut adalah berdasarkan informasi orang-orang terdahulu yang 
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telah mlakukan obsrvasi, bukan merupakan hasil observasi Al-Biruni 

sendiri.
8
 

d. Az-Zarqali 

Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Yahya an-Naqqasy al-

Qurthuby al-Andalusy (w. 480 H/1087 M), lebih dikenal dengan “az-

zarqaly”. Beliau lahir di Kordova,Spanyol tahun 420 H.1029 M. Al-

Zarqali dikenal sebagai tokoh populer dengan observasi benda-benda 

langit dan ahli dalam sejumlah instrumen astronomi. Salah satu krasi 

Al-Zarqali di bidang instrumen astronomi adalah instrumen bernama 

‚ash-Shafihah az-Zarqalah‛ atau “ Lempeng Al-Zarqali” yang 

merupakan bagian dari pengembangan astrolable. Pada awalnya alat 

ini disusun dan dipersembahkan kepada Abu Qasim Muhammad bin 

„Ibad. Instrumen ini sendiri memiliki dua catatan (risalah), yang 

pertama tentang praktik penanggalan planet-planet (bintang-bintang) 

yang tujuh, ditulis tahun 473 H. Sedangkan yang kedua tentang praktik 

Lempeng Al-Zarqali yang mencakup 100 bab, diantaranya pada bab 

ke-49 terdapapat pembahasan tentang shafaq dan terbit fajar (fi 

ma’rifah asy-syafaq wa thulu’ al-fajr). Al-Zarqali menetapkan bahwa 

standar waktu Isya dan Subuh (fajar) masing-masing 18 derajat 

dibawah ufuk. Dalam uraiannya menjelaskan tidak secara spesifik 

konsepsi kedalaman waktu fajar dan shafaq, namun dalam aplikasinya 

                                                           
8
 Butar-butar, Fajar & Shafaq dalam Kesarjanaan Astronom Muslim dan Ulama Nusantara,,. 24 
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terhadap instrumen astrolabe, dia menyatakan keduanya (fajar dan 

isya) dengan angka 18 derajat. 
9
 

e. Al-Hasan bin Ali al-Marrakusy  

Nama lengkapnya Abu Ali al-Hasan bin Umar al-Marrakusy al-

Maghriby (w. Stlh 680 H/1281 M). Beliau dikenal sebagai juru waktu 

(muwaqqit), geografer, matematikawan, astronom dan observer. 

Seluruh pemikiran beliau terangkum dalam karyanya ‚jami’ al-mabady 

wa al-Ghayat fi ‘Ilm al-miqat‛. Buku ini terhitung sebagai 

ensiklopedia yang membahas semua cabang astronomi waktu itu baik 

secara teoritis maupun praktik. Dalam ‚jami’ al-mabady wa al-Ghayat 

fi ‘Ilm al-miqat‛ jilid ke-1, fasal k-55, pembahasan tentang waktu 

terbenam shafaq dan terbit fajar (fi Ma’rifah Waqt Mughib asy-Syafaq 

wa Waqt Thulu’ al-Fajr) Al-Marrakusyi memberikan informasi 

tentang standar waktu Isya dan Subuh (shafaq dan fajar). Menurutnya, 

shafaq di kalangan madzab Maliki dan Syafi‟i adalah awan merah (al-

hamrah) di ufuk barat stelah terbenam matahari. Sedangkan fajar 

adalah awan putih (al-bayat) yang menyebar di ufuk timur. Baik 

shafaq dan fajar keduanya trjadi karena hamburan sinar matahari di 

bola bumi.  

Mengenai standar waktu fajar, melalui penelusuran beberapa 

salinan naksha (manuskrip) ‚jami’ al-Mabady’ wa al-Ghayat fi ‘Ilm al-

Miqat‛ ditemukan dua varian standar waktu subuh/fajar, yaitu 20 

                                                           
9
 Ibid,. 26 
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derajat dan 16 derajat. Adapun salinan naskah yang menetapkan waktu 

fajar 20 derajat dibawah ufuk, setidaknya ada dua salinan naskah. 

Pertama, naskah Paris Nomor 2507, tertera sebagai berikut : 

 وِ يْ ت َ مْ ة السَّ رَ ا ءِ الدَّ  نَ مِ  يِّ قِ رْ الشَّ  قِ فُ ألُ اْ  ْْيَ ب َ وَ  سِ مْ الشَّ  ْْيَ ب َ  انَ ا كَ ذَ اِ  رُ جْ فَ الْ  عُ ىُ طْ يَ وَ 
ا نَ رْ كَ ا ذَ ِمَّ  لَّ قَ اَ  ْيِ ظِ النَّ  ةُ يَ اغَ  تْ انَ ا كَ ذَ اِ ا ذَ   ىَ ىَ عَ ف َ  ةً جَ رَ دَ  نَ وْ رُ شْ عِ  سِ مْ الشَّ ابِ  ارِّ مَ الْ 
  عٌ لْ ىُ طُ رِ جْ فَ ىْ لِ  نْ كُ يَ  َلَْ  قُ فَ الشَّ  بْ غِ يَ  َلَْ  نْ اِ وَ  ةِ ىَ ي ْ الىَّ  كَ ىْ  تِ ِح  بُ يْ غِ يَ اَل  وُ نَّ اِ فَ  قِ فَ ىشَّ لِ 

“Dan terbit fajar apabila antara matahari dan ufuk timur lingkaran 

zenit yang melalui matahari 20 derajat, berdasarkan hal ini apabila 

ketinggian nadir lebih kecil dari apa yang kita sebutkan untuk shafaq 

maka sesungguhnya ia tidak hilang pada malam itu, dan jika shafaq 

belum hilang maka fajar blum akan muncul” 

 

Sedangkan salinan naskah yang menetapakn waktu fajar 16 derajat 

di bawah ufuk adalah naskah „Majlis Syawary Mily, Iran, nomor 101, 

mikrofilm 378 yaitu pada lembar ke 75b, sebagai berikut : 

 ةِ يَ تِ مْ السَّ  ةِ رَ اءِ الدَّ  نَ مِ  يِّ قِ رْ الشَّ  قِ فِ ااْل  ْْيَ ب َ وَ  سِ مْ الشَّ  ْْيَ ب َ  انَ ا كَ ذَ اِ  رُ جْ فَ الْ  عُ ىُ طْ يَ وَ 
ا ل ِمَّ قَ اَ  ْيِ ظِ النَّ  ةُ ايَ غَ  تْ انَ ا كَ ذَ ا اِ ذَ   ىَ ىِ عَ ف َ  ةً جَ رَ دَ  رَ سَ عَ  ةَ تَّ وِ  سِ مْ االشَّ بِ  ارِّ مَ الْ 
  قِ فَ ىشَّ ا لِ نَ رْ كَ ذَ 

“Dan terbit fajar apabila antara matahri dan ufuk timur lingkaran zenit 

yang melalui matahari 16 derajat, berdasarkan hal ini apabila 

ketinggian nadir lebih kecil dari shafaq yang telah kita sebutkan”.
10

 

f. Jamaluddin al-Mardiny 

Nama lengkapnya Jamaluddin Abdullah bin Khalil bin Yusuf al-

Mardiny (w. 806 H/1403 M), lebih dikenal dengan Jamal al-Mardiny. 

Beliau seorang astronom dan muwaqqit (juru waktu). Jamaluddin al-

Mardany mengemukakan sejumlah informasi dan para pendapat para 

                                                           
10

 Naskah “Jami‟ al-Mabady ...(lembar ke-71) karya Al-Hasan bin Ali al-Marrakusyi. Sumber 

naskah: Perpustakaan Nasional Paris, Prancis, Nomor 2507. 
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ahli tentang standar Isya dan Subuh. Melalui berbagai sumber. 

Diantarnya dia menginformasikan adanya pendapat yang menyatakan 

bahwa sudut fajar dan Isya keduanya sama yaitu 17 derajat, yang mana 

menurutnya angka ini merupakan standar yang ganjil dan belum ada 

yang menyebutkan sebelumnya.  

Pendapat lain menyatakan bahwa sudut fajar dan isya adalah 18 

derajat. Seperti fuqoha Ibnu Syathir yang menyatakan bahwa adanya 

pendapat ahli lain yang menyatakan waktu Subuh berada pada 18 

derajat yang mana standar in merupakan sebagai waktu isfar. 11
  Ibnu 

Syathir juga menukil beberapa pendapat tokoh, antara lain Al-

Marrakusy (w. Stlh 680 H/1281 M) yang menyatakan 20 derajat. 

Menurut Ibnu Syathir bahwa standar 20 derajat ini digunakan oleh 

penduduk Mesir. Sementara itu kalangan tokoh-tokoh belakang 

(muta’akhirin) menetapkan sudut fajar 20 derajat. Selanjutnya ada lagi 

sejumlah observer yang mentapkan sudut subuh 20 derajat untuk 

ghalas dan 18 derajat untuk isfar, namun Jamaluddin al-Mardany tidak 

menguatkan pendapat ini. Alasannya karena isfar terjadi sesudah sudut 

18 derajat, bahkan sampai sesudah sudut 15 derajat, yaitu sesudah 

ukuran sudut 13 derajat atau 12 derajat. Adapun pendapat terakhir 

sebagai dikemukakan Jamaluddin al-Mardany adalah 19 derajat untuk 

sudut fajar dan 17 derajat untuk sudut Isya.
12

 

                                                           
11

 Ibid., 41 
12

 Ibid., 44 
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Berikut adalah tabel standar waktu fajar menurut tokoh-tokoh 

astronomi. Sejatinya masih banyak lagi karya tokoh-tokoh lain yang 

memiliki catatan tentang standar waktu subuh, namun karena 

keterbatasan penulis hanya mampu mendapatkan dan menelusuri karya 

(tokoh) diatas. Berikut adalah tabel standar waktu fajar menurut tokoh 

astronomi : 

No Nama tokoh Abad H/M Standar 

fajar (
o
) 

Sumber 

1 Al-fadl bin hatim an-

Nirizy 

w. 290H/903 M 

3/9 18 Al-„Amal bi al-

Usthurlab al-

kury 

2 Jabir al-Battani 

w. 317/929 

4/10 18 Zij al-Battani 

3 Abu raihan al-biruni 

w. 440/1048 

5/11 18 Al-qanun al-

Mas‟udy 

4 Az-zarqali 

w. 493 H/1100 M 

5/11 18 Dikutip dari 

“Idhah al-Qaul 

al-Haqq...” 

5 Al-hasan bin Ali al-

marrakusyi 

w. 680/1281 

7/13 16/20 Jami‟ al-Mabady 

wa al-Ghayat fi 

“Ilm al-Miqat 

6 Jamaluddin al 9/15 19 Risalah ad-Durr 
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2. Waktu Subuh menurut Ulama Nusantara 

a. Ahmad Khatib Minangkabau (w. 1334 H/1915 M) 

Ahmad Khatib lahir di kota gadang, Bukit Tinggi 6 Dzulhijjah 

1276/1859 M. Nama lengkapnya Ahmad Khatib bin Abdul Lathif 

Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Aziz. Dia bermukim cukup 

lama di haramain dan mengikuti halakah-halakah ilmu di Masjidil 

Haram. Beliau tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama, namun juga 

ilmu-ilmu eksakta seperti matematika, aritmetika, aljabar, al 

muqabalah, geometri, astronomi, faraid, mikat, dan zij. Beberapa 

karyanya dibidang astronomi meliputi: Al-Bahjah as-Saniyyah fi al-

A’mal al-Jabi’iyah, Al-Jawahir an-Naqiyyah fi al-A’mal al-Jaibiyyah, 

Al-Qaul al-Mufid Syarh Mathla’ as-Said, An-Natijah al-Mardhiyyah fi 

Tahqiq as-Sunnah asy-Syamsiyyah wa al-Qomariah.  

Dalam karyanya Al-Jawahir an-Naqiyyah fi al-A’mal al-Jaibiyyah 

bab ke-11, pembahasan tentang ukuran shafaq dan fajar, waktu isya, 

Imsak dan fajar, terbit, id, dan Dhuha. Ahmad Khatib menetapkan 

bahwa standar fajar adalah 19 derajat.  

mardany 

w. 806/1403 

al-Mantsur fi al 

„Amal bi Rub‟ 

ad-Dustur 
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 عِ ا فَ تِ ارْ  بُ يْ بُِ  رَ كِ ذَ ا مَ َىْت عَ ف َ ا ذَ اِ  وَ ِت الَ اْ  رِ جْ لفَ اْ  ةِ صَّ حِ ىُتُو كَ صَّ حِ وَ  ضِ يَ ب ْ الَ اْ  قُ فَ شَّ ال
 عِ لْ ىُ طُ  ىَل اِ  رِ جْ لفَ اْ  عِ لْ ىُ طُ  نْ مِ  يَ ىِ وَ  رِ جْ فَ لاْ  ةُ صَّ حِ  لَ صَ حَ  لُ مَ عَ الْ  تْ َتَّ وَ  رَ سَ عَ  ةَ عَ سْ تِ 

 سِ مْ الشَّ 
“Shafaq putih dan ukurannya seperti ukuran berikut. Dan apabila nada 

jadikan apa yang telah dikemukakan dengan sudut ketinggian 19 

derajat, sempurnalah praktik, didapatlah ukuran fajar yaitu dari sejak 

terbit fajar sampai terbit matahari.”
13

 

 

b. Muhammad Mukhtar bin „Atharid Bogor (w. 1349 H/1930 M) 

Syaikh Muhammad Mukhtar bin‟Atharid lahir di Bogor tahun 1278 

H/1861 M, dan wafat tahun 1349 H/1930 M. Sejak kecil ia dikenal 

sebagai sosok yang cerdas. Ia tercatat pernah berguru kepada Sayyid 

Abdullah bin Aqil bin Yahya (ayah Sayyid Usman) di betawi, yang 

mana sang gurunya ini telah memberinya ijazah (lisensi keilmuan).  

Dalam Taqrib al-Maqshad fi al-‘Amal bi ar-Rub’ al-Mujayyab pada 

bab ke -10 pembahasan tentang waktu dan perhitungan zawal (Fi 

Ma’rifah al-Auqat al-Madzkurah ‘ala Hisab as-Sa’ah az-Zawaliyyah) 

Muhammad Muktar menetapkan bahwa standar fajar adalah 19 derajat  

 وُ صْ قُ ن ْ اوَ  وِ قِ فِ الَ مَ  الْ ِح  لِ صْ ألَ اْ  يِ رْ بَِ  طَّ يَ  بٍ يْ   جَ ىَ عَ  رِ طْ قَ الْ  دَ عْ ب َ  دْ زِ فَ  رُ جْ لفَ اْ ا مَّ اَ وَ 
 ةٍ عَ اوَ  بِّ   يَ ىَ عَ  رُ جْ فَ الْ  لَ هُ ف َ  ْْيِ لَ ا الَْ ِح  هِ رِ خِ اَ وَ  طِ يْ الَ  ْْيَ ب َ امَ وَ  ةِ فَ ا لَ خَ مُ الْ  ِح  وُ نْ مِ 

“Dan adapun fajar, maka tambahkan jarak radius atau sudut 19 

dengan mury asli pada yang sesuai, kemudian kurangkan pada 

sebaliknya. Dan apa-apa antara garis dan akhirnya pada dua keadaan 

itu adalah fajar atas 12 jam”.
14

 

c. Muhammad Ma‟sum bin Ali 
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 Ahmad bin Abdul Lathif, Al-Jawahir an-Naqiyyah fi al-A‟mal al-Jaibiyyah, 10 
14

 Muhammad Mukhtar bin‟ „Atharid, Taqrib al-Maqasid fi al-„Amal bi ar-Rub‟ al-Mujayyab 

(Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby a Auladuhu, 1347 H), 23 
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Nama lengkapnya adalah Muhammad Ma‟sum bin Ali bin Abdul 

Muhyi Maskumambang. Ia lahir dan dibesarkan di lingkungan pondok 

pesantren, yaitu maskumambang gresik sekitar tahun 1305 H/1887 M. 

Dalam karyanya yang berjudul ‚ad-Durus al-Falakiyyah”, Syaikh 

Muhammad Ma‟sum bin Ali mengemukakan rumusan dan 

konsepsinya tentang standar waktu Isya dan fajar. Pembahasan 

keduanya ia beri judul ‚Miqdar Hisshah asy-Syafaq wa Hisshah al-

Fajr‛ (ukuran durasi Shafaq dan durasi fajar). Menurutnya waktu fajar 

ketika matahari berada dibawah ufuk timur 19 derajat. Syaikh Ma‟sum 

bin Ali mengatakan sebagai berikut : 

 تَ دْ رَ اَ  نْ اِ  )طَّ يَ ( ةٍ يَّ بِ يْ جَ  نْ مِ وَ  قِ فَ الشَّ  ةَ صَّ حِ  تُ دْ رَ اَ  ِانْ  )زْ ي َ ( ةٍ يَّ بِ يْ جَ  نْ مِ  حْ رَ اطْ 
 رِ جْ فَ الْ  ةَ صَّ حِ 

“kurangkan dari sudut (17) jika engkau kehendak durasi shafaq, dan 

sudut 19 jika engkau kehendaki durasi fajar”.
15

 

 

d. Muhammad Thahir Jalaluddin (w. 1376 H/1956 M) 

Nama lengkapnya Muhammad Tahir bin Muhammad bin 

jalaluddin Ahmad bin Abdullah. Beliau berasal dari minangkabau dan 

lebih dikenal dengan Syaikh Thahir Jalaluddin. Lahir tahun 1286 

H/1869 M dan mninggal dunia tahun 1376 H/1956 M. Adapun karya-

karya Syaikh Thahir Jamaluddin dalam bidang ilmu falak adalah : 

Nukhbah al-Taqrirat fi Hisab al-Auqat wa Sumut al-Qiblat bi al-

Lugharitmat, Pati Kiraan pada Menentukan Waktu yang lima dan 
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 Muhammad Ma‟sum bin Ali, Ad-Dur>us al-Falak>iyyah, buku 1 (t.tp : maktabah Sa‟d bin Nabhan 

wa Auladuh, 1413 H/1992 M), 44 
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Hala Kiblat dengan Logaritma, Natijah al-Umr, al-Qiblah fi an-

Nushus Ulama asy-Syafi’iyah fi ma yata’allaqu bi istiqbal al-Qiblah 

asy-Syari’iyyah Manqulah min Ummahat Kutub al-Madzab.  

Dalam karyanya Nukhbah al-Taqrirat fi Hisab al-Auqat wa Sumut 

al-Qiblat bi al-Lugharitmat dikemukakan standar isya dan Subuh. 

Menurutnya, standar isya adalah 18 derajat, sedangkan standar Fajar 

20 derajat.  

Thahir Jalaluddin mengatakan : 

 0ٓ ىَ عَ ) ٔ (ةً جَ رَ دَ  1ٔ  فَ يْ ضِ تُ  نْ اَ  لَ هُ ف َ  رِ جْ لفَ اْ وَ  اءِ شَ عِ ىْ لِ  اعِ فَ تِ رْ ااْلِ  امُ ا تََ مَّ اَ وَ 
 بِ لْ ىُ طْ مَ ىْ لِ  اعِ فَ تِ رْ لٍ اْ  امُ تََ  لُ صُ حيَْ  رِ جْ فَ ىْ لِ  ةً جَ رَ دَ  ۲ٓ وَ  اءِ شَ عِ ىْ لِ 

 “ Dan adapun ketinggian ideal untuk Isya dan Fajar yaitu dengan 

menambahkan 18 derajat (1) atas 90 untuk isya, dan 20 derajat untuk 

fajar, maka didapatlah ketinggian yang dicari”
16

 

 

Secara astronomi departemen agama menetapkan tinggi matahari 

pada awal waktu subuh adalah -20
0
, sedangkan beberapa organisasi 

dunia dan ahli falak Indonsia menetapkan kriteria waktu subuh sedikit 

berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
17

 

No Organisasi 

Posisi matahari 

(
0
) 

Negara 

1 University of Islamic Science 

karachi 

-18 Pakistan, 

Bangladesh, 

India, 

                                                           
16

 Muhammad Thahir jalaluddin al-Minkabau, Nukhbah al-Taqrirat fi Hisab al-Auqat wa Sumut 

al-Qiblat bi al-Lugharitmat (cet/1, 1356/1937), 12 
17

 Dahlia Haliah Ma‟u “waktu Shalat: Pemaknaan Syar‟i ke dalam kaidah astronomi “ (STAIN 

Manado, tt), 269 
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Afghanistan, dan 

sebagian Eropa 

2 Islamic Sociaty of North 

America (ISNA) 

-15 Canada dan 

sebagian 

Amerika 

3 Muslim World League -18 Eropa Timur 

Jauh, dan 

sebagian 

Amerika Serikat 

4 Ummul Qurra Commitee -19 Semenanjung 

Arabia 

5 Egyptian General Authority 

of Survey 

-19,5 Afrika, Syiria, 

Irak, Lebanon, 

Malasyia 

 

Selanjutnya, berikut tabel posisi matahari awal waktu subuh 

menurut ahli falak Indonesia:
18

 

no Ahli falak Posisi matahari (0) 

1 Saadoe‟ddin Djambek -20 

2 KH. Zubair Umar al-Jailani -18 
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 Ibid., 280 
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3 Muhammad Ma‟sum bin Ali -19 

4 Abdur Rachim -20 

5 Noor Ahmad SS -20 

6 KH. Slamet Hambali -19 + h terbit/ trbenam 

7 Thomas Djamaluddin -18 

8 Muhyidin Khazin -20 
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  BAB IV 

KAJIAN FIKIH DAN ASTRONOMI TERHADAP PUTUSAN 

MUSYAWARAH NASIONAL MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH 

KE-31 MENGENAI KOREKSI KETINGGIAN MATAHARI SUBUH 

 

A. Analisis Fikih Putusan Munas Majelis Tarjih Muhammadiyah  

Awal fajar/awal waktu subuh dalam fikih adalah ketika munculnya fajar 

shadiq (garis putih memanjang) di ufuk timur. Kaitannya dengan putusan 

Munas Tarjih Muhammadiyah yang mengkoreksi waktu subuhnya menjadi -

18 derajat dibawah ufuk menurut penulis merupakan standar yang lazim 

digunakan oleh para fuqoha dan ilmu falak. Dalam naskah putusan munas 

muhamadiyah ke-31 pada halaman 10 dapat dipahami bahwa awal waktu 

subuh ditunjukkan dengan fenomena matahari berupa terbit fajar.  Dalam 

penentuan waktu subuh di Indonesia hari ini berlaku ketentuan 20 derajat 

dibawah ufuk. Ketentuan ini digunakan hampir di seluruh masyarakat muslim 

di Indonesia, khusunya Kementrian Agama RI dan Nahdlatul Ulama (NU). 

Dalam buku “pedoman penentuan jadwal waktu shalat sepanjang masa” yang 

diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan standar sholat subuh 

Indonesa adalah 20 derajat, berdasarkan kutipan yang terdapat dalam buku 

tersebut sebagai berikut: 

“waktu subuh dimulai sejak terbit fajar di ufuk timur. H. Saadoeddin 

Jambek dalam bukunya “Shalat dan Puasa di darah Kutub” dan Drs. Abd. 

Rachim dalam bukunya „ilmu falak” menerangkan bahwa tinggi matahari 

saat terbit adalah -20
0
. Ada juga ahli-ahli hisab lainnya yang mengatakan 

bahwa tinggi Matahari awal subuh adalah -18
0
 atau 18

1/2 
atau -19. Selama 
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ini kita berpedoman h subuh -20 seperti yang dikemukakan oleh H. 

Saadoeddin Jambk dan Drs. Abd. Rachim” 

 

Dari penjelasan para ulama fikih (fukaha) khusunya dikalangan 

empat madzab terkait dengan permulaan waktu shalat subuh, dapat ditarik 

kesimpulan  para ulama sepakat tentang permulaan waktu subuh yaitu 

sejak terbit fajar shadiq sampai menjelang terbitnya matahari, meskipun 

masalah kapan datangnya fajar shadiq sampai sekarang masih menjadi 

perdebatan dikalangan fukoha. Terlebih lagi ditemukan banyak argumen 

yang menjelaskan mengenai keutamaan shalat diawal waktu. Dalam 

kalangan pendapat madzab Hanafi waktu shalat subuh yang paling afdhal 

(utama) adalah pada saat pagi atau saat sinar matahari mulai tampak. 

Sayyid Sabiq (Fikih sunnah: 72-73) menjelaskan bahwa ada hadits yang 

memperkuat untuk memerintahkan shalat subuh dalam penggalan hadits 

Rafi‟ bin Hadid pada waktu pagi sebagai berikut : 

َعْن رَاِفِع بن َخِدْيِج قََال قال رولل ا هل صى  ا هل عىيو ووىم َاْصِبُحْلا بِا الصُّْبِح فَِانَُّو 
 اَْعَظُم اِلُُجْلرُِكْم اَْواَْعَظُم ِلْْلَْجرِ 

“ Dari Rafi‟ bin Khadij dia berkata. Rasulullah bersabda: Laksanakanlah 

shalat subuh ketika pagi telah tiba karena itu lebih besar pahalanya bagi 

kalian, atau lebih besar pahalanya” (HR at-Tirmidzi dan lainnya) 

Maksud penggalan kalimat diatas adalah shalat subuh sejak terbitnya 

fajar sampai tibanya waktu isfar, dimana waktu isfar itu merupakan waktu 

menjelang terbitnya matahari (menjelang akhir waktu subuh) bukan awal 

waktu untuk memulai shalat subuh. sehingga kalimat tersebut juga 

bermakna memperpanjang bacaan (surat) sebagaimana yang dilakukan oleh 
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Rasul dengan memebaca 60 sampai 100 ayat yang dimulai sejak terbit fajar 

hingga tibanya waktu isfar. Terlebih lagi ditemukan beberapa hadits yang 

menjelaskan tentang keutamaan shalat diawal waktu saat Nabi saw, Abu 

Bakar , Umar dan Utsman melaksanakan shalat subuh saat gelap (taghlis), 

kemudian dimaknai dengan awal fajar shadiq karena setelah itu hari mulai 

terang  (berbeda dengan fajar kadzib yakni hari menjadi gelap kembali). 

Sementara mafzab maliki membagi waktu shalat subuh menjadi dua macam 

yaitu waktu  ihtiyari (sejak terbit fakar shadiq sampai waktu isfar (waktu 

cerah sebelum terbit matahari) dan waktu dharurat yaitu setelah waktu isfar 

sampai terbitnya matahari (Al-Fiqh „ala Madzahib al-Arba‟ah: 185).  

Dalam  hadits dari Aisyah yang diriwayatkan oleh al-Bukhori dalam 

praktiknya Rasulullah Saw shalat subuh ketika ghalas dan pernah pula saat 

isfar (sudah terang). Namun menurut ahli fikih hadits aisyah tersebut 

difahami sebagai kebolehan, dan tidak berati nabi selalu mengerjakan 

seperti itu, sehingga kelompok ini (Muhammadiyah) mengambil kesimpulan 

bahwa tatkala terbit sinar subuh itu lebih afdhal dibandingkan ketika masih 

gelap untuk melaksanakan sholat subuh.
82

 

B. Analisis Astronomi Putusan Munas Majelis Tarjih Muhammadiyah  

Merujuk pada dalil-dalil mengenai shlat subuh, awal waktu subuh 

dimulai sejak terbit fajar. Sedangkan dalam astronomi awal subuh dimulai 

saat mulai surutnya cahaya bintang-bintang dilangit, disebabkan oleh 
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pengaruh sinar matahari yang datang dilangit bagian timur, yang menandakan 

adanya perubahan dari gelap ke terang. Secara astronomi Departemen Agama 

menetapkan tinggi matahari pada awal subuh adalah -20, sedangakn 

muhammadiyah dalam putusan munasnya menggunakan -18 derajat. Hal ini 

juga dikemukakan oleh beberapa organisasi dunia dan ahli falak Indonesia 

menetapkan kriteria yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

no Ahli falak Posisi matahari (0) 

1 Saadoe‟ddin Djambek -20 

2 KH. Zubair Umar al-Jailani -18 

3 Muhammad Ma‟sum bin Ali -19 

4 Abdur Rachim -20 

5 Noor Ahmad SS -20 

6 KH. Slamet Hambali -19 + h terbit/ trbenam 

7 Thomas Djamaluddin -18 

8 Muhyidin Khazin -20 

Posisi matahari awal waktu subuh menurut ahli falak Indonesia 

Selanjutnya pada tabel diatas secara astronomi menunjukkan kriteria 

posisi matahari awal subuh yang digunakan oleh Indonesia saat ini adalah -

20, namun oleh Muhammadiyah dikoreksi menjadi -18 derajat, berarti 

terdapat selisih 2 derajat dibandingkan dengan ketentuan yang ada di 
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Kementrian Agama. Khusus kriteria yang dikemukakan oleh ahli falak 

Indonesia, pada umunya berargumen dengan fenomena fajar astronomi, 

dimana ketika posisi matahari berada sekitar 18
0
 atau 20

0
 saat itu cahaya 

bintang mulai redup karena mulai munculnya hamburan cahaya matahari, 

yang kemudian didefinisikan sebagai akhir malam atau awal waktu subuh. 

Alasan astronomi lainnya (pengambilan kriteria 18-20 derajat di bawah ufuk 

sebagaimana diterapkan di Indonesia yang berbeda dengan beberapa negara 

lainnya, karena atmosfer indonesia yang berada di bawah equator relatif lebih 

tebal dari lintang tinggi misalnya, tebal troposfer di lintang tinggi sekitar 10 

km, diwilayah ekuator sekitar 17 km. Dengan kata lain karena atmosfer di 

Indonesia lebih tebal maka untuk menghamburan cahaya yang lebih tinggi 

posisi matahari berada paling bawah, sehingga jelas akan berebeda dengan 

negara yang posisinya jauh dari ekuator. Jika mengambil posisi matahari 

lebih kecil (misal 15
0
) dalam kondisi seperti di Indonesia, berarti hari telah 

mulai terang. Jika ini yang terjadi maka untuk shalat subuh relatif tidak 

bermasalah karena ada pilihan waktu, tapi bagi orang yang akan berpuasa, 

karena awal waktu Subuh sering dijadikan patokan mulai puasanya dan ia 

masih makan sahur, maka puasanya menjadi batal.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Terkait dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan, serta berdasarkan uraian pada bab-bab selanjutnya maka 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Waktu subuh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam putusan munasnya 

berdasarkan kajian fikih masih menjadi persoalan . Awal waktu subuh 

dalam fikih ditandai dengan munculnya fajar shadiq diufuk bagian timur, 

namun kapan waktu fajar itu muncul masih menjadi perbincangan 

dikalangan fukoha, terlebih dalam putusan munas tersebut tidak 

dijelaskan bagaimana ciri-ciri fajar menurut organisasi Muhammadiyah, 

waktu subuh menurut beberapa fukoha dapat terjadi ketika waktu ghalas 

ataupun ketika waktu isfar, karena masing-masing memiliki dasar , hanya 

saja berdasarkan beberapa observasi yang dilakukan oleh lembaga falak 

Muhammadiyah yang masing-masing lembaga tersebut menghasilkan 

angka ketinggian matahari yang lebih kecil dan akhirnya menetapkan 

angka -18 untuk kemunculan fajar, namun perbedaan yang terjadi saat ini 

merupakan bentuk ijtihad yang dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai 

salah satu lembaga dakwah yang berpengaruh di Indoneisa. 

2. Waktu awal subuh yang ditetapkan oleh lembaga Majelis Tarjih 

Muhammadiyah berdasarkan hasil observasinya sudah sesuai dengan 
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kriteria waktu subuh seara Astronomi. Waktu awal subuh/ fajar dalam 

secara astronomi ditandai dengan meredupnya cahaya bintang-bintang di 

ufuk timur. Yaitu sesuai pendapat  mayoritas ulama yakni berkisar 18 

derajat sampai 20 derajat dibawah ufuk. Namun secara astronomi untuk 

shalat subuh relatif tidak bermasalah karena ada pilihan waktu, tapi bagi 

orang yang akan berpuasa, karena awal waktu Subuh sering dijadikan 

patokan mulai puasanya dan ia masih makan sahur, maka puasanya 

menjadi batal. 

B. SARAN 

1. Bagi peneliti selanjutnya skripsi ini dapat dijadikan rujukan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai awal waktu subuh. 

2. Sebaiknya bagi lembaga pemerintah yang berwenang melakukan 

pengamatan, bersama-sama melakukan pengamatan, pengkajian dan 

observasi agar dihasilkan satu putusan yang mutlak sehingga tidak 

terjadi polemik yang berbeda  antara sesama umat muslim.  
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