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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Di dalam agama Islam, ibadah yang paling awal disyari‟atkan adalah
shalat. Shalat mempunyai kedudukan yang paling penting dalam kehidupan
seorang muslim dan menempati urutan kedua dalam rukun Islam setelah
syahadat.1
Dalam menjalankan kewajiban shalat, tidak semena-mena hanya
menjalankannya begitu saja tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya.
Banyak rukun dan syarat yang wajib diketahui dan dipenuhi sebelum
maupun saat menjalankan ibadah shalat. Salah satu syarat untuk
menjalankan shalat secara sah dan benar adalah mengetahui arah kiblat.
Untuk itu mengetahui secara pasti tentang hukum menghadap kiblat dan
cara menentukan arah tersebut adalah sangat perlu agar ibadah yang
dilakukan dapat secara yakin seyakinnya telah menghadap kiblat.2
Berdasarkan penjelasan di atas, maka seharusnya seseorang yang akan
melaksanakan shalat, agar menghadap kiblat (ka‟bah). Menghadap kiblat ini
biasanya dibarengi juga dengan arah sebuah masjid yang menghadap kiblat.
Karena masjid adalah tempat seorang muslim melakukan shalat. Namun,
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sekarang ini banyak ditemukan masjid ataupun mushalla yang arah
kiblatnya melenceng bebarapa derajat dari arah kiblat yang sebenarnya. Hal
ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah minimnya
pengetahuan masyarakat tentang permasalahan arah kiblat.
Sehingga dalam pembangunan masjid dan mushalla, pengukuran arah
kiblatnya hanya dilakukan dengan menggunakan kompas biasa yang tingkat
keakuratannya sangat rendah. Karena kompas biasa hanya menunjukkan
arah mata angin berdasarkan letak medan magnet, yang bisa berpindahpindah karena pengaruh dari gerak presesi pada bumi.3
Faktor lain yang mempengaruhi dalam menentukan arah kiblat pada
umumnya umat muslim di Indonesia yakni menentukan dengan cara
mengira-ngira dengan melihat peta. Berhubung kota Mekkah di sebelah
barat laut Indonesia maka masyarakat dalam menentukan arah kiblat
menghadapkan dirinya atau bengunan mushalla dan masjid ke arah barat
laut.
Seperti halnya di desa Karangpatihan kecamatan Pulung kabupaten
Ponorogo yang masih sederhana dalam menentukan arah kiblat masjid. Hal
ini

dikarenakan

keterbatasan

ilmu

pengetahuan

mengenai

metode

pengkiblatan masjid. Dan juga letak wilayah desa Karangpatihan yang
berada di tengah hutan jati dan perbukitan di ujung selatan Pulung yang
menyulitkan dalam menentukan arah kiblat.
3
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Berdasarkan dari pengamatan sementara di desa Karangpatihan
kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo, penulis tertarik untuk meneliti
tentang arah kiblat masjid yang berada di desa Karangpatihan. Salah satunya
yakni Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz yang dibangun pada tahun
2016 silam.
Pada awal mulanya adalah sebuah musholla yang bernama Al-Ikhlas
yang dibangun pada tahun 1991, kemudian seiring berkembangnya waktu
jamaah masjid semakin banyak. Sehingga, kapasitas musholla tersebut tidak
bisa menampung jamaah yang semakin banyak. Akhirnya,

masyarakat

memutuskan berswadaya untuk membangun masjid yang lebih besar agar
dapat menampung jamaah yang lebih banyak.
Selain alasan kurang luas musholla tersebut, alasan lain yang menjadi
masalah adalah arah kiblat musholla yang kurang akurat menurut jamaah
sekitar. Sehingga ingin membangun lagi masjid dengan arah kiblat yang
akurat, karena pada mulanya metode penentuan arah kiblat musholla hanya
mengira-ngira berdasarkan bayangan matahari dan mengikuti arah kiblat
masjid atau musholla lain di desa Karangpatihan.
Pada saat pembangunan masjid metode penentuan arah kiblat sudah
menggunakan kompas. Akan tetapi penggunaan kompas yang tidak
didukung dengan rumus dan peralatan pembantu lain dapat diragukan
keakurasiannya. Akhirnya setelah pembangunan selesai ada sebagian
jamaah yang masih meragukan keakurasian masjid tersebut. Ada pendapat

yang mengatakan arah kiblatnya akurat dan ada juga yang mengatakan arah
kiblatnya terlalu serong ke utara. Oleh sebab itu, jamaah yang kurang yakin
terhadap akurasi arah kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz
memilih untuk sholat di rumah masing-masing dengan mengacu pada arah
kiblat Musholla al-Ikhlas, meskipun arah kiblat Musholla al-Ikhlas tidak
akurat, karena sudah terbiasa sejak dahulu. Dan bagi jamaah yang yakin
terhadap akurasi arah kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz tetap
melakukan sholat di masjid tersebut.
Dari latar belakang masalah ini, maka penulis bermaksud mengangkat
fenomena yang ada tersebut menjadi sebuah penelitian skripsi yang berjudul
“VERIFIKASI ARAH KIBLAT MASJID SYAB MUHAMMAD BIN
ABDUL

AZIZ

DI

DESA

KARANGPATIHAN

KECAMATAN

PULUNG KABUPATEN PONOROGO MENGGUNAKAN METODE
BAYANG-BAYANG KIBLAT”.

B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan
masalah yang dijadikan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini yaitu:
1.

Bagaimana arah kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz di
Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

2.

Bagaimana akurasi penentuan arah kiblat Masjid Syab Muhammad
bin Abdul Aziz di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten
Ponorogo dengan menggunakan metode bayang-bayang kiblat?

C.

Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas,
maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Untuk mengetahui arah kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul
Aziz di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

2.

Untuk mengetahui akurasi penentuan arah kiblat Masjid Syab
Muhammad bin Abdul Aziz di Desa Karangpatihan Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan metode bayangbayang kiblat.

D.

Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian penulisan skripsi ini adalah :
1. Manfaat teoritis
a) Memberikan informasi kepada masyarakat terutama tokoh agama di
lingkungan masjid tentang perhitungan arah kiblat yang tepat.
b) Memberikan masukan dan penjelasan dalam penentuan arah kiblat
secara umum.

c) Menambah khazanah keilmuan Islam secara khusus di bidang ilmu
falak dalam penentuan arah kiblat, serta memberikan kontribusi
keilmuan di bidang ilmu astronomi.
2. Manfaat praktis
a) Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan
bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
b) Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan
atau dikembangkan lebih lanjut referensi terhadap penelitian yang
sejenis.

E.

Telaah Pustaka
Telaah pustaka ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia dalam
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji dalam
skripsi ini. Maka peneliti menemukan beberapa kajian di antaranya :
Skripsi milik Luluk Choiriyah yang berjudul “Uji Akurasi Arah Kiblat
Masjid-Masjid di Desa Sayutan Parang Magetan” dengan rumusan masalah
: 1. Bagaimana analisa terhadap metode yang digunakan dalam menentukan
arah kiblat masjid-masjid di Desa Sayutan Parang Magetan? 2. Bagaimana
analisa terhadap keakurasian arah kiblat masjid-masjid di Desa Sayutan
Parang Magetan?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan artinya mencari data serta kelapangan secara langsung dengan
pendekatan kualitatif. Sedangkan teknis penggalian data menggunakan
wawancara dan observasi. Dan dalam penelitian ini, penulis akan

mengambil tiga sample masjid untuk diteliti. Dari hasil penelitian, telah
diketahui bahwa dua dari tiga masjid sample penelitian, tidak menggunakan
metode yang ada dalam ilmu falak. Namun hanya berpedoman pada terbit
dan tenggelamnya matahari dan berpedoman pada arah kiblat mushala yang
telah berdiri terlebih dahulu. Sedangkan untuk satu masjid yang lain sudah
menggunakan salah satu metode dalam ilmu falak yakni Rashd al- Qiblah
Global. Hal ini ternyata juga berpengaruh terhadap hasil uji akurasi dengan
Mizwala Qibla Finder, dimana satu masjid yang menggunakan metode
Rasyd al-Qiblah Global tersebut tidak terdapat deviasi sama sekali dengan
hasil penelitian. Sedangkan untuk dua masjid yang lain masih terdapat
deviasi.4
Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui
bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yakni mengacu
pada teori yang digunakan dalam pengukuran keakurasian arah kiblat yakni
menggunakan metode Rasyd al-Qiblah Global dan Mizwala Qibla Finder.
Tentu sangat berbeda dengan teori yang penulis gunakan dalam pengukuran
keakurasian arah kiblat yakni penulis menggungakan teori Bayang-bayang
Kiblat atau Bayang Kiblat Harian.
Skripsi milik Afrija Adib Al-Ihsan yang berjudul “Akurasi Arah
Kiblat Masjid-Masjid di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”
dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana metode yang
digunakan dalam menentukan arah kiblat masjid-masjid di Kecamatan
4
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Sampung Kabupaten Ponorogo? 2. Bagaimana akurasi arah kiblat masjidmasjid di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang diukur dengan
media Rasydal-Qiblah, Google Earth dan Kompas RHI?. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan analisanya pada
proses penyimpulan deduktif dan induktif. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil
penelitian membuktikan bahwa fakta arah kiblat nyata dari ketiga masjid
yang menjadi objek penelitian belum tepat dan akurat menghadap kearah
kiblat. Dua masjid dalam metode yang dipergunakan untuk menentukan
arah kiblat hanya dengan perkiraan saja. Sedangkan satu masjid tidak
diketahui metode yang dipergunakan tetapi dalam menentukan arah kiblat
masjid menggunakan alat bantu kompas. Setelah peneliti mengukur arah
kiblat ketiga masjid tersebut dengan rumus azimuth kiblat menggunakan
media Rasyd al-Qiblah, Google Earth, dan Kompas RHI dari ketiga masjid,
satu masjid deviasi arah kiblat nyata dan kiblat baku sekitar 6o 30‟ 0‟‟, di
mana arah kiblat nyata terlalu menyerong ke arah utara. Satu masjid deviasi
arah kiblat nyata dan kiblat baku sekitar 6o 30‟ 0‟‟, di mana arah kiblat nyata
kurang menyerong ke arah utara. Satu masjid deviasi arah kiblat nyata dan
kiblat baku sekitar 11o 0‟ 0‟‟, di mana arah kiblat nyata kurang menyerong
ke arah utara.5

5

Afrija Adib al-Ihsan, Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid di Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo, Skripsi ( Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018)

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui
bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yakni mengacu
pada perbandingan akurasi arah kiblat masjid-masjid di kecamatan
Sampung dan teori yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan media
Rasyd al-Qiblah, Google Earth, dan Kompas RHI. Tentu berbeda dengan
penelitian yang penulis buat yakni mengacu pada satu masjid dan teori yang
digunakan pun juga berbeda yakni menggunakan teori Bayang-bayang
Kiblat.
Skripsi milik Imam Nurwanto yang berjudul “Penentuan Arah Kiblat
Masjid di Dusun Temuireng I Kabupaten Gunungkidul” dengan rumusan
masalah : 1. Analisis terhadap Riwayat Penentuan Arah Kiblat Masjid di
Dusun Temuireng I? 2. Analisis terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid di
Dusun Temuireng I? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
lapangan (field research), yang dilakukan dengan cara melakukan
penelusuran melalui saksi-saksi pembangunan dan pelaku penentuan arah
kiblat masjid. Untuk mengetahui akurasi arah kiblatnya, penulis melakukan
praktek pengukuran

menggunakan rumus

segitiga bola (spherical

trigonometric) yang dilanjutkan dengan pengukuran menggunakan kompas
Brunton KB5008. Menurut observasi yang dilakukan oleh penulis, diketahui
bahwa arah kiblat Masjid Aulia ditentukan dengan menggunakan software
kompas kiblat yang terdapat pada handphone berbasis Android.
Pada Masjid Latu Adhi, penentuan arah kiblat dilakukan dengan
keyakinan bahwa kiblat adalah ke arah barat sesuai arah mata angin. Hasil

dari pengukuran di lapangan menunjukkan bahwa Masjid Aulia mengalami
penyimpangan sebesar 11o ke arah titik barat dari azimuth kiblat 65° 15‟
46,1”. Pengukuran ini dilakukan dengan mengaplikasikan rumus segitiga
bola dibantu dengan kompas Brunton KB5008. Menggunakan kaidah yang
sama dapat diketahui bahwa Masjid Latu Adhi juga mangalami
penyimpangan arah kiblat,

yakni

sebesar 16o ke arah titik barat dari

azimuth 65° 15‟ 50,09”.
Sungguh merupakan penyimpangan yang besar, karena dengan sudut
penyimpangan sebesar itu, maka arah kilat kedua masjid tersebut selama ini
mengarah ke Benua Afrika.6
Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, maka dapat diketahui
bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan yang mengacu
pada obyek penelitian yakni dua masjid di dusun Temuireng I : Masjid
Aulia dan Masjid Latu Adhi. Teori yang digunakan pun juga berbeda yakni
menggunakan rumus segitiga bola (spherical trigonometric) dan kompas
Brunton KB5008. Sedangkan, penulis hanya fokus pada satu masjid yakni
Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz dan hanya menggunakan satu teori
saja yakni Bayang-bayang Kiblat.

F.

Metode Penelitian
Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi : jenis
penelitian, pendekatan penelitian, lokasi atau daerah penelitian, subyek
6
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penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data ,teknik observasi, teknik
analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian
Studi ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu
metode penelitian yang menggunakan kegiatan lapangan sebagai obyek
penelitian dengan cara terjun langsung ke tempat yang diinginkan untuk
mendapatkan sumber data.7 Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian
ini bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan
problematika di lapangan, serta untuk menghindari data yang tidak valid.
Dalam menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode
kualitatif yang mana penulis menemukan sebuah masalah yang kemudian
akan penulis uji kebenarannya dengan menggunakan teori-teori yang
sudah penulis dapatkan selama memasuki perkuliahan.8
Di sini penulis menemukan sebuah problem dalam akurasi arah
kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz, dan mengangkat
problem tersebut untuk dijadikan sebuah karya ilmiah dengan menguji
akurasi arah kiblat masjid tersebut dengan salah satu metode penentuan
arah kiblat dalam ilmu falak.
Dalam pengumpulan data mengenai karya ilmiah ini, penulis
menggunakan metode observasi dan wawancara untuk mengetahui lebih
lanjut keadaan arah kiblat masjid. Selain itu penulis juga menggunakan

7
8
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metode dokumentasi yakni mengambil data-data untuk uji akurasi arah
kiblat masjid kepada yang berwenang dan mengambil foto dalam
penelitian berlanjut.
2. Kehadiran Peneliti
Ciri khas dari penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari
pengamatan berperan serta. Hal ini menendakan bahwa peneliti sangat
penting dalam perannya, yakni diperlukannya interaksi sosial. Dalam
penelitian ini, penulis melakukan interaksi dengan obyek penelitian untuk
memperoleh data yang diperlukan menggunakan metode wawancara.
Yang kemudian dengan data yang telah diperoleh tersebut penulis
kumpulkan secara sistematis. Oleh karena itu, peranan penelitilah yang
menentukan keseluruhan skenario dalam sebuah penelitian.9
3. Lokasi Penelitian
Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam
melakukan penelitiannya untuk memperoleh data-data yang diinginkan.
Penelitian ini dilakukan di Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz
Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Alasan
peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut adalah karena adanya
pro dan kontra terhadap arah kiblat masjid tersebut. Oleh sebab itu,
peneliti ingin menguji keakurasian arah kiblat masjid tersebut.

9
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4. Data dan Sumber Data
a)

Data
Data adalah fakta, informasi, atau keterangan yang merupakan
bahan baku dalam penelitian untuk dijadikan bahan pemecahan
masalah.10
Adapun data-data yang diperlukan untuk memecahkan penelitian
ini, maka peneliti membutuhkah data-data mengenai kondisi
Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz Desa Karangpatihan
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, utamanya dalam hal
perhitungan dan uji keakurasian arah kiblat masjid tersebut.

b)

Sumber Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :
1)

Sumber data primer yaitu hasil wawancara atau observasi
dengan Ta‟mir Masjid, Imam Masjid Dan Jamaah Masjid.

2)

Sumber data sekunder adalah dokumen pendukung yang
berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data
a) Teknik Observasi
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara
sistematis terhadap gejala sosial yang tampak pada objek
penelitian.11 Dalam hal ini peneliti melakukan survei lapangan secara

10

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian
(Jogjakarta: Ar-Ryzz Media, 2014), 204.
11
Ibid, 14.

langsung untuk melihat dan mengamati keadaan tempat penelitian
yakni Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz yang berada di desa
Karangpatihan kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo.
b) Wawancara
Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dan
data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.12
Penulis menggunakan metode pengumpulan data ini karena penulis
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan
yang harus diteliti, penulis ingin mengetahui hal-hal yang lebih
mendalam terkait terjadinya pro kontra arah kiblat Masjid Syab
Muhammad bin Abdul Aziz.
6. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model
Milles and Huberman. Milles and Huberman mengemukakan bahwa
aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah
jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:13
a) Reduction Data ( Data Reduksi )
Yang dimaksud mereduksi disini adalah proses pemilahan,
pengabstraksian, pentransformasian data dari lapangan, merangkum,
memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting. Setelah data-data terkumpul maka data yang berkaitan
12
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dengan arah kiblat dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok
permasalahan.
b) Data Display ( Penyajian Data)
Data

display

merupakan

tahap

penyajian

data,

yaitu

menguraikan data dengan teks yang bersifat naratif. Tujuan dari
penyajian data disini adalah untuk memudahkan pemahaman
terhadap apa yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menyajikan
data secara sistematis mengenai hasil perhitungan arah kiblat Masjid
Syab Muhammad bin Abdul Aziz.
c) Conclusion Drawing (verivication)
Langkah terakhir atau yang ketiga adalah mengambil
kesimpulan dari data-data yang diperoleh di atas. Kesimpulan dalam
penelitian ini mengungkap temuan berupa hasil deskripsi atau
gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas dan apa
adanya kemudian diteliti untuk memperoleh kejelasan dan diambil
kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh dari data-data yang
terkumpul merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam
penelitian ini.14
7. Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari
konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas), kepercayaan
keabsahan data dilakukan dengan pengecekan menggunakan teknik

14

Ibid,17-18.

pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat
relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.15

G. Sistematika Pembahasan
Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama,
yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Untuk memudahkan
penyusunan skripsi, maka pembahasan dalam laporan penelitiaan ini, penulis
mengelompokkan menjadi V bab. Yang masing-masing bab terdiri dari subsub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika dan pembahasan
skripsi ini adalah sebagai berikut:
Bab I : Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan
dalam penelitian, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan
persoalan penelitian, yang di uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.
Bab II : Bab ini merupakan uraian dari teori penentuan arah kiblat,
meliputi pengertian arah kiblat, sejarah arah kiblat, dasar hukum menghadap
kiblat, pandangan para ulama mengenai arah kiblat, instrumen yang
digunakan untuk menentukan arah kiblat.
Bab III : Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian,
sumber data dalam penelitian, data yang diperoleh dari pengamatan atau hasil
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Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Ponorogo (Ponorogo: STAIN
Ponorogo Press, 2008), 55.

wawancara serta dokumentasi lainnya yang terait dengan rumusan masalah
dan teknik analisis data.
BAB IV : Bab ini berisikan tentang gagasan-gagasan dan analisis
terkait dengan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap teori-teori
yang ada yang akan digunakan penulis untuk menganalisis data yang telah
terkumpul.
BAB V : Bab ini merupakan bagian terakhir dari pembahsan yang berisi
tentang kesimpulan dan saran serta penutup yang terkait dengan hasil
penelitian.

BAB II
TEORI PENENTUAN ARAH KIBLAT

A.

Pengertian Arah Kiblat
Arah dalam bahasa Arab disebut jihah atau shatrah dan kadang- kadang
disebut juga dengan qiblah yang berasal dari kata qabala-yaqbulu yang
artinya menghadap. Kiblat diartikan juga dengan arah ke ka‟bah di Makkah
(pada waktu shalat) sedangkan dalam bahasa latin disebut dengan Azimuth,
dengan demikian dari segi bahasa kiblat berarti menghadap ke ka‟bah ketika
shalat.16
Adapun pengertian lain, kiblat berasal dari bahasa Arab (  ) قبلةadalah
arah yang merujuk ke suatu wilayah atau daerah tempat bangunan ka‟bah di
Masjid al-Haraam, Makkah, Arab Saudi. Ka’bah juga sering disebut
Baitullah (Rumah Allah).
Menurut Ulama Fiqih dalam kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib alArba’ah karangan Abdurrahman al-Jaziri, mengatakan bahwa arah kiblat
adalah arah ka‟bah atau wujud ka‟bah, maka barang siapa yang berada di
dekat ka‟bah tidak sah shalatnya kecuali menghadap wujud ka‟bah dan orang
yang jauh dari ka‟bah maka baginya berijtihad untuk menghadap kiblat. 17
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Maskufa, Ilmu Falak (Jakarta: Gaung Persada Press,2010), 124
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Sedangkan arah kiblat secara terminologi, terdapat beberapa pendapat:
1.

Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan sebagai bangunan ka‟bah atau
arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian
ibadah.

2.

Harun Nasution mengartikan sebagai arah untuk menghadap pada
waktu shalat.

3.

Departemen Agama Republik Indonesia mengartikan sebagai suatu
arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya
dalam melakukan shalat.

4.

Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat yaitu arah menuju
ka‟bah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim
dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut.

5.

Muhyidin Khazin mengartikan sebagai arah atau jarak terdekat
sepanjang lingkaran besar yang melewati ke ka‟bah (Makkah)
dengan tempat kota yang bersangkutan.

6.

Dari beberapa pengertian di atas, Ahmad Izzudin menyimpulkan
bahwa kiblat adalah ka‟bah atau paling tidak Masjidil Haram
dengan mempertimbangkan posisi lintang bujur ka‟bah.
Dengan demikian pendefinisian menghadap ke kiblat adalah

menghadap ke arah ka‟bah atau paling tidak Masjidil Haram dengan
mempertimbangkan posisi arah dan posisi terdekat dihitung dari daerah
yang kita kehendaki.18
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Ahmad Izzudin, Ilmu Falak Praktis (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 3

B.

Sejarah Kiblat
Ka‟bah, tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, biasa disebut
dengan Baitullah. Dalam The Encyclopedia of Religian dijelaskan bahwa
bangunan ka‟bah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu
(granit) Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berberbentuk
kubus (cube like building) dengan tinggi kurang lebih 16 m, panjang 13 m,
dan lebar 11 m.
Batu-batu yang dijadikan ka‟bah saat ini diambil dari 5 sacred
mountains yakni Sinai, Aljudi, Hira, Olivet, dan Lebanon. Nabi Adam AS
dianggap sebagai peletak dasar bangunan ka‟bah karena menurut Yakut al
Hamawi ahli sejarah dari Irak menyatakan bahwa bangunan ka‟bah berada
di lokasi kemah Nabi adam AS, setelah diturunkan Allah SWT dari surga ke
bumi. Setelah Nabi Adam AS wafat bangunan itu diangkat ke langit lokasi
itu dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi.
Pada masa Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS, lokasi itu
digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini
merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun, berdasarkan ayat dalam
QS. Ali Imran ayat 96 :

ِ ِ ت ُّو ِضع لِلن
ٍ اِ َّن اََّوَل ب ي
ِ ِ
ْي
َ ْ َّاس لَلَّذ ْي بِبَ َّكةَ ُم َربًكا َوُه ًدى لّْل َعالَم
َْ
َ
Artinya : Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk
(tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekkah) yang
diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. (QS.Ali Imran : 96)19
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Dalam pembangunan itu, Nabi Ismail AS menerima Hajar Aswad
(batu hitam) dari malaikat Jibril di Jabal Qubays, lalu meletakkannya di
sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa
Arab disebut Muka‟ab. Dari kata inilah muncul sebutan ka‟bah. Ketika itu
ka‟bah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain. Orang pertama yang
membuat daun pintu ka‟bah dan menutupinya dengan kain adalah raja
Tubba‟ dari Dinasti Himyar (pra Islam) di Najran (daerah Yaman).
Setelah nabi Ismail AS wafat, pemeliharaan ka‟bah dipegang oleh
keturunannya, lalu Bani Jurhum, lalu Bani Huza‟ah yang memeperkenalkan
penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan ka‟bah dipegang oleh
kabilah-kabilah Quraysh yang merupakan generasi penerus garis keturunan
Nabi Ismail AS. Menjelang kedatangan Islam, ka‟bah dipelihara oleh Abdul
Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ia menghiasi pintunya dengan
emas yang ditemukan ketika menggali sumur Zam-Zam. Ka‟bah dimasa ini
sebagaimana halnya dimasa sebelumnya, menarik perhatian orang, Abrahah
gubernur Najran, yang saat itu merupakan daerah bagian kerajaan Habasyah
(sekarang Ethiopia) memerintahkan penduduk Najran, yaitu Abdul Madan
bin ad-Dayyan al Harisi yang beragama Nasrani untuk membangun tempat
peribadatan seperti bentuk ka‟bah di Makkah untuk menyainginya.
Bangunan itu disebut Bi‟ah, dan dikenal sebagai Ka‟bah Najran. Ka‟bah ini
diagungkan oleh penduduk Najran dan dipelihara oleh para Uskup.
Al Qur‟an memberikan informasi bahwa Abrahah pernah bermaksud
menghancurkan ka‟bah di Makkah dengan pasukan gajah. Namun pasukan

gajah itu lebih dahulu dihancurkan oleh tentara burung yang melempari
mereka dengan batu dari tanah berapi sehingga mereka menjadi seperti daun
yang dimakan ulat. Berdasarkan ayat dalam QS. Al Fiil : 1-5 :

ۡ
ۡ
ۡ أَ َۡل ت ر ك ۡيف ف عل ربك ِِب
ِ َص ََٰح
ب ٱل ِف ِيل أَ ََۡل َ َۡي َع ۡل َك ۡي َد ُه ۡم ِِف تَضلِ ٍيل َوأ َۡر َس َل َعلَ ۡي ِه ۡم
َ َُّ َ َ َ َ َ َ َ َ
ۡ
ِف َّمأ ُك ِۢول
ٍ طَ ۡي را أََببِيل تَ ۡرِمي ِهم ِِِبجارةٍ ِمن ِس ِج ٍيل فَجعلَه ۡم َكع ۡص
َ ُ ََ ّ ّ َ َ
َ َ ً

Artinya : 1. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu
telah bertindak terhadap tentara bergajah? 2. Bukankah Dia telah
menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan ka'bah) itu sia-sia? 3.
Dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong,
4. Yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar,
5. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat).
(QS. Al Fiil : 1-5)
Menurut Ibnu Katsir, Rasulullah SAW dan para sahabat salat dengan
menghadap Bait al-Maqdis. Namun Rasulullah lebih suka

menghadap

kiblatnya Nabi Ibrahim yaitu ka‟bah. Oleh karena itu beliau sering shalat di
antara dua sudut ka‟bah sehingga ka‟bah berada di antara beliau dan Bait alMaqdis. Dengan demikian beliau shalat sekaligus menghadap ka‟bah dan
Bait al-Maqdis. Setelah hijrah ke Madinah, hal tersebut tidak mungkin lagi.
Beliau shalat menghadap Bait al-Maqdis.
Setelah hijrah ke Madinah kiblat dipindahkan ke arah Bait al-Maqdis
Yerussalem Palestina. Perpindahan arah kiblat ini termasuk dalam dakwah
Rasulullah SAW agar kaum Yahudi Bani Israel bisa tertarik kepada ajaran
Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah Rasulullah menghadap Bait alMaqdis selama 16-17 bulan, ternyata harapan Rasulullah tidak terpenuhi.
Orang-orang Yahudi di Madinah berpaling dari ajakan beliau. Bahkan
mereka merintangi islamisasi yang dilakukan Nabi dan mereka telah

bersepakat untuk menyakitinya dengan menentang Nabi dan tetap berada
pada kesesatan.
Karena itu Rasulullah SAW. sering berdoa memohon kepada Allah
SWT dengan menengadahkan tangannya ke langit mengharap agar
diperkenankan pindah kiblat salat dari Bait al-Maqdis ke ka‟bah lagi. Maka
turunlah perintah yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah yaitu untuk
memalingkan arah kiblat ke arah ka‟bah kembali. Kejadian ini terjadi pada
bulan Rajab tahun ke 2 H yang tercermin dalam surat Al-Baqarah ayat 144.
Saat itu Rasulullah salat di Masjid Bani Salamah (Masjid Qiblatain).
Pada dasarnya Ka‟bah merupakan masjid yang pertama kali dibangun
di muka bumi. Oleh karena itu masjid yang dibangun di muka bumi harus
menghadap ke arah kiblat yang terletak di Masjidil Haram Mekah. Masjid di
muka bumi yang dibangun di barat ka‟bah harus menghadap ke timur,
masjid yang dibangun di timur ka‟bah harus menghadap ke barat, masjid
yang dibangun di utara ka‟bah harus menghadap ke selatan, masjid yang
dibangun di selatan ka‟bah harus menghadap ke utara.20

C.

Dasar Hukum Menghadap Kiblat
Menghadap kiblat adalah wajib, khususnya ketika melaksanakan
ibadah shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunah. Secara tekstual,
perintah menghadap kiblat telah dinyatakan dalam al-Qur‟an, yakni Surat alBaqarah ayat 144, 149, dan 150. Berikut ayat-ayatnya :
20
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Surat al-Baqarah ayat 144 :

ِ السم ِاء فَلَن ولِّي ن
ِ َ َد َر َٰى تَ َ لُّب و ْج ِه
ك َشط ْ َر
َ رض َىها فَ َوِّل َوج ْ َه
َ َ َُ
َ ََّك بلَةٌ ت
َ َّ ك ِف
َ َ
َ
ِ َّ ِ
ِِ
ِ
ب لَيَ َع ُمو َن
َ ُ ٱٱملجدٱٱََرِاا َو َحيثُ َما ُكننُم فَ َولُّواْ ُو
َ َين أُوتُواْ ٱلك َٰن
َ وه ُكم َش َرُ َوإ َّن ٱلذ
ِ ِ َّ أََّه ٱٱ ُّق ِمن َّرّّبِِم وم
عملُو َن
ََ
َ ُ
َ َاٱٱُ ب َف ٍل َع َّماي
Artinya : Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke
langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi.
Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Dan di mana saja
engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orangorang yang diberi kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat)
itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap
apa yang mereka kerjakan.21
Surat al-Baqarah ayat 149 :

ك َوَما
ْ ك َش َْر الْ َم ْمل ِج ِد
ُ َوِم ْن َحْي
َ ِّاٱََرِاا َوإَِّهُ لَْل َح ُّق ِمن َّرب
َ ت فَ َوِّل َو ْ َه
َ ْ ث َخَر
اٱُ بِ َافِ ٍل َع َّما تَ ْع َملُو َن
َّ
Artinya : Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar,
hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benarbenar ketentuan dari Tuhanmu. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang
kamu kerjakan.22
Surat al-Baqarah ayat 150 :

ث َما ُكننُ ْم فَ َولُّوا
ْ ك َش َْر الْ َم ْمل ِج ِد
ُ اٱََرِاا َو َحْي
ُ َوِم ْن َحْي
َ ت فَ َوِّل َو ْ َه
َ ْ ث َخَر
ِ َّ َِّ
ِ وه ُك ْم َش َْرُ لِئَ ََّّل يَ ُكو َن لِلن
ين ظَلَ ُموا ِمْن ُه ْم فَ ََّل
َ ُ ُو
َ َّاس َعلَْي ُك ْم ُح َّجةٌ إَّل الذ
اخ َش ْوِِن َوِِلُِِتَّ ِ ْع َم ِِت َعلَْي ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهنَ ُدو َن
ْ ََتْ َش ْوُه ْم َو
Artinya : Dan dari mana pun engkau (Muhammad) keluar,
hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya itu benarbenar ketentuan dari Tuhanmu. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang
kamu kerjakan. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah
wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk
menentangmu), kecuali orang-orang yang dzalim di antara mereka.
21
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22.

Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, agar Aku
sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.23
Namun, secara spesifik, perintah menghadap kiblat ketika shalat telah
dijelaskan Nabi SAW dalam hadis|nya, yakni :

ِ
ِ ْ َالص ََّلةِ فَا
) (روا البخارى.....اسنَ ْ بِ ِل ال ِ بْلَةَ فَ َكِّْرب
َّ ت اِ ََل
ُ الو
ُ ا َذا ُ ْم
ْ َّضواءَ ُُث
ُ صب ِغ
Artinya : Apabila kamu bangun untuk shalat, maka sempurnakanlah
wudhu, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. (H.R.
Bukhori).24
Adapun menghadap

kiblat secara umum bagi

suatu

lokasi

tertentu dinyatakan dalam hadis| Nabi Muhammad SAW, berikut :

ِ
ِ ْي اٱ ْش ِرِق واٱ ْ ِر
ٌب ِْب لَة
َ ْ َوس َلم َ َال َما ب
َ َع ْن اَِِب ُهَريْ َراةَ َع ِن النَِِّب
َ صلَّى هللاُ َعليه
َ
) (روا النملائى.....
Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda :
antara timur dan barat terdapat kiblat. (HR. An-Nasa‟i)
Hadis ini ditujukan kepada semua tempat yang berada di timur
maupun yang berada di barat. Bahwa di antara timur dan barat terdapat
kiblat, yakni ka‟bah. Jadi, semua tempat yang berada di timur ka‟bah, maka
kiblatnya mengarah ke barat. Dan tempat yang berada di barat ka‟bah, maka
kiblatnya mengarah ke timur. Begitu pun juga tempat yang berada di utara
ka‟bah, maka kiblatnya mengarah ke selatan dan tempat yang berada di
selatan ka‟bah, maka kiblatnya mengarah ke utara.25
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D.

Pandangan Ulama Tentang Arah Kiblat
Para ulama mazhab sepakat bahwa menghadap ke arah kiblat
merupakan salah satu syarat sahnya salat. Ada perbedaan pendapat tentang
diperintahkan menghadap ke „Aynu al-Ka’bah (Bangunan Ka‟bah) atau
Jihat al-Ka’bah (Arah Ka‟bah). Kelompok Syafi‟iyah dan Hanabilah
berpendapat bahwa yang diperintahkan adalah menghadap ke ‘Aynu alKa’bah. Sedangkan kelompok Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat
bahwa

yang

diperintahkan adalah menghadap ke Jihat al-Ka’bah.26

Mazhab Syafi‟i telah menambah dan menetapkan tiga kaidah yang bisa
digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat, yaitu:27
1.

Menghadap Kiblat Yakin („Aynu al-Ka’bah)
Bagi seseorang yang posisinya berada di dalam Masjidil Haram
dan melihat langsung ka‟bah, wajib menghadap ke arah bangunan
ka‟bah (kiblat) dengan penuh yakin. Menurut Ulama Fiqih dalam
kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah menyatakan bahwa arah
kiblat adalah arah ka‟bah atau wujud ka‟bah, maka barang siapa yang
berada di dekat ka‟bah tidak sah salatnya kecuali menghadap wujud
ka‟bah.28
Kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih dahulu dengan
melihat atau menyentuhnya bagi orang yang buta atau dengan cara
yang lain yang bisa digunakan, misalnya pendengaran. Sedangkan

26

Susiknan Azhari, Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi Atas Pemikiran
Saadoe’ddin Djambek) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 84.
27
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bagi yang posisinya dalam bangunan ka‟bah maka kiblatnya adalah
dinding ka‟bah.
2.

Menghadap Kiblat Perkiraan (Jihat al-Ka’bah)
Bagi seseorang yang posisinya jauh dari ka‟bah yaitu berada di
luar Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Mekkah sehingga
tidak dapat melihat bangunan ka‟bah, wajib menghadapkan dirinya ke
arah Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah kiblat
secara dzan atau perkiraan. Untuk mengetahuinya dapat dilakukan
dengan bertanya kepada mereka yang mengetahui seperti penduduk
Mekkah atau melihat tanda-tanda kiblat atau shaff yang sudah dibuat
di tempat-tempat tersebut.

3.

Menghadap Kiblat Ijtihad
Bagi seseorang yang posisinya di luar tanah suci Mekkah atau di
luar negara Arab Saudi, dan tidak tahu arah serta tidak dapat mengira
kiblat dzannya maka ia boleh menghadap kemanapun yang ia yakini
sebagai arah kiblat. Namun bagi yang dapat mengira maka ia wajib
berijtihad terhadap arah kiblatnya. Di antaranya adalah menggunakan
rasi bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam, dan
perhitungan segitiga bola maupun pengukuran menggunakan peralatan
modern. Bagi yang lokasinya jauh seperti Indonesia ijtihad arah kiblat
dapat ditentukan melalui hisab falak atau astronomi serta dibantu
pengukurannya menggunakan alat modern seperti kompas, GPS,

theodolite, dan sebagainya.29

E.

Perhitungan Arah Kiblat
Jika diperhatikan, perkembangan cara atau metode menentukan arah
kiblat yang dilakukan para ulama dan tokoh masyarakat di Indonesia, dari
waktu

kewaktu,

mengalami

peningkatan

yang

cukup

signifikan.

Peningkatan tersebut terlihat dari segi teknologi yang digunakan maupun
dari aspek kualitas akurasinya. Dari segi alat-alat untuk mengukur, dapat
dilihat perkembangannya mulai dari alat-alat yang sederhana seperti tongkat
istiwa’, rubu’ mujayyab sampai dengan alat yang berupa kompas dan
theodolite.
Selain itu, cara dan sistem perhitungan arah kiblat yang dipergunakan
juga mengalami perkembangan, baik mengenai data koordinat maupun
sistem ilmu ukurnya. Hal ini didukung adanya alat-alat bantu yang lebih
baik misalnya alat bantu perhitungan seperti kalkulator scientific maupun
alat bantu pencarian data koordinat yang semakin canggih, seperti GPS
(Global Positioning System).30
Metode perhitungan arah kiblat antara lain :
1.

Azimuth Kiblat
Azimuth kiblat adalah jarak sudut yang dihitung dari titik utara
kearah timur (searah perputaran jarum jam) sampai dengan titik kiblat

29
30

Ibid, 31-33.
Ibid, 29-30.

(Ka‟bah). Titik utara azimuthnya 0o, titik timur azimuthnya 90o, titik
selatan azimuthnya 180o, dan titik barat azimuthnya 270o.
Untuk menentukan azimuth kiblat ini diperlukan beberapa data,
antara lain:
a. Lintang Tempat atau daerah yang kuta kehendaki.
Lintang Tempat adalah jarak dari daerah yang kita
kehendaki sampai dengan khatulistiwa diukur sepanjang garis
bujur. Khatulistiwa adalah lintang 0o dan titik kutub bumi adalah
lintang 90o. Jadi nilai lintang berkisar antara 0o sampai dengan
90o. Di sebelah selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan
(LS) dengan tanda negatif (-) dan di sebelah utara khatulistiwa
disebut Lintang Utara (LU) diberi tanda positif (+).
b. Bujur Tempat atau daerah yang kita kehendaki
Bujur Tempat adalah jarak dari tempat yang dikehendaki
ke garis bujur yang melalui kota Greenwich dekat dengan
London, berada di sebelah barat kota Greenwich sampai 180o
disebut Bujur Barat (BB) dan sebelah timur kota Greenwich
sampai 180o disebut Bujur Timur (BT).
c. Lintang dan Bujur Kota Makkah (Ka‟bah)
Besarnya data lintang Makkah adalah 21o 25‟ 21,17” LU
dan Bujur Makkah 39o 49‟ 34,56” BT.31 Terdapat pendapat lain
mengenai lintang dan bujur ka‟bah yaitu dapat diketahui dari
31

31-32.

Ahmad Izzudin, Menentukan Arah Kiblat Praktis (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010),

hasil penelitian Nabhan Maspoetra pada tahun 1994 dengan
menggunakan GPS, data lintang Makkah adalah 21o 25‟ 14,7”
LU dan Bujur Makkah 39o 49‟ 40” BT. Sedangkan hasil
penelitian Sa‟adoeddin Djambek tahun 1972 menyebutkan
bahwa lintang Makkah adalah 21o 25‟ LU dan Bujur Makkah
sebesar 39o 50‟ BT.32
2.

Bayang-bayang Kiblat Harian
Bayangan kiblat adalah bayangan setiap benda yang berdiri
tegak lurus di permukaan bumi berimpit dengan arah kiblat, sehingga
langsung menunjukkan arah kiblat. Hal demikian ini tentunya terjadi
pada siang hari, karena bayangan yang dimaksud adalah sinar
matahari yang terhalang oleh benda yang bersangkutan.
Ketika matahari berada di jalur ka‟bah bayangan matahari
berimpit dengan arah yang menuju ka‟bah untuk suatu lokasi atau
tempat, sehingga pada waktu itu setiap benda berdiri tegak di lokasi
yang bersangkutan akan langsung menunjukkan arah kiblat. Posisi
matahari seperti ini dapat diperhitungkan kapan akan terjadi, sehingga
tidak hanya cukup pada posisi matahari di hari istimewa yaitu yang
terjadi 2 kali dalam satu tahun ( pada bulan Mei dan Juli ), tetapi bisa
diperhitungkan secara harian yang biasa disebut dengan bayang kiblat
harian atau Rashdul kiblat harian.
Untuk menghitung ini, yang harus diperhatikan adalah :

32

Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis (Malang: UIN Malang Press, 2008), 147.

a.

Menentukan lokasi atau tempat untuk diketahui data lintang dan
bujur tempatnya.

b.

Menghitung arah kiblat untuk tempat ybs.

c.

Menentukan tanggal untuk diketahui data deklinasi matahari dan
equation of time.

d.

Menghitung unsur-unsur yang diperlukan dalam rumus.

e.

Melakukan perhitungan dengan rumus yang ada.33 Adapun rumus
perhitungannya sebagai berikut :
Yang pertama kali sebelum menentukan bayang-bayang kiblat kita

harus mengetahui azimuth kiblatnya dengan rumus :
cotg B = cotg b sin a – cos a cotg C
sin C
keterangan :
Sisi a : adalah jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang
melewati tempat/kota yang dihitung arah kiblatnya, yang
rumusnya :

a = 90o - ϕ kota ybs

Sisi b : adalah jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang
melewati ka‟bah ( ϕ = 21o25‟ ), yang dirumuskan :
b= 90o – 21o25‟

Sudut c : adalah jarak bujur atau fadhlut thulain, yaitu jarak antara bujur
tempat yang dihitung arah kiblatnya dengan bujur ka‟bah
(38o50‟). Untuk c berlaku rumus sebagai berikut :


33

Ibid, 107-108.

Jika λ = 00o 00‟ 00” s/d 39o 50‟ BT maka C = 39o 50‟- λ



Jika λ = 39o 50‟s/d 180o 00‟00” BT maka C = λ - 39o 50‟



Jika λ = 180o 00‟00” s/d 140o 10‟ BB maka C = λ + 39o 50‟



Jika λ = 140o 10‟ s/d 180o 00‟00” BB maka C = 320o 10‟- λ

Untuk Indonesia : C = λ - 39o 50‟.34
Setelah mengetahui dengan rumus azimuth kiblat di atas kita
bisa menentukan bayang-bayang kiblat menggunakan rumus :


Rumus
Cotan P

= cos b tan Az

Cos ( C – P ) = cotan a x tan b x cos P



F.

C

=(C–P)+P

Bayangan

= C/15+12-e+KWD

Keterangan
P

= Sudut Pembantu

A

= 90o – deklinasi

B

= 90o – φ

Az

= Arah kiblat dari U-B

C

= Sudut waktu matahari35

Peralatan Pengukur Arah Kiblat
Adapun peralatan pengukur arah kiblat antara lain sebagai berikut :
1.

34

Rubbu‟ Mujayyab

Ibid, 105-106.
Ibid, 108.

35

Rubu‟ Mujayyab atau disebut dengan “Kuadran Sinus” adalah
alat hitung astronomis untuk memecahkan permasalahan segitiga bola
dalam astronomi. Tokoh yang berperan dalam pengembangan rubu‟
ini antara lain : al-Khawarizmi (770-840) dan ibn Shatir (abad 11).
Rubu‟ mujayyab yang berkembang di Indonesia adalah rubu‟
mujayyab yang telah dikembangkan oleh ibn Shatir.
Ada tiga fungsi utama dari rubu‟ mujayyab, yaitu :
a.

Dapat digunakan sebagai alat pengukuran atau pengamatan
perangkat.

Menggunakan

rubu‟

mujayyab

kita

dapat

mengamati ketinggian objek seperti matahari, planet, dan
bintang.
b.

Dapat digunakan untuk menentukan posisi matahari dalam
bujur ekliptika dan deklinasi dalam sistem khatulistiwa.

c.

Dapat digunakan untuk penghitung. Menggunakan rubu‟
mujayyab kita bisa memecahkan masalah dasar astronomi
bola.36

Gambar 2.1
36

Ibid, 111-112.

2.

Mizwala Qiblah Finder
Mizwala berasal dari bahasa Arab zaala-yazuulu-zaulan yang
berarti pergi atau berlalu. Dalam ilmu falak beberapa istilah yang
digunakan dari kata tersebut seperti kata al-zaulu pada zaul alsyamsyu yang berarti bergesernya matahari. Dalam ilmu sharaf kata
tersebut disesuaikan dengan wazan fa'ala yaf'alu fa'lan maka kata
mizwala (mizwalun) disandarkan dengan kata mif’alun yang
merupakan isim alat (nama sebuah benda) yang diartikan dengan jam
dengan bayang-bayang sinar matahari. Secara mendasar mizwala
dapat disebut juga Sundial. Karena keduanya menggunakan gnomon
sebagai pembentukan bayangan matahari dan sebuah bidang dial
untuk menerima bayangan matahai.
David A. King menyebutkan bahwasanya Mizwala atau Sundial
pada abad pertengahan merupakan bentuk dari perhatian umat Islam
terhadap menjaga waktu dan pergantian waktu shalat. Khususnya
waktu salat dhuhur dan ashar, di mana patokan batasannya dari
panjang suatu tongkat. Mizwala atau Sundial juga berfungsi dalam
pengukuran arak kiblat, dengan adanya gnomon yang juga dikenal
dengan Miqyas, dengan bayangan matahari sebelum dan setelah
kulminasi atas dapat menentukan dua titik yang menunjukkan arah
timur dan barat kemudian dari kedua titik itu ditarik garis tegak lurus
yang menunjukkan utara sejati kemudian ditentukanlah arah kiblat.37
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Ibid, 118.

Pada tahun 2010, Hendro Setyanto mengikuti Muktamar NU keXXXII di Makassar. Saat itu Hendro ditugaskan untuk memberi
pengarahan hisab rukyat kepada peserta muktamar. Pada waktu
pelatihan tentang penentuan arah kiblat, Hendro menemukan
kebingungan yang terjadi pada peserta ketika menerangkan teori
penentuan arah kiblat dengan sundial. Untuk menjawab kebingungan
tersebut Hendro mencari solusi agar peserta dapat memahami teori
tersebut. Akhirnya ia coba menancapkan kertas pada sundial,
kemudian ia putar dengan memberi tanda nilai sudut pada kertas. Dari
sinilah dia menemukan ide untuk merekonstruksi tongkat istiwa
sebagai alat pencari arah kiblat yang cepat, tepat, dan akurat yang ia
beri nama Mizwala Qibla Finder. Karya tersebut merupakan anugrah
baginya, sehingga anak pertamanya ia beri nama Mizwala Aulia
Wulandari.38
Mizwala Qibla Finder ini karya Hendro Setyanto, sesuai dengan
namanya adalah Mizwala atau Sundial yang diciptakan untuk
menentukan arah kiblat. Qiblat Finder yang merupakan bahasa Inggris
yang bermakna pencari kiblat. Dengan menggunakan Azimuth
matahari sebagai pembentuk bayangan ke gnomon sebagai acuan
utama dalam menentukan arah kiblat dengan menggunakan alat ini.
Meskipun telah dimodifikasi sebagai khusus penentuan arah kiblat,
alat ini tidak mengurangi fungsi dari Mizwala lainnya, bahkan
38

Nur Sidqon, Uji Akurasi Mizwandroid Karya Hendro Setyanto, Skripsi (Semarang: UIN
Wali Songo, 2019), 70.

Mizwala Qibla Finder telah dirancang agar lebih efisien dan mudah
untuk digunakan.39
Adapun komponen pada alat ini yaitu Gnomon (miqyas), bidang
dial putar, bidang level, compact disk Mizwala Qibla Finder. Mizwala
ini merupakan alat yang praktis dalam pengaplikasiannya. Hanya
dengan memasukkan data lintang dan bujur serta jam pengukuran
pada program Mizwala Qibla Finder ini sudah termasuk dalam paket
Mizwala Qibla Finder, pengguna alat ini sudah bisa mendapatkan
hasil perhitungannya tanpa menggunakan kalkulator.40

Gambar 2.2
3.

Istiwaaini
Istiwaaini merupakan sebuah instrumen karya Slamet Hambali
pada tahun 2014 dan merupakan inovasi dari penelitiannya tentang
arah kiblat yang telah dibukukan dalam karya berjudul Ilmu Falak
Arah Kiblat Setiap Saat. Ia adalah seorang ahli falak berkaliber
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Ibid, 119.
Nurlinda Sari Abdul Rauf, Akurasi Arah Kiblat Masjid Di Kelurahan Alliritengae
Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, Skripsi,(Makassar: UIN Alauddin, 2020), 21.
40

nasional dari UIN Walisongo Semarang yang sudah sangat lama
berkiprah dalam ilmu falak dan dikenal sebagai “kalkulator berjalan”
karena keahliannya dalam menghitung falak tanpa kalkulator.
Alat ini dinamakan Istiwaaini ini karena di antara komponen
utamanya adalah 2 tongkat istiwa‟. Tongkat Istiwa‟ yang pertama
berada pada lingkaran titik 0o, dan tongkat Istiwa‟ yang kedua berada
di titik pusat lingkaran. Alat ini didesain untuk menggantikan
theodolite dalam menentukan atau mengecek arah kiblat, menentukan
atau mengecek utara sejati (True North), menghitung tinggi matahari
dan menentukan waktu.
Komponen dari peristiwa ini adalah :
1.

Dua Tongkat Istiwa‟

2.

Lingkaran Tongkat Istiwa‟

3.

Alas untuk lingkaran dasar Tongkat Istiwa‟

4.

Benang
Alat ini memiliki fungsi yang dapat menggantikan fungsi

theodolit yaitu :

41

1.

Menentukan arah kiblat

2.

Menentukan utara sejati (True North)

3.

Menghitung tinggi matahari

4.

Menentukan waktu41

Ibid, 124-125.

Gambar 2.3
4.

Kompas
Kompas merupakan alat navigasi berupa panah penunjuk
magnetis yang menyesuaikan dirinya dengan medan magnet bumi
untuk menunjukkan arah mata angin. Pada prinsipnya Kompas bekerja
berdasarkan medan magnet. Kompas dapat menunjukkan kedudukan
kutub-kutub magnet bumi. Karena sifat magnetnya maka jarumnya
akan selalu menunjuk arah utara selatan magnetis.
Fungsi dan kegunaan Kompas di antaranya untuk mencari arah
utara magnetis, untuk mengukur besarnya sudut, untuk mengukur
besarnya sudut peta dan untuk menentukan letak orientasi. Arah mata
angin yang dapat ditentukan Kompas diantaranya utara (disingkat U),
barat (disingkat B), timur (disingkat T), dan selatan (disingkat S).
Akan tetapi penggunaan Kompas perlu dijauhkan dari benda-benda
yang mengandung logam seperti pisau, jam tangan, dan lain-lain.

Karena

dapat

mempengaruhi

jarum

kompas

sehingga

tidak

menunjukkan utara sejati bumi.42

Gambar 2.4
5.

GPS (Global Positioning System)
GPS (Global Positioning System) merupakan suatu sistem
pemandu arah (navigasi) yang memanfaatkan teknologi satelit.
Penerima GPS memperoleh sinyal dari beberapa satelit yang
mengorbit bumi. Satelit yang mengitari bumi pada orbit pendek terdiri
dari 24 susunan satelit, dengan 21 satelit aktif dan 3 buah satelit
sebagai cadangan. Dengan posisi orbit tertentu dari satelit-satelit ini,
maka satelit yang melayani GPS bisa diterima di seluruh permukaan
bumi dengan penampakan antara 4 hingga 8 buah satelit. GPS dapat
memberikan informasi posisi, ketinggian, dan waktu dengan ketelitian
yang tinggi. Nama lengkapnya adalah NAVSTAR GPS (Navigational
Satelite Timing and Ranging Global Positining System, ada juga yang
mengartikan (Navigation System Using Timing and Ranging).43
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Ibid, 125-126.
Ibid, 127.

Gambar 2.5
6.

Theodolite
Theodolit merupakan instrument optic survey yang digunakan
untuk mengukur sudut dan arah yang dipasang pada tripod.
Berdasarkan tingkat ketelitiannya, theodolite diklasifikasikan menjadi
tipe T0 (ketelitian rendah sampai 20”), tipe T1 (agak teliti 20”-5”),
tipe T2 (teliti, sampai 1”), tipe T3 (teliti sekali sampai 1,1”), tipe T4
(sangat teliti sampai 0,01”). Di samping Theodolite type analog
tersebut saat ini banyak juga tipe theodolite digital yang lebih mudah
cara mengoperasikannya misalnya Nikon, Tipcon, Leica, Sokkia dan
lain-lainnya.
Sampai saat ini theodolite dianggap sebagai alat yang paling
akurat diantara metode-metode yang sudah ada dalam penentuan arah
kiblat. Dengan bantuan pergerakan benda langit yaitu matahari,
theodolite dapat menunjukkan sudut hingga satuan detik busur.
Dengan mengetahui posisi matahari yaitu memperhitungkan azimuth
matahari, maka utara sejati ataupun azimuth kiblat dari suatu tempat

akan dapat ditentukan secara akurat. Alat ini dilengkapi dengan
teropong yang mempunyai pembesaran lensa yang bervariasi, juga ada
sebagiannya yang sudah menggunakan laser untuk mempermudah
dalam penunjukan garis kiblat. Oleh karena itu, penentuan arah kiblat
dengan menggunakan alat ini akan menghasilkan data yang akurat.
Alat ini menentukan suatu posisi dengan tata koordinat horizon,
vertikal secara digital, dan mengukur sebuah bintang di langit.
Adapun data yang diperlukan adalah tinggi azimuth, tinggi adalah
busur yang diukur dari ufuk melalui lingkaran vertikal sampai dengan
bintang (ufuk = 0o). Sedangkan azimuth adalah busur yang diukur dari
titik utara ke timur (searah perputaran jarum jam) melalui horizon atau
ufuk sampai dengan proyeksi bintang (titik utara = 0o). Azimuth
bintang adalah busur yang diukur dari titik utara ke timur (searah
perputaran jarum jam) melalui ufuk sampai dengan proyeksi
bintang.44

Gambar 2.6
44

Ibid,133-134.

G.

Teknik Pengukuran Arah Kiblat
Pada teknik pengukuran arah kiblat ini yang pertama kita harus
mengetahui azimut kiblat terlebih dahulu, karena perhitungan azimut kiblat
sebagai pendukung teknik perhitungan arah kiblat menggunakan teori
bayang-bayang kiblat harian. Adapun untuk perhitungannya kita mengambil
contoh arah kiblat kabupaten Ponorogo.
Contoh perhitungan arah kiblat kabupaten Ponorogo dengan
kalkulator Casio fx-350MS :




Data yang diketahui
Lintang Makkah ( φ Makkah )

: 21o 25‟ LU

Bujur Makkah ( λ Makkah )

: 39o 50‟ BT

Lintang Ponorogo ( φ Tempat )

: 7o 52‟ LS

Bujur Ponorogo ( λ Tempat )

: 111o 29‟ BT

Dicari dulu dengan rumus bantu
a = 90o – φ tempat yaitu 90o – (-7o 52‟) = 97o 52‟
b = 90o – φ Makkah yaitu 90o – 21o 25‟ = 68o 35‟ (tetap)
C = λ tempat – λ Makkah yaitu 111o 29‟ – 39o 50‟ = 71o 39‟



a, b, C dimasukkan dalam rumus arah atau azimuth kiblat
cotg B = cotg b sin a – cos a cotg C
sin C
Aplikasi rumusnya adalah :
Shift Tan-1(1/((tan 68o 35‟)-1 sin 97o 52‟/ sin 71o 39‟- cos 97o 52‟/
tan 71o 39‟)) = atau exe 65.54620062 shift „‟” 65o 32‟ 46.32”



Jadi azimuth kiblat atau arah kiblat :
Dari Utara ke Barat ( U-B ) adalah : 65o 32‟ 46.32”
Dari Barat ke Utara ( B-U ) adalah : 90o – 65o 32‟ 46.32” = 24o 27‟
13.68”
Dari Utara Timur Selatan Barat ( UTSB ) adalah : 360o – 65o 32‟
46.32” = 294o 27‟ 13.6”
Setelah diketahui jumlah azimuth kiblatnya kemudian diteruskan

menghitung arah kiblat dengan metode bayang-bayang kiblat harian.
Contoh perhitungan bayang-bayang kiblat harian di Ponorogo
pada tanggal 23 Januari 2018 dengan kalkulator Casio fx-350MS :


Rumus
Cotan P

= cos b tan Az

Cos ( C – P ) = cotan a x tan b x cos P





C

=(C–P)+P

Bayangan

= C/15+12-e+KWD

Keterangan
P

= Sudut Pembantu

A

= 90o – deklinasi

B

= 90o – φ

Az

= Arah kiblat dari U-B

C

= Sudut waktu matahari

Data Yang Diketahui
φp

= -7o 52‟ LS



λL

= 111o 29 BT

δD

= -19o 27‟ 08”

e

= -0 Jam 11 Menit 46 Detik

AK

= 24o 27‟ 13.68” B-U

a

= 90o - - 19o 27‟ 08” = 109o 27‟ 08”

b

= 90o - -7o 52‟ = 97o 52‟

AZ

= 90o – 24o 27‟ 13.68” = 65o 32‟ 46.32”

Aplikasinya
Cotan P

= cos b tan Az

: tan-1(1/cos b tan Az )

Shift tan ( 1/ cos 97o 52‟ tan 65o 32‟ 46.32”) =
atau exe -73.24962935 shift „”‟
P

= -73o 14‟ 58.67”

Cos ( C - P ) = cotan a x cotan b x cos P

: cos-1(1/tan a x tan b

x cos P )
Shift cos( 1/tan 109o 27‟ 08” x tan 97o 52‟ x cos -73o 14‟ 58.67”) =
Atau exe 42.54974133 shift „‟”
C–P

= 42o 32‟ 59.07”

C

=(C–P)+P
= 42o 32‟ 59.07” + -73o 14‟ 58.67”
= -30o 41‟ 59.06”

KWD

= ( 105 – 111o 29‟ )/15 = -0o 25‟ 56”

Bayangan

= C/15 + 12 - e + KWD

= -30o 41‟ 59.06” /15+ 12 - -0j 11‟ 46” + -0o 25‟ 56”
= 9j 43m 2.03d
Jadi bayang-bayang kiblat harian di Ponorogo pada tanggal 23
Januari 2018 terjadi pada pukul 9j 43m 2,03d WIB


Catatan :


Jika C hasilnya negatif (-) berarti pada waktu itu matahari
belum melewati MP ( tengah siang hari ) dan bayang-bayang
kiblat harian terjad pada pagi hari.



Jika C hasilnya positif (+) berarti terjadi sesudah melewati
MP dan bayang-bayang kiblat harian terjadi pada sore hari.45
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Ibid, 110.

BAB III
ARAH KIBLAT MASJID SYAB MUHAMMAD BIN ABDUL AZIZ
DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN PULUNG KABUPATEN
PONOROGO

A.

Letak Geografis
Desa Karangpatihan adalah salah satu desa yang terletak di wilayah
adminitrasi Kecamatan Pulung. Desa ini terletak disebelah Selatan
Kecamatan Pulung. Sebagian wilayah Desa Karangpatihan adalah hutan dan
lahan yang masih berada pada genggaman pemerintah atau milik instansi
pemerintah.

Sesuai

pengakuan

dari

salah

satu

perangkat

Desa

Karangpatihan yang mengatakan bahwa Desa Karangpatihan termasuk Desa
Tertinggal (IDT). Indeks Masyarakat Tertinggal dapat dilihat dari beberapa
faktor diantaranya ialah dilihat dari segi ekonomi, segi pendidikan, dan segi
kesehatan. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Karangpatihan
adalah petani.46
Luas wilayah dari desa Karangpatihan adalah 3,30 Km2, dan memiliki
jumlah penduduk sekitar 2.964 orang. Desa Karangpatihan dibagi menjadi 5
dusun yaitu :
1.

Dusun Selodono.

2.

Dusun Malangsari.
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3.

Dusun Krajan.

4.

Dusun Jurugan.

5.

Dusun Dungus.
Adapun batas-batas Desa Karangpatihan antara lain :

1.

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidoharjo dan Desa Pulung
Kecamatan Pulung.

2.

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suru Kecamatan Sooko.

3.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngindeng Kecamatan
Sawoo.

4.

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Candi, Desa Suren, dan Desa
Totokan Kecamatan Mlarak.47

B.

Sejarah Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz
Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz terletak di Dusun Jurugan
Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Pada awal
mulanya adalah sebuah bangunan musholla yang bernama Musholla AlIkhlas. Yang didirikan pada tahun 1991 oleh warga lingkungan Dusun
Jurugan. Seiring berjalannya waktu Musholla Al-Ikhlas semakin ramai
jamaahnya, akhirnya diadakan kegiatan Dinniyah yang diberi nama TPA
Al-Ikhlas. Kegiatan Dinniyah pun semakin hari semakin berkembang dan
pada saat itu jumlah santrinya sekitar 75 anak.
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2015,

dalam

Melihat perkembangan jamaah serta santri Musholla Al-Ikhlas, warga
lingkungan Dusun Jurugan berinisiatif membangun masjid agar dapat
menampung jamaah dan santri yang semakin bertambah. Akhirnya setelah
bermusyawarah warga memutuskan untuk mengajukan proposal kepada
pemerintah dan salah satu organisasi. Setelah bantuan didapatkan masjid
pun mulai dibangun pada bulan Februari 2016 dan pembangunannya berada
di seberang jalan dari Musholla Al-Ikhlas. Pada bulan Agustus 2016 masjid
telah diresmikan dengan nama Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz.
Sedangkan Musholla Al-Ikhlas beralih fungsi menjadi kelas Madin AlIkhlas.
Mengenai sejarah masjid penulis melakukan wawancara kepada Imam
Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz bapak Jemino, beliau berkata :
“Berdirinya masjid itu pada tahun 1991 pada awalnya ada di sebelah
kanan jalan, hasil dari musyawarah warga lingkungan yang ingin
membangun sebuah masjid. Warga pun berswadaya akhirnya berdirilah
musholla yang diberi nama Musholla Al-Ikhlas. Kemudian musholla
semakin ramai, lalu diadakan kegiatan kalau dulu seperti TPA, dan TPA itu
pun juga semakin ramai dan jumlah santrinya sekitar 75 anak. Akhirnya
diadakan Madin yang dinamakan Madin Al-Ikhlas yang sesuai dengan nama
musholla itu.
Karena musholla tidak cukup menampung jumlah jamaah dan santri,
maka warga Dusun Jurugan mengajukan proposal ke pemerintah dan salah
satu organisasi. Dan juga mengajukan proposal ke pak Dewan dari salah
satu Partai Politik. Dan akhirnya mendapatkan bantuan berupa masjid itu.
Untuk pembangunannya mulai dari sepertiga sampai selesai dikerjakan oleh
warga lingkungan dusun Jurugan. Akhirnya masjid itu diresmikan pada
tahun 2016.”48
Wawancara terkait sejarah Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz
penulis juga mewawancarai Ta‟mir Masjid bapak Warjito, beliau berkata :

48

Jemino, Wawancara pada tanggal 10 April 2021 pukul 09:30 WIB

“Saya sebenarnya datang ke Dusun Jurugan itu pada tahun 2003, pada
saat itu saya sholat di Musholla Al-Ikhlas rasanya kok ada yang aneh,
rasanya arah kiblatnya ada yang salah. Pada saat itu saya mempunyai
kompas kecil pemberian dari teman saya dari Jepang. Saya cek arah
kiblatnya ternyata sangat jauh dari arah kiblat yang benar karena arah
kiblatnya terlalu ke Selatan. Oleh sebab itu saya mewakafkan tanah saya ini
untuk dibangun sebuah masjid yang lebih besar agar dapat menampung
jamaah dan para santri Madin. Dan yang paling penting adalah arah kiblat
masjid yang benar. Akhirnya saya ajak warga untuk musyawarah terkait
pembangunan masjid ini, dan warga setuju. Untuk pembangunanya di mulai
bulan Februari 2016 dan selesai pada bulan Agustus 2016.”49

C.

Penentuan Arah Kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz
Sebelum dibangun Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz di Desa
Karangpatihan tepatnya di Dusun Jurugan dibangun sebuah musholla yang
diberi nama Musholla Al-Ikhlas. Karena pada tahun 1991 masih sangat
minim teknologi dan ilmu pengetahuan dalam penentuan arah kiblat,
masyarakat hanya mengira-ngira arah kiblat musholla menggunakan
bantuan arah matahari dan menirukan arah kiblat masjid dan musholla di
dusun lain.
Seperti yang dituturkan oleh Imam Masjid Syab Muhammad bin
Abdul Aziz bapak Jemino :
“Jadi dulu itu pada tahun 1991 disini itu masih minim teknologi mas.
Jadi para orang tua pada jaman itu mengukurnya hanya mengira-ngira
melihat arah matahari dan juga menirukan arah kiblat masjid-masjid
terdekat umumnya menghadap ke mana, jadi sini ya ngikut saja mas.”50
Seiring bertambahnya waktu masyarakat dusun Jurugan semakin
berkembang sehingga musholla tersebut sangat kurang dalam menampung
jamaah. Oleh sebab itu, masyarakat mengajukan proposal kepada salah satu
49
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Dewan Partai Politik. Setelah bantuan didapatkan maka masyarakat mulai
membuat rancangan masjid. Salah satu proses dalam rancangan tersebut
adalah penentuan arah kiblat masjid.
Dalam penentuan arah kiblat masjid ini, melibatkan berbagai belah
pihak yakni dari pihak masyarakat sendiri, Kepala Desa, dan perwakilan
dari Partai Politik. Dari tiga pihak tersebut menentukan arah kiblat masjid
menggunakan kompas biasa dan aplikasi kompas kiblat di Android. Pada
akhirnya telah disepakati arah kiblat masjid, pembangunan masjid pun
dimulai.
Mengenai metode penentuan Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz
dituturkan oleh beberapa pihak :
1.

Imam Masjid bapak Jemino :
“Untuk pengukurannya itu yang mengukur dari pihak warga
sendiri, pak kepala desa, dan dari pihak perwakilan Partai Politik mas.
Waktu itu menggunakan aplikasi di HP. Jadi setelah semuanya setuju
dengan arah kiblat lalu mulailah dibangun masjidnya.”51

2.

Ta‟mir Masjid bapak Warjito :
“Untuk pengukurannya itu dari pihak pusat membawakan
kompas besar mas, pada saat peletakan batu pertama dan disaksikan
oleh warga sini. Tapi kemarin itu dari pihak pusat memberi tahu saya
arah kiblatnya agak di buat geser sedikit, alasannya karena seiring
berjalannya waktu arah kiblat bisa berubah-ubah.”52

3.

Pemuda Masjid saudara Imam Syafi‟i :
“Pada waktu itu setahu saya, alat yang digunakan untuk
mengukur arah kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz
menggunakan kompas. Yang mengukur itu dari warga Dusun Jurugan,
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pak Kepala Desa, dan dari pusat bantuan masjid itu. Kalau tidak salah
dari Muhammadiyah.”53
Dari tiga penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa awal penentuan
arah kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz sudah menggunakan
alat yang modern yaitu menggunakan Kompas pada Handphone dan
Kompas biasa.
Setelah disetujui arah kiblat masjid, maka pada bulan Februari 2016
masjid mulai dibangun. Dan pada bulan Agustus 2016 masjid telah selesai
dibangun, dan secara sah diresmikan pada tanggal 8 Agustus 2016. Setelah
selesai pembangunan masjid terjadi keraguan dari hati masyarakat sekitar
karena beranggapan arah kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz
terlalu serong ke Utara. Oleh sebab itu, ada sebagian masyarakat yang
memilih untuk sholat di rumahnya mengikuti arah kiblat Musholla AlIkhlas.
Keraguan terhadap arah kiblat ini dituturkan oleh beberapa pihak yaitu
1.

Ta‟mir Masjid bapak Warjito, beliau berkata :
“Saya sebenarnya masih ragu, ketika sholat di masjid ini juga
kurang yakin arah kiblatnya pas, karena teringat pesan dari pihak
pusat yang katanya arah kiblat bisa berubah sewaktu-waktu. Dan ada
omongan-omongan dari warga katanya arah kiblatnya tidak pas. Maka
saya mencoba menggunakan kompas pada handphone saya dan
ternyata kurang serong ke barat sedikit. Oleh sebab itu ketika saya pas
jadi imam sholat arah kiblat saya agak miring ke barat, jadi otomatis
makmum yang sadar akan ikut arah kiblat imamnya.”54

2.

53

Saudara Imam Syafi‟i selaku Pemuda Masjid :

Imam Syafi‟i, Wawancara pada tanggal 10 April 2021 pukul 10:24 WIB
Ibid.

54

“Sebenarnya saya masih ragu, karena saya pernah mencoba
mengukur dengan aplikasi kompas di handphone yang terbaru.
Ternyata arah kiblatnya kurang serong ke Barat. Maka dari itu ketika
saya sholat di masjid arah kiblat saya menghadap agak serong ke
kiri.”55
3.

Ibu Sulastri salah satu Jamaah Masjid Syab Muhammad bin Abdul
Aziz, beliau berkata:
“Begini mas jadi pas saya sholat di masjid sama di rumah itu
rasanya beda. Di hati saya itu lebih yakin sholat di rumah karena
ketika di rumah sholat saya itu arah kiblatnya sama dengan Musholla
Al-Ikhlas. Mungkin karena sudah terbiasa dari dulu ya mas, ikut arah
kiblat musholla. Dan rata-rata masyarakat kalau sholat di rumah itu ya
ikut arah kiblat musholla.”56
Menurut penulis masyarakat beranggapan bahwa Musholla Al-Ikhlas

sudah benar arah kiblatnya sehingga ketika masyarakat sholat di rumah
mereka memilih arah kiblat sesuai arah kiblat Musholla Al-Ikhlas. Tetapi
faktanya deviasi atau penyimpangan pada Musholla Al-Ikhlas lebih besar
dari pada Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz.
Hingga sekarang, masih ada rasa keraguan dari pihak masyarakat
terhadap arah kiblat masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz ini. Karena
setiap ada pendatang baru pasti mereka akan terheran-heran melihat ada
musholla dan masjid yang berbeda arah kiblatnnya.

D.

Hisab Arah Kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz
Setelah selesai melakukan wawancara penulis melakukan peninjauan
tempat, yakni Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz. Kemudian penulis
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memulai untuk mengitung arah kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul
Aziz menggunakan metode bayang-bayang kiblat harian.
1.

Perhitungan pertama yakni menentukan azimuth kiblat Masjid Syab
Muhammad bin Abdul Aziz menggunakan kalkulator Casio fx-350MS
a. Data yang diketahui
Lintang Mekkah

(φ Mekkah)

: 21o 25o LU

Bujur Mekkah

(λ Mekkah)

: 39o 50o BT

Lintang Tempat

(φ Tempat)

: 7o 54o LS

Bujur Tempat

(λ Tempat)

: 111o 35o BT

Lintang Tempat dan Bujur Tempat ditentukan berdasarkan
aplikasi Kompas pada Handphone berbasis Android.
b. Dicari dulu dengan rumus bantu
a = 90o – φ tempat yaitu 90o – (-7o 54‟) = 97o 54‟
b = 90o – φ Makkah yaitu 90o – 21o 25‟ = 68o 35‟
C = λ tempat – λ Makkah yaitu 111o 35‟ – 39o 50‟ = 71o 45‟
c. a, b, C dimasukkan dalam rumus azimuth kiblat
cotg B = cotg b sin a – cos a cotg C
sin C
Aplikasi rumusnya adalah :
Shift Tan-1(1/((tan 68o 35‟)-1 sin 97o 54‟/ sin 71o 45‟- cos 97o
54‟/ tan 71o 45‟)) = atau exe 65.5625422 shift „‟” 65o 33‟ 45.15”
d. Jadi azimuth kiblat atau arah kiblat :


Dari Utara ke Barat ( U-B ) adalah : 65o 33‟ 45.15”



Dari Barat ke Utara ( B-U ) adalah : 90o – 65o 33‟ 45.15” =
24o 26‟ 14.85”



Dari Utara Timur Selatan Barat ( UTSB ) adalah : 360o –
65o 33‟ 45.15” = 294o 26‟ 14.8”
Setelah diketahui jumlah azimuth kiblatnya kemudian

diteruskan menghitung arah kiblat dengan metode bayangbayang kiblat harian.
Perhitungan bayang-bayang kiblat harian di Masjid Syab
Muhammd bin Abdul Aziz Desa Karangpatihan Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo pada tanggal 12 April 2021 dengan
kalkulator Casio fx-350MS :
 Rumus
Cotan P

= cos b tan Az

Cos ( C – P )

= cotan a x tan b x cos P

C

=(C–P)+P

Bayangan

= C/15+12-e+KWD

 Keterangan
P

= Sudut Pembantu

A

= 90o – deklinasi

B

= 90o – φ

Az = Arah kiblat dari U-B
C

= Sudut waktu matahari

 Data Yang Diketahui
φ p = -7o 54‟ LS
λ L = 111o 35‟ BT
δ D = 8o 45‟ 42”
e

= -0 Jam 0 Menit 49 Detik

AK = 24o 26‟ 14.85” B-U
a

= 90o - 8o45‟ 42” = 81o14‟ 18”

b

= 90o - -7o 54‟ = 97o 54‟

AZ = 90o – 24o 26‟ 14.85” = 65o 33‟ 45.15”
 Aplikasinya
Cotan P

= cos b tan Az

:tan-1(1/cos b tan Az )

Shift tan-1( 1/ cos 97o 54‟ tan 65o 33‟ 45.15”) =
atau exe -73.17105946 shift „”‟
P

= -73o 10‟ 15.81”

Cos (C - P) = cotan a x cotan b x cos P
= cos-1(1/tan a x tan b x cos P )
Shift cos-1( 1/tan 81o14‟ 18” x tan 97o 54‟ x cos -73o 10‟ 15.81”)
=
Atau exe 108.7576787 shift „‟”
C

=(C–P)+P
= 108o 45‟ 27.6” + -73o 10‟ 15.81”
= 35o 35‟ 11.79”

KWD

= ( 105 – 111o 35‟ )/15

= -0o 26‟ 20”

Bayangan = C/15 + 12 - e + KWD
= 35o 35‟ 11.79” /15+ 12 - -0j 0m 49s + -0o 26‟ 20”
= 13j 56m 49.79d
Jadi bayang-bayang kiblat harian di Masjid Syab
Muhammad bin Abdul Aziz Desa Karangpatihan Kecamatan
Pulung Kabupaten Ponorogo pada tanggal 12 April 2021 terjadi
pada pukul 13j 56m 49.79d WIB.
 Catatan :


Jika C hasilnya negatif (-) berarti pada waktu itu matahari
belum melewati MP ( tengah siang hari ) dan bayangbayang kiblat harian terjad pada pagi hari.



Jika C hasilnya positif (+) berarti terjadi sesudah melewati
MP dan bayang-bayang kiblat harian terjadi pada sore
hari.57

Setelah diketahui hasil hisabnya maka penulis melakukan
pengukuran terhadap arah kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul
Aziz. Adapun peralatannya sebagai berikut :
1.

Sebuah benda tegak lurus dan busur, alat ini digunakan untuk
mengetahui bayang-bayang matahari.

2.

Jam tangan, alat ini digunakan untuk mengetahui kapan momentum
bayang-bayang kiblat akan terjadi.
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3.

Spidol dan penggaris, alat ini digunakan untuk membuat garis-garis
yang dihasilkan dari bayang-bayang matahari.

4.

Tali atau Benang, alat ini digunakan untuk menarik lurus dari
tempat pengukuran bayang-bayang matahari ke dalam masjid.
Adapun langkah-langkah perhitungan metode bayang-bayang kiblat

harian sebagai berikut :
1.

Menentukan azimuth kiblat dan menentukan jatuhnya waktu
bayang-bayang kiblat.

2.

Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti yang telah
disebutkan di atas.

3.

Menentukan arah kiblat dengan metode bayang-bayang kiblat
berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
Dalam penentuan ini dilakukan di Masjid Syab Muhammad
bin Abdul Aziz. Dan bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1

4.

Menarik lurus tali atau benang dari halaman masjid ke dalam
masjid.

Gambar 3.2
5.

Menentukan arah kiblat berdasarkan hasil dari penentuan arah
kiblat menggunakan metode azimuth kiblat dan bayang-bayang
kiblat.

Gambar 3.3

Dari gambar-gambar di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
dalam penentuan arah kiblat tidak boleh hanya sekedar mengira-ngira
berdasarkan arah matahari, akan tetapi dibutuhkan metode-metode
dalam ilmu falak agar akurasi yang dihasilkan lebih akurat.

E.

Hasil Hisab Arah Kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz
Hasil hisab arah kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz di
Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo berdasarkan
metode bayang-bayang kiblat dan azimuth kiblat dapat diperoleh beberapa
data yakni sebagai berikut :
Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz berada pada titik koordinat
7o 54o LS dan 111o 35o BT. Sedangkan untuk arah kiblat Masjid Syab
Muhammad bin Abdul Aziz yang dihitung menggunakan rumus azimuth
kiblat yaitu mengarah pada 65o 33‟ 45.15” UB atau 294o 26‟ 14.8” UTSB.
Bayang-bayang kiblat yang dilakukan untuk menentukan arah kiblat
Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz dilakukan pada tanggal 12 April
2021 terjadi pada pukul 13j 56m 49.79d WIB.
Dari hasil hisab diperoleh data bahwa arah kiblat berdasarkan rumus
bayang-bayang matahari yang jatuh pada pukul 13j 56m 49.79d WIB.
Mengarah pada 65o 33‟ 45.15” UB.

Gambar 3.4
Setelah diketahui arah kiblat masjid menggunakan metode bayangbayang kiblat dan azimuth kiblat yang dilakukan di halaman Masjid Syab
Muhammad bin Abdul Aziz, kemudian peneliti menganalisis akurasi arah
kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz. Dan hasil yang diperoleh
dari analisis tersebut adalah bahwa arah kiblat Masjid Syab Muhammad bin
Abdul Aziz mengarah pada 48o 34‟ 40.21” UB atau 311o 35‟ 20.15” UTSB.
Padahal seharusnya mengarah pada 65o 33‟ 45.15” UB atau 294o 26‟ 14.8”
UTSB.

Gambar 3.5

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa arah kiblat Masjid Syab
Muhammad bin Abdul Aziz terjadi deviasi atau penyimpangan sebesar 16o
59‟ 4.94”.

BAB IV
AKURASI ARAH KIBLAT MASJID SYAB MUHAMMAD
BIN ABDUL AZIZ DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN PULUNG
KABUPATEN PONOROGO

A.

Analisis Terhadap Arah Kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul
Aziz Di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz terletak di desa
Karangpatihan kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo. Berada pada titik
koordinat 7o 54o LS dan 111o 35o BT. Sedangkan untuk arah kiblat Masjid
Syab Muhammad bin Abdul Aziz yaitu mengarah pada 48o 34‟ 40.21” UB
atau 311o 35‟ 20.15” UTSB.
Pengukuran arah kiblat masjid ini dilakukan oleh beberapa pihak, baik
dari Kepala Desa, perwakilan Partai Politik, dan warga desa. Peralatan yang
digunakan untuk mengukur arah kiblat pada waktu itu menggunakan
kompas pada Handphone dan kompas biasa tanpa menggunakan metode
penentuan arah kiblat yang baku seperti metode True North, metode
bayang-bayang kiblat dll. Padahal dalam penentuan arah kiblat yang mana
dibutuhkan peralatan khusus pengukur arah kiblat dan metode atau rumus
pernentuan arah kiblat yang baku sesuai dengan ilmu falak.
Oleh sebab itu, pengukuran arah kiblat tanpa menggunakan peralatan
dan metode yang baku sesuai dengan ilmu falak, akurasinya masih
dipertanyakan. Seperti halnya arah kiblat Masjid Syab Muhammad bin

Abdul Aziz, yang mana dari sebagian jamaah masih meragukan akurasi arah
kiblat masjid tersebut.

B.

Analisis Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid Syab Muhammad bin
Abdul Aziz Di Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten
Ponorogo Dengan Menggunakan Metode Bayang-bayang Kiblat.
Hasil yang diperoleh dari analisis terhadap akurasi arah kiblat Masjid
Syab Muhammad bin Abdul Aziz berdasarkan metode bayang-bayang
kiblat:
Adapun rumus yang digunakan :
Yang pertama kali sebelum menentukan bayang-bayang kiblat kita
harus mengetahui azimuth kiblatnya dengan rumus :
cotg B = cotg b sin a – cos a cotg C
sin C
Setelah mengetahui dengan rumus azimuth kiblat di atas kita
bisa menentukan bayang-bayang kiblat menggunakan rumus :


Rumus
Cotan P

= cos b tan Az

Cos ( C – P ) = cotan a x tan b x cos P
C

=(C–P)+P

Bayangan

= C/15+12-e+KWD

Setelah dihitung menggunakan rumus diatas bahwa arah kiblat Masjid
Syab Muhammad bin Abdul Aziz mengarah pada 65o 33‟ 45.15” UB atau

294o 26‟ 14.8” UTSB. Padahal arah kiblat nyata Masjid Syab Muhammad
bin Abdul Aziz mengarah pada 48o 34‟ 40.21” UB atau 311o 35‟ 20.15”
UTSB maka terjadi deviasi atau penyimpangan sebesar 16o 59‟ 4.94”. Arah
kiblat Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz terlalu serong ke Utara.
Deviasi tersebut dapat dipengaruhi oleh metode penentuan arah kiblat saat
pembangunan masjid yaitu menggunakan kompas biasa tanpa menggunakan
metode penentuan arah kiblat yang baku.
Adapun beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab besarnya
deviasi yaitu :
1.

Penggunaan kompas bisa terjadi kesalahan karena jarum kompas tidak
menunjukkan Utara sejati, yang dipengaruhi oleh deklinasi magnetik.
Untuk solusinya para ahli ilmu falak membuat kompas khusus untuk
menentukan kiblat yang sudah dikoreksi deklinasi magnetiknya.
Contohnya Kompas RHI

Gambar 4.1
2.

Metode yang digunakan untuk menentukan arah kiblat dengan
mengira-ngira berdasarkan arah matahari tanpa menggunakan metode
penentuan arah kiblat misalnya metode True North, bayang-bayang
kiblat, dll.
Menurut penulis akurasi menggunakan metode bayang-bayang kiblat

sudah sangat teliti akurasinya karena menggunakan rumus yang dilengkapi
dengan data-data yang uptodate dan kontemporer.
Misalnya data deklinasi matahari yang setiap harinya berubah-ubah
hal ini dikarenakan kemiringan ekliptika (garis edar matahari tahunan)
dengan ekuator langit adalah 23,5 derajat. Karena itu lintasan matahari
tahunan miring terhadap ekuator langit sehingga matahari dapat mencapai
deklinasi sebesar +23,5 derajat atau -23,5 derajat. Contoh deklinasi matahari
terdapat pada tabel data ephemeris :

Gambar 4.2

Adanya arah kiblat yang belum tepat pada Masjid Syab Muhammad
bin Abdul Aziz yang terdapat di desa Karangpatihan kecamatan Pulung
kabupaten Ponorogo ini disebabkan karena metode yang digunakan dalam
penentuan arah kiblat tersebut masih sangat sederhana dan tidak memenuhi
standar penentuan arah kiblat menurut ilmu falak. Hal ini juga disebabkan
karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai metode atau cara yang
dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat.

BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk
selanjutnya dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.

Setelah melakukan penelitian maka dapat diperoleh sebuah data yaitu
Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz Berada pada titik koordinat
7o 54o LS dan 111o 35o BT. Sedangkan untuk arah kiblat Masjid Syab
Muhammad bin Abdul Aziz yaitu mengarah pada 48o 34‟ 40.21” UB
atau 311o 35‟ 20.15” UTSB. Pengukuran arah kiblat masjid ini
dilakukan oleh beberapa pihak, baik dari Kepala Desa, perwakilan
Partai Politik, dan warga desa. Peralatan yang digunakan untuk
mengukur arah kiblat pada waktu itu menggunakan kompas pada
Handphone dan kompas biasa tanpa menggunakan metode penentuan
arah kiblat yang baku seperti metode True North, metode bayangbayang kiblat dll.

2.

Hasil yang diperoleh dari akurasi arah kiblat Masjid Syab Muhammad
bin Abdul Aziz yang dikoreksi menggunakan metode bayang-bayang
kiblat yaitu arah kiblat masjid mengarah pada 65o 33‟ 45.15” UB atau
294o 26‟ 14.8” UTSB. Sedangkan arah kiblat nyatanya mengarah pada
48o 34‟ 40.21” UB atau 311o 35‟ 20.15” UTSB. Dan mengalami

deviasi atau penyimpangan sebesar 16o 59‟ 04.94”. Arah kiblat Masjid
Syab Muhammad bin Abdul Aziz terlalu serong ke Utara.

B.

Saran-saran
1.

Dengan mengetahui fakta Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz
dan Musholla Al-Ikhlas di Dusun Jurugan Desa Karangpatihan
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo belum tepat mengarah ke
arah kiblatnya, seyogyanya masyarakat memperhatikan posisi arah
kiblat

terlebih

dahulu

dengan

teliti

dan

berhati-hati

dalam

pembangunan masjid ataupun musholla.
2.

Apabila masyarakat mengetahui arah kiblat masjid atau musholla, dan
belum mengarah ke ka‟bah, segeralah meminta bantuan kepada pihakpihak yang bewenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) maupun
Lajnah Falakiyah untuk dilakukan
kiblatnya.

pengkiblatan kembali arah
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TRANSKIP WAWANCARA
1.

Transkip Wawancara Peneliti dengan Imam Masjid

Nama

:

Jemino

Hari/tanggal

:

Sabtu, 10 April 2021

Pukul

:

09.30 WIB

Tempat

:

Rumah Bapak Jemino

Peneliti

Bagaimana sejarah awal mula berdirinya Masjid Syab
Muhammad bin Abdul Aziz?

Bapak Jemino

Berdirinya masjid itu pada tahun 1991 pada awalnya ada di
sebelah kanan jalan, hasil dari musyawarah warga
lingkungan yang ingin membangun sebuah masjid. Warga
pun berswadaya akhirnya berdirilah musholla yang diberi
nama Musholla Al-Ikhlas. Kemudian musholla semakin
ramai, lalu diadakan kegiatan kalau dulu seperti TPA, dan
TPA itu pun juga semakin ramai dan jumlah santrinya
sekitar 75 anak.

Akhirnya

diadakan Madin

yang

dinamakan Madin Al-Ikhlas yang sesuai dengan nama
musholla itu.
Karena musholla tidak cukup menampung jumlah jamaah
dan santri, maka warga dusun Jurugan mengajukan
proposal ke pemerintah dan salah satu organisasi. Dan juga
mengajukan proposal ke pak Dewan dari salah satu Partai
Politik. Dan akhirnya mendapatkan bantuan berupa masjid
itu. Untuk pembangunannya mulai dari sepertiga sampai
selesai dikerjakan oleh warga lingkungan dusun Jurugan.
Akhirnya masjid itu diresmikan pada tahun 2016.
Peneliti

Bagaimana cara menentukan arah kiblat Musholla Al-

Ikhlas waktu itu?
Bapak Jemino

Jadi dulu itu pada tahun 1991 saya masih remaja disini itu
masih minim teknologi mas. Jadi para orang tua pada
jaman itu mengukurnya hanya mengira-ngira melihat
bayangan matahari dan juga menirukan arah kiblat masjidmasjid terdekat umumnya menghadap ke mana, jadi sini ya
ngikut saja mas.

Peneliti

Sedangkan untuk masjid bagaimana cara menentukan arah
kiblatnya?

Bapak Jemino

Untuk pengukurannya itu yang mengukur dari pihak warga
sendiri, pak kepala desa, dan dari pihak perwakilan Partai
Politik mas. Waktu itu menggunakan aplikasi di HP. Jadi
setelah semuanya setuju dengan arah kiblat lalu mulailah
dibangun masjidnya.

Peneliti

Menurut

bapak

apakah

arah

kiblat

Masjid

Syab

Muhammad bin Abdul Aziz sudah akurat?
Bapak Jemino

Jadi begini dari warga ada yang mengatakan arah kiblatnya
kurang pas, karena mungkin masyarakat lebih yakin
dengan arah kiblat musholla tersebut. Dan kadang saya
sendiri waktu sholat dirumah juga masih ikut arah kiblat
musholla itu. Mungking karena sudah terbiasanya dari
dulu sholat di muholla.

TRANSKIP WAWANCARA
2.

Transkip Wawancara Peneliti dengan Ta’mir Masjid

Nama

:

Warjito

Hari/tanggal

:

Senin, 19 April 2021

Pukul

:

12.20 WIB

Tempat

:

Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz

Peneliti

Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Syab Muhammad bin
Abdul Aziz?

Bapak Warjito

Saya sebenarnya datang ke Dusun Jurugan itu pada tahun 2003,
pada saat itu saya sholat di Musholla Al-Ikhlas rasanya kok ada
yang aneh, rasanya arah kiblatnya ada yang salah. Pada saat itu
saya mempunyai kompas kecil pemberian dari teman saya dari
Jepang. Saya cek arah kiblatnya ternyata sangat jauh dari arah
kiblat yang benar karena arah kiblatnya terlalu ke Selatan. Oleh
sebab itu saya mewakafkan tanah saya ini untuk dibangun
sebuah masjid yang lebih besar agar dapat menampung jamaah
dan para santri Madin. Dan yang paling penting adalah arah
kiblat masjid yang benar. Akhirnya saya ajak warga untuk
musyawarah terkait pembangunan masjid ini, dan warga setuju.
Untuk pembangunanya di mulai bulan Februari 2016 dan selesai
pada bulan Agustus 2016.

Peneliti

Bagaimana cara penentuan arah kiblat Masjid Syab Muhammad
bin Abdul Aziz?

Bapak Warjito

Untuk pengukurannya itu dari pihak pusat membawakan kompas
besar mas, pada saat peletakan batu pertama dan disaksikan oleh
warga sini. Tapi kemarin itu dari pihak pusat memberi tahu saya
arah kiblatnya agak di buat geser sedikit, alasannya karena
seiring berjalannya waktu arah kiblat bisa berubah-ubah.

Peneliti

Apakah masih ada keraguan atau tidak terkait arah kiblat Masjid
Syab Muhammad bin Abdul Aziz?

Bapak Warjito

Saya sebenarnya juga masih ragu, ketika sholat di masjid ini
juga kurang yakin arah kiblatnya pas, karena teringat pesan dari
pihak pusat yang katanya arah kiblat bisa berubah sewaktuwaktu. Dan ada omongan-omongan dari warga katanya arah
kiblatnya tidak pas. Maka saya mencoba menggunakan kompas
pada handphone saya dan ternyata kurang serong ke barat
sedikit. Oleh sebab itu ketika saya pas jadi imam sholat arah
kiblat saya agak miring ke barat, jadi otomatis makmum yang
sadar akan ikut arah kiblat imamnya.

Peneliti

Apabila dilakukan pengukuran kembali arah kiblat Masjid Syab
Muhammad bin Abdul Aziz apakah bapak setuju?

Bapak Warjito

Ya monggo mas saya setuju, demi kebaikan bersama saya
mempersilahkan apabila ada yang mau mengukur ulang arah
kiblat masjid ini.

TRANSKIP WAWANCARA
3.

Transkip Wawancara Peneliti dengan Pemuda Masjid

Nama

:

Imam Syafi‟i

Hari/tanggal

:

Sabtu, 10 April 2021

Pukul

:

10.24 WIB

Tempat

:

Rumah Imam Syafi‟i

Peneliti

Bagaimana sejarah berdirinya Masjid Syab Muhammad bin Abdul
Aziz?

Imam Syafi‟i

Awalnya itu ada musholla yang di sebelah timur jalan itu karena
kurang besar dan katanya arah kiblatnya tidak pas maka dibangun
lagi masjid yang ada di barat jalan itu.

Peneliti

Bagaimana cara menentukan arah kiblat musholla kok bisa
dikatakan tidak pas?

Imam Syafi‟i

Karena saya belum lahir, katanya orang dulu itu hanya mengirangirakan saja sesuai bayangan matahari.

Peneliti

Sedangkan untuk arah kiblat masjidnya, bagaimana cara
penentuannya?

Imam Syafi‟i

Pada waktu itu setahu saya, alat yang digunakan untuk mengukur
arah

kiblat

Masjid

Syab

Muhammad

bin

Abdul

Aziz

menggunakan kompas. Yang mengukur itu dari warga Dusun
Jurugan, pak Kepala Desa, dan dari pusat bantuan masjid itu.
Kalau tidak salah dari Muhammadiyah.
Peneliti

Menurut anda apakah arah kiblat Masjid Syab Muhammad bin
Abdul Aziz sudah pas?

Imam Syafi‟i

Sebenarnya saya masih ragu, karena saya pernah mencoba
mengukur dengan aplikasi kompas di handphone yang terbaru.
Ternyata arah kiblatnya kurang serong ke Barat. Maka dari itu

ketika saya sholat di masjid arah kiblat saya menghadap agak
serong ke kiri

TRANSKIP WAWANCARA
4.

Wawancara Peneliti dengan Jamaah Masjid

Nama

:

Sulastri

Hari/tanggal

:

Sabtu, 10 April 2021

Pukul

:

11.30 WIB

Tempat

:

Rumah Ibu Sulastri

Peneliti

Bagaimana sejarah Masjid Syab Muhammad bin Abdul Aziz?

Ibu Sulastri

Dulu itu awalnya adalah muholla karena kurang besar, maka
dibangun lagi masjid itu. Karena jamaah dan anak-anak TPA
semakin banyak maka biar bisa menampung. Jadi yang
mushollanya itu masih digunakan untuk kelas.

Peneliti

Bagaimana penentuan arah kiblat Masjid syab Muhammad bin
Abdul Aziz?

Ibu Sulastri

Sebenarnya saya kurang tahu mas, tapi untuk musholla itu yang
saya tahu orang tua jaman dulu itu masih mengira-ngira dan ikut
arah kiblat masjid atau musholla lain di sini. Kalau masjidnya
kalau tidak salah menggunakan kompas.

Peneliti

Apakah arah kiblat masjid tersebut sudah pas menurut anada?

Ibu Sulastri

Begini mas jadi pas saya sholat di masjid sama di rumah itu
rasanya beda. Di hati saya itu lebih yakin sholat di rumah karena
ketika di rumah sholat saya itu arah kiblatnya sama dengan
Musholla Al-Ikhlas. Mungkin karena sudah terbiasa dari duluya
mas ikut arah kiblat musholla. Dan rata-rata masyarakat kalau
sholat di rumah itu ya ikut arah kiblat musholla.
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