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PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH TERHADAP PENENTUAN ARAH 

KIBLAT DI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI 

Indah Dwi Hidayanti
1
 

Penelitian ini di latar belakangi oleh fakta bahwa tokoh Muhammadiyah dan masyarakat 

muslim di Ngawi mayoritas meyakini bahwa kiblat itu berada di sebelah Barat. Bahkan tokoh 

Muhammadiyah di Kecamatan Ngawi sendiri menggunakan metode tradisional yaitu kompas 

serta dengan menggunakan cara bayang-bayang kiblat atau Rus}hdul Qiblat jika pada waktu itu 

terjadi Rus}hdul Qiblat. Serta pada waktu menentukan arah kiblat itu kebanyakan masih 

menyesuaikan dengan lahan yang ada, jadi Masjid dan Mus}alla>tersebut masih belum sepenuhnya 

menghadap ke arah kiblat. Padahal arah kiblat sendiri merupakan syarat sah s}ala>t yang tentunya 

tidak bisa diremehkan.Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan masalahnya dan bertujuan 

untuk mengetahui: (1) pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap penentuan Arah Kiblat, dan 

(2) Metode penentuan Arah Kiblat. 

 Penelitian lapangan  ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan datanya dengan 

cara interview,dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan 

prosedur yang meliputi editing, organizing, penemuan hasil. 

 Dari penelitian ini dihasilkan bahwa: (1) Para tokoh Muhammadiyah mengatakanarah 

kiblat adalah jiha<t al-Ka’bah, sesuai dengan Pandangan yang dikatakan oleh Madzhab Shafi’<I 

yaitu bagi orang yang melihat Ka‟bah wajib menghadap Ka‟bah itu sungguh-sungguh (‘ayn al-

Ka’bah), tetapi orang yang jauh dari Ka‟bah wajib atasnya menyengaja menghadap ‘ayn al-

Ka’bah, walaupun pada hakekatnya ia hanya menghadap jiha<t al-Ka’bah. Dengan kata lain, 

kiblat bagi orang yang melihat langsung ka‟bah adalah ‘ayn Ka’bah,sedangkan kiblat bagi orang 

yang tidak melihat langsung ka‟bah adalah jiha<t al-Ka’bah. (2) Analisa tentang metode 

penentuan arah kiblat yang digunakan tokoh Muhammadiyah ada dua metode yaitu dengan 

menggunakan Bayang-bayang (Rus}hdul Qiblat) dan Kompas. Akan tetapi di antara kedua 

metode tersebut lebih akurat bayang-bayang kiblat (Rus}hdul Qiblat). Karena jika pengukuran 

arah kiblat dengan menggunakan kompas terkadang masih ada kesalahan yang disebut deklinasi, 

yaitu   jarum kompas sedikit menyimpang dari utara sejati (utara Geografis).  

Keywords : TokohMuhammadiyah, ArahKiblat. 
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I. PENDAHULUAN 

Muhammadiyah adalah salah satu ormas Islam sejak abad ke-20 yang harus dicatat 

sebagai sebuah pergerakan yang tahan banting dalam sejarah. Sejarah berdirinya 

Muhammadiyah adalah sejarah perjuangan tokoh pembaharu Islam di Indonesia yaitu K.H. 

Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan adalah salah satu ulama Islam yang berusaha mendekatkan 

antara rasionalitas dan pengalaman serta pengalaman keberagamaan. Menurutnya, Sang 

Pencerah tersebut berusaha menjadikan ilmu pengetahuan sebagai teman akrab bagi agama. 

K.H. Ahmad Dahlan adalah seorang ulama yang gigih dalam menegakan kebenaran. 

Dengan bekal ilmu yang diperolehnya dari timur tengah, K. H. Ahmad Dahlan mempunyai 

amanah dakwah untuk meluruskan umat islam, mencerdaskan kehidupan umat dari kebodohan 

dan membenarkan setiap kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu 

perjuangannya yang masih dapat kita rasakan adalah meluruskan kiblat shalat. 

Bekal ilmu falak yang diperolehnya, K. H. Ahmad Dahlan menilai bahwa ada beberapa 

masjid yang tidak lurus dengan arah kiblat. Masjid agung yang terletak di beberapa wilayah  

menjadi rujukan bagi masjid atau surau yang ada disekitarnya, sehingga jika dibiarkan, maka 

akan terus terjadi penyimpangan. Muhammadiyah sebagai masterpiece-nya K.H. Ahmad Dahlan 

telah berhasil meluruskan arah kiblat shalat secara perlahan dengan hambatan yang begitu kuat 

menghantam
2
.  

Pandangan Muhammadiyah tentang menghadap kiblat sendiri yaitu sesuai yang telah 

diarahkan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu tata cara yang tidak hanya 

ditunjukkan oleh Rasulullah tetapi juga langsung ditunjukkan oleh Allah SWT dalam firman-

                                                           
2
 https://ilhamibrahiim.blogspot.com (diakses pada 19-04-2016, 09:45:30 WIB). 

https://ilhamibrahiim.blogspot.com/
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Nya adalah keharusan menghadap kiblat. Dalam perintah menghadap kiblat ini tercermin dari 

firman Allah SWT yaitu surat Al-Baqarah ayat 149: 

     
   

     
      

      
Artinya : Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah 

Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan 

Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan
3
. 

Mengetahui  secara pasti tentang hukum menghadap kiblat dan cara mengetahui arah 

kiblat adalah sangat perlu agar ibadah yang dilaksanakan tidak terjadi keraguan sedikitpun ketika 

melaksanakannya. Ibadah yang dimaksudkan tersebut diantaranya ialah s}ala>t, memakamkan 

jenazah, menyembelih hewan dan lain sebagainya. Dasar hukum menghadap kiblat dalam 

mengerjakan ibadah s}ala>t ini terdapat dalam surat Al-Baqarah 144. 

     
   

     
    

    
    
   

    
     

      

Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami 

akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-

                                                           
3
 Al-Qur‟an., 2: 149.  
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Hara>m. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya 

orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, 

bahwa berpaling ke Masjid al-Hara>m itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali 

tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”
4 

Berangkat dari dalil Al-Qur’a>n tersebut, para umat Islam khususnya umat Islam 

Indonesia selama ini meyakini bahwa untuk arah kiblat mereka ketika melakukan aktivitas 

ibadah ialah menghadap ke Barat, sehingga dimanapun mereka berpijak ketika s}ala>t pasti 

menghadap ke arah Barat karena identik dengan terbenamnya matahari. Sehingga masalah kiblat 

menjadi masalah yang sangat sederhana karena dapat diketahui dengan mudah dengan adanya 

fenomena terbit dan tenggelamnya matahari. 

Sebagaimana diketahui oleh masyarakat luas, pada mulanya penentuan arah kiblat umat 

muslim di Masjid maupun Mus}alla> dengan menggunakan metode “kira-kira” saja sebagaimana 

yang awam terjadi di masyarakat muslim Indonesia. Mereka menggunakan metode kira-kira 

tersebut dengan mengandalkan cahaya matahari. Seiring berjalannya waktu masyarakat 

Indonesia mulai menggunakan alat bantu kompas sederhana dan juga seutas tali untuk 

mempermudah dalam menentukan arah kiblat. 

Perintah menghadap kiblat dipahami sebagai perintah yang bersifat mengikat yang oleh 

karenanya harus dilakukan dengan tepat secara geografis dan dengan hitungan matematis
5
. 

Berangkat dari hal tersebut bahwa penulis telah melakukan tahap penjajakan awal di lapangan 

dengan melakukan wawancara dengan beberapa tokoh Muhammadiyah di kecamatan Ngawi 

Kabupaten Ngawi, mereka memberikan informasi bahwa dalam menentukan arah kiblat di 

masjid tersebut mayoritas masyarakat muslim di Ngawi  masih meyakini kiblat itu berada di 

                                                           
4
Al-Qur’a>n, 2:144 

5
 https://iremyfungky.wordpress.com (diakses pada 18-04-2016, 23:15:25 WIB). 

https://iremyfungky.wordpress.com/
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sebelah barat. Dan dengan menggunakan alat tradisional yaitu kompas. Serta pada waktu 

menentukan arah kiblat itu kebanyakan masih menyesuaikan dengan lahan yang ada, jadi Masjid 

dan Mus}alla> tersebut masih belum sepenuhnya menghadap ke arah kiblat. Seperti halnya Masjid 

Jami‟ atau Masjid Baiturrahman yang berada di Alon-alon Ngawi serta Masjid yang ada di 

SMKN 1 Ngawi, dalam membangun Masjid posisi dalam menentukan arah kiblatnya setelah 

bangunan Masjid itu jadi. Walaupun kita sudah tahu posisi kiblat itu berada dimana, akan tetapi 

menyesuaikan lahan atau luas tanah yang ada. 

Berikut ini yaitu pandangan para tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Ngawi Kabupaten 

Ngawi. Menurut pandangan Bapak Drs. H. Mahfudzi, M.Ag Pandangan Muhammadiyah 

mengikuti jejak K.H. Ahmad Dahlan pada dasarnya menghadap kiblat itu tidak sama. Karena 

letak geografis di Indonesia sendiri tidak sama persis dengan Masjidil Hara<m. Seperti hal nya 

arah Timur, Barat, Utara, Selatan yang ada di Indonesia sendiri itu tidak sama persis. Adapun K. 

H. Ahmad Dahlan berpendapat bahwa arah kiblat itu sesuai dengan letak masing-masing tempat 

atau lokasi yang ada. Dengan demikian posisi di Ngawi atau arah kiblat di Ngawi tidak tepat 

berada di sebelah barat persis akan tetapi arah kiblatnya ke arah barat agak serong ke utara. 

Pendapat tersebut sesuai dengan yang di sampaikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Maka dari itu ada 

masjid yang harus menyesuaikan bangunan masjid yang tidak identik dengan arah kiblat. Dan 

jika tidak disesuaikan bangunan masjidnya maka shafnya harus disesuaikan
6
.  

Sedangkan menurut Bapak Drs. H. Gucik Sanusi, M.Ag bahwa Arah kiblat itu arah 

ka‟bah atau masjidil haram arah dimana harus betul-betul menghadap ka‟bah. Muhammadiyah 

dalam menentukan arah kiblat sesuai dengan arah yang sebenarnya tidak hanya arah saja akan 

tetapi harus tepat sasarannya yaitu ka‟bah atau Masjidil Hara<m. Sehingga masjid-masjid yang 

                                                           
6
 Hasil wawancara dengan ketua bidang majelis pelayanan sosial di Muhammadiyah dan beliau juga salah 

satu tokoh di Muhammadiyah kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi (Bapak Drs. H. Mahfudzi, M.Ag) pada tgl 02 

April 2016 di Perumahan Bumi Karangasri Ngawi (Rumah Bapak Mahfudzi) 
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dikelola Muhammadiyah arah kiblatnya tidak hanya asal arah saja akan tetapi sesuai dengan arah 

kiblat yang sebenarnya yaitu barat agak serong ke utara. Dan jika  masjid itu tidak disesuaikan 

bangunannya dengan arah kiblat maka shafnya yang harus disesuaikan.
7
  

Selanjutnya yang terakhir yaitu menurut pandangan Bapak Drs. Suwarto Abbas, MH 

menurutnya yaitu bahwa Muhammadiyah yang ada di Ngawi itu cara menentukan arah kiblatnya 

menggunakan tekhnologi, karena Muhammadiyah terkenal dengan pembenaran arah kiblat. 

Ketika dulu arah kiblatnya berada di Barat lurus atau ke arah Barat tepat dan pada waktu itu 

Muhammadiyah yang pertama kali melakukan perubahan menentukan arah kiblatnya dan 

sekarang sudah jelas cara menentukan arah kiblat Muhammadiyah dengan menggunakan 

tekhnologi
8
.  

Bahwa dari pandangan tokoh Muhammadiyah tersebut kebanyakan sudah mengenal dan 

mengetahui alat bantu modern akan tetapi belum bisa menerapkan dan kebanyakan masih 

menggunakan kompas untuk menentukan arah kiblat. Beberapa kajian yang peneliti lakukan 

terhadap peniliti sebelumnya memang sudah banyak yang mengangkat tentang Arah Kiblat, akan 

tetapi dalam penilitian sebelumnya belum ada yang secara khusus memfokuskan pada penelitian 

terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap penentuan arah kiblat, terutama di 

Kecamatan Ngawai Kabupaten Ngawi.  

II. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Pendekatan dan jenis Penelitian 

                                                           
7
 Hasil wawancara dengan  Bapak Drs. H. Gucik Sanusi, M.Ag yaitu salah satu tokoh Muhammadiyah yang 

ada di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan Beliau sebagai pengelola di bidang Tour dan Travel Haji serta salah 

satu pengurus masjid Surya Mabrur. pada tgl 12 April 2016 di Rumah Bapak Gucik Sanusi Jl. Letnan Jendral S. 

Parman (sebelah Barat Kantor PDAM Ngawi) 
8
 Hasil wawancara dengan  Bapak Drs. Suwarto Abbas, MH yaitu salah satu hakim di Pengadilan Agama 

Ngawi serta tokoh Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan Beliau sebagai Sekertaris 

Umum di Muhammadiyah Ngawi. pada tgl 12 April 2016 di Rumah Bapak Suwarto Abbas Jl. K.H. Ahmad Dahlan  

(sebelah Timur SMP Muhammadiyah Ngawi) 
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Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber 

data langsung. Diskriptif, proses dipentingkan dari pada hasil.
9
  

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan 

analisanya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif. 

2. Lokasi Penelitian 

Peneulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. 

3. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua buah jenis data, yaitu data primer 

dan data sekunder. 

1) Data Primer  

Data primer merupakan data yang hanya dapat diperoleh peneliti dari 

sumber asli atau orang pertama. Data primer tidak tersedia dalam bentuk file-

file. Yang dimaksud orang pertama atau sumber asli disini adalah orang yang 

dijadikan objek penelitian.
10

 

Data primer atau bisa dikatakan sebagai data utama bisa diperoleh dari 

wawancara dan observasi.
11

 Data primer tersebut diperoleh dari Tokoh 

Muhammadiyah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Adapun nama-nama 

tokoh tersebut yaitu: 

a. Drs. H. Romli Prihatin, SH 

b. Drs. H. Gucik Sanusi, M.Ag 

c. Drs. H. Mahfudzi, M.Ag 

                                                           
9
 Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3. 

10
 Jonatan Sarwono, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 261. 

11
 Afifudin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia), 31. 
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d. Drs. Suwarto Abbas, MH 

e. Drs. Salimoel Amien 

f. Drs. H. Bahrun 

g. Drs. H. Hadi Mustofa, M.Pd.i 

h. Drs. Harno, M.Si 

i. Syaiful Husna, S.Ag 

2) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga peneliti 

tinggal mencari dan mengumpulkan. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, 

jurnal yang merupakan pelengkap atau penunjang dari bahan data primer. Data 

sekunder tersebut meliputi : 

a) Ahmad Izzudin, Fiqih Hisab Rukyah Menyatukan NU dan 

Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri. dan Idul 

Adha (Jakarta:Erlangga,2007). 

b) Encup Supriyatna, Hisab Rukyat dan Aplikasinya (Bandung:Refika 

Aditama, 2007). 

c) Ahmad Junaidi, Seri Ilmu Falak (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 

2011). 

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

e) Muhyidin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: 

Buana Pustaka). 

f) Ahmad Izzudin, Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat (Jakarta: 

Kementrian Agama RI, 2012) 
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g) Maskufa, Ilmu Falak  (Jakarta: GP Press, 2010). 

h) Ahmad Musonnif,  Ilmu Falak (Yogyakarta: Teras, 2011). 

i) A. Jamil, Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi) (Jakarta: Amzah, 2011). 

j) Syamsul Arifin. Arah Kiblat dan Aplikasinya (Jurnal Ngabari Vol. I No. 1, 

Ponorogo, 2006). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan sebuah tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendengarkan langsung informasi atau keterangan-keterangan. 

Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Tokoh 

Muhammadiyah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Disini 

peneliti hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah 

penduduk, pendapatan, letak geografis, luas tanah dan lain sebagainya.
12

 

5. Taknik Pengolahan Data 

a. Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data-data yang terkumpul yang 

diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan 

diantara masing-masing data serta pemisahan dari data yang tidak ada 

relevansinya serta kolerasinya. 
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 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 158. 
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b. Organizing yaitu menyusun data dan mensistematikan data-data yang 

diperoleh dalam rangka paparan yang sudah ada dan direncanakan yaitu sesuai 

dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah. 

c. Penemuan hasil yaitu melakukan analisa lanjut terhadap hasil 

pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, dalil, dan sebagainya 

sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengatur urutan-urutan data yang sudah 

terkumpul keseluruhannya, mengganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan 

satuan uraian dasar. 

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

dengan cara sebagai berikut: 

a. 13
Data Reduction (Reduksi data) 

Yang dimaksud mereduksi disini yaitu 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 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.  

 

                                                           
13

  



12 
 

c. Conclusion Drawing (verification) 

Langkah terakhir atau yang ketiga adalah mengambil kesimpulan dari 

data-data yang diperoleh diatas. 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. Kesimpulam yang diperoleh merupakan 

jawaban dari rumusan masalah di awal. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas), kepercayaan keabsahan data 

dilakukan dengan pengecekan menggunakan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. Dengan mengadakan pengamatan dan teliti serta rinci secara 

berkesinambungan terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah Kecamatan Ngawi 

Kabupaten Ngawi terhadap metode penentuan arah kiblat di masjid dengan alat bantu 

modern, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor 

yang telah ditelaah sudah difahami. 

III. ISI 

A. Tinjauan Fiqh tentang Pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap Penentuan 

Arah Kiblat 

Beranjak dari penelitian tentang penentuan arah kiblat yang peneliti lakukan 

kepada tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap penentuan 
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arah kiblat di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi ada tiga macam pandangan yaitu, 

‘ayn al-Ka’bah dan jiha<t al-Ka’bah serta ada yang tidak memahami apakah ‘ayn al-

Ka’bah atau jiha<t al-Ka’bah. 

Adapun data yang penulis temukan dalam melakukan penelitian tentang 

pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap penentuan arah kiblat di Kecamatan Ngawi 

Kabupaten Ngawi adalah : 

NO. NAMA PANDANGAN 

1. Drs. H. Romli Prihatin, SH  ‘ayn al-Ka’bah 

2. Drs. H. Mahfudzi, M.Ag Tidak memahami 

3. Drs. H. Gucik Sanusi, M.Ag ‘ayn al-Ka’bah 

4. Drs. Suwarto Abbas, MH ‘ayn al-Ka’bah 

5. Drs. H. Bahrun ‘ayn al-Ka’bah 

6. Drs. Salimoel Amien Tidak memahami 

7. Drs. Harno, M.Si Tidak memahami 

8. Drs. H. Hadi Mustofa, M.Pd.i Jiha<t al-Ka’bah 

9. Syaiful Husna, S.Ag Jiha<t al-Ka’bah 

 

Dari data di atas tinjauan fikih terhadap pandangan tokoh Muhammadiyah 

terhadap penentuan arah kiblat di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi adalah : 

a. Pandangan tokoh yang mengatakan arah kiblat adalah ‘ayn al-Ka’bah 

Tokoh pertama yang mempunyai pandangan arah kiblat adalah ‘ayn al-

Ka’bah adalah Drs. H. Romli Prihatin, SH. Beliau adalah salah satu tokoh 
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Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Ngawi dan sebagai ketua Lembaga 

Pengembangan Ranting sekaligus takmir masjid di Surya Mabrur ini mempunyai 

pandangan bahwa arah kiblat ialah arah dimana langsung menghadap ke arah 

kiblat atau ke arah Masjidil Hara<m karena arah yang tepat dan sesuai dengan arah 

yang benar-benar menghadap ka‟bah.  

Tokoh kedua yang sepaham dengan Drs. H. Romli Prihatin, SH adalah 

Drs. H. Gucik Sanusi, M.Ag. Beliau adalah salah satu anggota Majelis Tabligh 

dan Tarjih sekaligus salah satu tokoh Muhammadiyah yang ada di Kecamatan 

Ngawi ini mengatakan bahwa arah kiblat itu arah ka‟bah atau Masjidil Hara<m 

arah dimana harus betul-betul menghadap ka‟bah. Muhammadiyah dalam 

menentukan arah kiblat sesuai dengan arah yang sebenarnya tidak hanya arah saja 

akan tetapi harus tepat sasarannya yaitu ka‟bah atau Masjidil Hara<m. 

Senada dengan kedua tokoh diatas, Drs. Suwarto Abbas, MH. Beliau 

adalah salah satu Hakim di Pengadilan Agama Ngawi dan Sekertaris Umum 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ngawi mengatakan Pedoman umum 

menghadap kiblat yaitu ‘aynul al-K’abah karena sudah jelas dalam ayat Al-

Qur’a<n sudah di jelaskan bahwa harus menghadap ke arah Masjidil Hara<m yaitu 

arah kiblat yang sebenarnya. Menghadap kiblat sesuai dengan perintah dan 

ketentuan Allah SWT dalam ayat Al-Qur’a<n yang sudah di jelaskan yaitu 

hukumnya wajib dalam menghadap kiblat. 

Tokoh yang keempat ini yaitu Wakil Ketua Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Ngawi yaitu Drs. H. Bahrun mengatakan Pedoman umum 

ketentuan Muhammadiyah tentang menghadap kiblat yaitu kalau jiha<tul al-
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Ka’bah yaitu kira-kira, tetapi di Muahammadiyah itu menggunakan tekhnologi, 

menggunakan sains sehingga mengarah pada ‘aynul Ka’bah karena bisa di hitung 

secara hitungan dan dengan matematika juga bisa di hitung kalau ka‟bah itu 

berada di bujur utara lintang selatan. Jadi arahnya itu pada „aynul Ka’bah kalau di 

Muahammadiyah.  

b. Pandangan tokoh yang mengatakan arah kiblat adalah jiha<t al-Ka’bah 

Tokoh yang mempunyai pandangan tentang jiha<t al-Ka’bah yaitu Drs. H. 

Hadi Mustofa, M.Pd.i beliau merupakan Wakil Sekertaris Umum Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Ngawi. Bapak ini mengatakan bahwa yang dimaksud 

kiblat yaitu arah waktu sholat menghadap ke arah ka‟bah. karena kalau „aynul 

Ka’bah tentunya kita tidak bisa melihat secara langsung, sebab kita berada di 

Indonesia. Maka dari itu dengan ilmu mengetahui arah ka‟bah dengan 

menentukan arah garis lintang dan bujur bisa diketahui dimana arah kabah itu 

berada serta bisa di hitung arahnya. Sehingga sebagai orang Muhammadiyah 

untuk mengetahui arah kiblat itu tidak harus melihat secara langsung, cukup 

menghadap kabah atau jiha<t al-Ka’bah. Karena letak Indonesia itu sendiri di 

sebelah timur ka‟bah jadi kita yang berada jauh dari ka‟bah cukup menghadap ke 

arah ka‟bah. Kalau menurut saya menghadap kiblat yaitu tidak menghadap barat 

akan tetapi menghadap ke arah kiblat. 

Selanjutnya yaitu pendapat yang terakhir adalah dari Bapak Syaiful 

Husna, S.Ag beliau ini merupakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah 

Kecamatan Ngawi sekaligus Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Ngawi. Bahwa 

di Muhammadiyah itu secara umum di tarjih penentuan arah kiblat itu dengan 
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jiha<t al-Ka’bah. Kemudian pandangan tentang menghadap kiblat ini pasti artinya 

yang selama ini selalu kita fokuskan memang di masjid-masjid Muhammadiyah 

itu arah kiblat bahkan untuk pembangunan masjid sekarang ini  di 

Muhammadiyah bukan melihat tanahnya akan tetapi melihat arah kiblatnya. Jadi 

masjidnya langsung di arahkan ke arah kiblat. 

Dari paparan diatas, penulis dapat menganalisa bahwa pandangan yang 

dikemukakan para tokoh tentang ‘ayn Ka’bah dan jiha<t al-Ka’bah  sesuai dengan 

konsep arah kiblat yang ditawarkan Madhhab Hanafi< dan orang-orang yang 

sependapat dengan mereka, termasuk Ima<m Maliki<, menurut Madhhab ini bagi 

orang yang melihat Ka’bah dan mungkin menghadap ‘ayn Ka’bah yaitu wajib 

menghadap Ka’bah itu secara langsung, tetapi bagi orang yang jauh dan yang 

tidak dapat melihatnya secara langsung cukup dengan menghadap ke arahnya saja 

atau jiha<t al-Ka’bah. Tetapi bila pandangan mereka itu dilihat dari Madhhab 

Shafi’i< maka, pandangan mereka menyimpang jauh dan harus merubah persepsi 

tersebut sesuai konsep yang ditawarkan Madhhab Shafi’ <i, yaitu bagi orang yang 

melihat Ka‟bah wajib menghadap Ka‟bah itu sungguh-sungguh (‘ayn al-Ka’bah), 

tetapi orang yang jauh dari Ka‟bah wajib atasnya menyengaja menghadap ‘ayn al-

Ka’bah, walaupun pada hakekatnya ia hanya menghadap jiha<t al-Ka’bah.  

Dengan kata lain, kiblat bagi orang yang melihat langsung ka‟bah adalah 

‘ayn Ka’bah, sedangkan kiblat bagi orang yang tidak melihat langsung ka‟bah 

adalah jiha<t al-Ka’bah. Namun bila dikaji ulang, sebenarnya para ulama memiliki 

komitmen bahwa bagi orang yang dapat melihat ka‟bah, dan orang yang tidak 
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dapat melihat ka‟bah tapi ia dapat berijtihad untuk mengetahui arah menuju 

ka‟bah, maka mereka wajib menghadap ke bangunan ka‟bah.   

Pendapat yang beliau-beliau kemukakan ini sesuai dengan Kitab Alla<h 

dan Sunnah Rasu<l, yaitu
14

: 

1. Adapun dali<l yang berasal dari Kitab Alla<h yaitu zahir firman Alla<h “Maka 

palingkanlah mukamu ke arah Masjid al-Hara<m” disitu Alla<h tidak berfirman 

“ke arah Ka’bah”. Maka barangsiapa telah menghadap sebuah sisi dari 

Masjid al-Hara<>m ia telah melaksanakan apa yang diperintahkan baik tepat ke 

arah kiblat atau tidak.  

2. Sedang dali<l  yang berasal dari Sunnah ialah sabda Nabi SAW. Yang 

berbunyi: ‚Ka’bah itu kiblat bagi orang yang di dalam Masjid, dan Masjid 

itu kiblat bagi orang yang di daerah Hara>m (Makah) dan Hara>m (Makah) itu 

kiblat bagi penduduk bumi dari barat hingga timur dari umatku‛.  

Sedangkan yang menjadi dasar hukum adalah ayat al-Qur’a<n dan al-

hadi<th : 

1. Dali<l al-Qur’a<n yaitu Surat al-Baqarah ayat 144 :  

     
   

    
   

    
   

    
  

   
     

                                                           
14

 Muhammad Ali al-Sabuni, Rawaiq al-Bayan, 82  
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 Artinya :  

“sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit
15

, 

Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu 

sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja 

kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya 

orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan 

Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu 

adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari 

apa yang mereka kerjakan.” 

2. Dali<l dari Sunnah yaitu al-Hadi<th yang diriwayatkan oleh al-Bukha<ri< 

َلمَّا َدَخَل النَِّبِّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم اْلبّ ْيَت َدَعا ِِف نَ َوا ِحْيِو ُكلَِّها : َعِن ْبِن َعبَّاٍس قَا َل 
َلةُ : فَ َلمَّا َخ ََ  رََكَع رَْكَعتَ ْْيِ ِِف قُ ُبِل اْلَكْعَبِة َوقَا َل , وَ َْ ُ َ لِّ  َح َّ َخ ََ  ِ ْنوُ  . ىِه ِ  اْلِ ب ْ

16 (رواه البخا ري)
 

Artinya :  

“Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Ketika Nabi SAW ketika masuk di Bait 

Allah, beliau berdo‟a dalam seluruh arah-arahnya dan beliau tidak 

shalat beliau keluar dari padanya. Ketika beliau keluar, beliau shalat 

dua rakaat di arah Ka‟bah, dan bersabda; “Inilah kiblat”.
17

 

Selain pendapat pandangan para tokoh Muhammadiyah yang mengatakan 

‘ayn Ka’bah dan jiha<t al-Ka’bah  adapun pandangan para tokoh Muhammadiyah 

yang belum memahami tentang ‘ayn Ka’bah dan jiha<t al-Ka’bah  yaitu Bapak ini 

merupakan salah satu Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Daerah 

                                                           
15

 Maksudnya ialah Nabi Muhammad s.a.w. sering melihat ke langit mendoa dan menunggu-nunggu 

turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah. 

16
 Abi „abd Allah Muhammad ibn Isma‟il al-Bukha<ri<, Sahi<h al-Bukha<ri<, Jilid I, 99.  

17
 Ahmad Sunarto dkk, Tarjamah Sahi<h Bukha<ri< (Semarang: Cv. Asy-syifa‟, 1992),271. 
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Muhammadiyah Ngawi yang merupakan salah satu anggota DPRD Ngawi. 

Pandangan Muhammadiyah mengikuti jejak K.H. Ahmad Dahlan pada dasarnya 

menghadap kiblat itu tidak sama. Karena letak geografis di Indonesia sendiri tidak 

sama persis dengan Masjidil Hara<m. Seperti hal nya arah timur, barat, utara, 

selatan yang ada di Indonesia sendiri tidak sama persis. Adapun K.H. Ahmad 

Dahlan berpendapat bahwa arah kiblat itu sesuai dengan letak masing-masing 

tempat atau lokasi yang ada. Dengan demikian posisi di Ngawi atau arah kiblat di 

Ngawi tidak tepat berada di sebelah barat persis akan tetapi arah kiblatnya ke arah 

barat agak serong ke utara. Karena posisi arah kiblat Ngawi atau posisi di 

Indosesia sendiri itu tidak sama persis atau tidak tepat pada arah kiblat atau 

Masjidil Hara<m.  

Beliau merupakan salah satu anggota di Muhammadiyah Koordinator 

Bidang Tabligh dan Tarjih Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Ngawi 

serta Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus. Pandangan menghadap kiblat 

sudah pasti itu ketentuan perintah dari agama, jadi sholat kita itu menghadap 

kiblat setelah awalanya dulu menghadap ke Masjidil Aqso. Kalau masalah ‘aynul 

Ka’bah atau jiha<t al-Ka’bah saya kurang mengetahui sebab saya di kepengurusan 

saya tidak membidangi bagian itu. 

Bapak ini adalah Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah Ngawi. Untuk pedoman Muhammadiyah menghadap 

kiblat salah satu diantaranya pada saat di bulan Mei ini yaitu bayang-bayang 

kiblat matahari tepat berada di atas kabah. Menghadap kiblat adalah merupakan 
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suatu keharusan dalam melaksanakan ibadah mahdhoh. Menghadap kiblat itu 

menurut keyakinan adalah  merupakan sebuah kewajiban.  

Pada hakekatnya semua itu kembali pada kepercayaan dan iman masing-

masing orang yang meyakini arah menghadap kiblat. Akan tetapi mengetahui 

kebenaran arah kiblat yang diyakini itu berdasarkan iman atau keyakinan yang 

diyakini. 

B. Analisa tentang Metode Penentuan Arah Kiblat 

Berangkat dari penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Ngawi Kabupaten 

Ngawi tentang pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap penentuan arah kiblat meliputi 

dasar hukum menghadap kiblat serta metode penentuan arah kiblat. Maka penulis dapat 

menyimpulkan kedalam sebuah analisa. Bahwasanya yang menjadi pedoman dalam 

metode penentuan arah kiblat para tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Ngawi yaitu: 

1. Bayang-bayang (Ras}hdul al-Qiblat) 

Di samping arah kiblat dapat dicari dengan data azimuth kiblat, bayang-bayang 

kiblat juga dapat ditentukan dengan saat terjadinya ras}hd al-qiblat. Sebagaimana 

dalam kalender menara Kudus KH Turaichan ditetapkan tanggal 28/27 Mei dan 

tanggal 15/16 Juli pada tiap-tiap tahun sebagai ‚Yaum Ras}hd al-Qiblat‛. Memang 

dalam siklus tahunan, matahari akan berada pada titik zenith Ka‟bah (21‟25‟ LU dan 

39‟50‟ BT) sebanyak dua kali setahun, yaitu setiap tanggal 28 Mei (untuk tahun 

basi<t}ah)atau 27 Mei (untuk tahun kabi<sat) pada pukul 16.17.58.16 WIB, dan juga pada 

tanggal 15 Juli (untuk tahun basi<t}ah) atau 16 Juli (untuk tahun kabi<sat) pada pukul 

16.26.12.11 WIB. 
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Namun demikian pada hari-hari selain tersebut mestinya juga dapat 

ditentukan jam ras}hd al-qiblat, yakni bayang-bayang suatu benda menuju arah kiblat 

dengan bantuan sinar matahari, konsep inilah yang kemudian dikenal dengan 

„bayang-bayang kiblat”. Perlu diketahui bahwa jam ras}hd al-qiblat tiap hari 

mengalami perubahan karena terpengaruh oleh deklinasi matahari
18

. 

2. Kompas 

Kompas ini adalah paling banyak digunakan untuk keperluan memandu arah 

mata angin. Penandaan arah kiblat dengan kompas banyak diamalkan di kalangan 

masyarakat Islam masa kini. Arah yang digunakan oleh kompas adalah arah yang 

merujuk kepada arah utara magnet. Arah utara magnet ternyata tidak mesti sama 

dengan arah utara sebenarnya. Perbedaan arah utara ini disebut sebagai sudut serong 

magnet atau deklinasi yang juga berbeda di setiap tempat dan selalu berubah 

sepanjang tahun. Satu lagi masalah yang dari menggunakan kompas ialah tarikan 

gravitasi setempat dimana ia terpengaruh oleh bahan-bahan logam atau listrik di 

sekeliling kompas yang digunakan. Namun, ia dapat digunakan sebagai alat alternatif 

sekitarnya alat yang lebih teliti tidak ada
19

. 

Akan tetapi dilihat dari keakuratannya antara bayang-bayang kiblat atau Ras}hdul al-

Qiblat dengan kompas yaitu masih akurat bayang-bayang kiblat (Ras}hdul al-Qiblat) 

karena pengukuran arah kiblat dengan menggunakan kompas terkadang masih ada 

kesalahan yang disebut deklinasi, yaitu jarum kompas sedikit menyimpang dari utara 

sejati (utara Geografis).  Seperti halnya di Masjid Akper Ngawi cara menentukan arah 

kiblatnya dengan menggunakan bayang-bayang kiblat, karena pendapat dari Bapak Harno 

                                                           
18

 Murtadho. Ilmu, 165. 
19

 Izzan, Studi, 112. 
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lebih valid atau akurat sebab kalau menggunakan kompas biasanya masih ada kekeliruan. 

Berikut yaitu cara menentukan arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang kiblat 

(Ras}hdul al-Qiblat) : 

Gambar 1 

  

 

 

 

 

 

 

Kiblat pada hari Ras}hdul Qiblat sebenarnya sudah dipakai lama sejak ilmu falak 

berkembang di Timur Tengah. Demikian halnya di Indonesia dan beberapa negara Islam 

yang lain juga sudah banyak yang menggunakan teknik ini. Sebab teknik ini memang 

tidak memerlukan perhitungan yang rumit dan siapapun dapat melakukannya. Yang 

diperlukan hanyalah sebatang tongkat lurus dengan panjang lebih kurang 1 meter dan 

diletakkan berdiri tegak di tempat yang datar dan mendapat sinar matahari. Pada tanggal 

dan jam saat terjadinya peristiwa Istiwa A’dhom tersebut maka arah bayangan tongkat 

menunjukkan kiblat yang benar
20

. 

Sedangkan cara menentukan arah kiblat dengan kompas yaitu ujung jarum 

kompas selalu menunjuk ke arah Utara dan ujung lain menunjuk ke arah Selatan. Agar 

tidak tertukar biasanya ujung jarum kompas yang menunjuk ke arah utara ditandai 

                                                           
20

 https://rovicky.wordpress.com/2010/05/28/hari-meluruskan-arah-kiblat/  (di akses pada 23-06-2016, 

20:20:30 WIB) 

https://rovicky.wordpress.com/2010/05/28/hari-meluruskan-arah-kiblat/
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dengan warna merah. Sesungguhnya jarum kompas tidak tepat benar menunjuk ke arah 

utara. Utara sebenarnya kita sebut utara sejati (true North). Sedang utara bohongan yang 

ditunjukan oleh jarum kompas disebut Utara Magnetik (Magnetic North).Sudut 

Penyimpangan antara Utara sejati dan Utara Magnetik kita sebut Deklinasi. 

Penyimpangan bertanda positif bila sudut penyimpangan ke arah timur, sedang bila 

menyimpang ke arah barat bertanda negatif. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

Gambar 2 

 

 

 

 

 

    

      Kompas Saku     Kompas Kiblat 

Kompas yang pertama disebut kompas saku (Pocket Compass), karena ukurannya 

kecil, enak dibawa kemana-mana tinggal dimasukan ke dalam saku. Kompas kedua 

disebut kompas-Kiblat. Pada hakekatnya kompas-kiblat sama dengan kompas-saku, 

hanya saja kompas-kiblat dikhususkan untuk mecari arah kiblat. Karena Kompas 

mengandung kesalahan bukan berarti kita tidak bisa menentukan azimuth sejati dengan 

kompas. Jika besarnya deklinasi diketahui kita dapat menentukan azimuth sejati. 

Repotnya besarnya deklinasi untuk berbagai tempat di dunia tidaklah sama. Juga 
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besarnya deklinasi tidak sama dengan berjalannya waktu. Cara menggunakan kompas 

saku atau kompas kiblat yaitu sebagai berikut:  

 

 

1. Pastikan indeks kota atau tempatnya terlebih dahulu. misalnya indeks kota Ngawi 65  

2. Letakkan kompas di tangan dan kemudian putar kompas sehigga arah bertanda N 

(utara) kompas searah dengan pandangan lurus kita. 

3. Putarlah badan kita bersama kompas ditangan sehingga ujung jarum kompas yang 

berwarna merah (utara) menunjuk ke angka indeks kota
21

.  

Atau bisa juga dengan cara menentukan derajatnya kemudian menentukan titik 

arah Utara dan Selatan serta arah Timur dan Barat baru kemudian di tarik tali panjang 

dengan garis lurus arah tersebut. 

IV. Kesimpulan 

Tinjauan fikih tentang pandangan tokoh muhammadiyah terhadap penentuan arah kiblat di 

Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi terdiri dari tiga macam pandangan yaitu, arah kiblat adalah 

arah dimana betul-betul menghadap arah kiblat atau Masjidil Hara<m (‘ayn al-Ka’bah) dan arah 

Ka’bah saja (jiha<t al-ka’bah) serta ada yang tidak memahami apakah ‘ayn al-Ka’bah atau jiha<t 

al-Ka’bah. 

1. Para tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa arah kiblat adalah jiha<t al-Ka’bah, sesuai 

dengan Pandangan yang dikatakan oleh Madhhab Shafi’<i jika, pandangan mereka  ada 

yang menyimpang jauh dan harus merubah persepsi tersebut sesuai konsep yang 

ditawarkan Madhhab Shafi’<i, yaitu bagi orang yang melihat Ka‟bah wajib menghadap 

                                                           
21

 http://petabandung.net/kiblat/kompas.php (diakses pada 23-06-2016. 21:00:12 WIB) 

http://petabandung.net/kiblat/kompas.php
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Ka‟bah itu sungguh-sungguh (‘ayn al-Ka’bah), tetapi orang yang jauh dari Ka‟bah wajib 

atasnya menyengaja menghadap ‘ayn al-Ka’bah, walaupun pada hakekatnya ia hanya 

menghadap jiha<t al-Ka’bah. Dengan kata lain, kiblat bagi orang yang melihat langsung 

ka‟bah adalah ‘ayn Ka’bah, sedangkan kiblat bagi orang yang tidak melihat langsung 

ka‟bah adalah jiha<t al-Ka’bah. Namun bila dikaji ulang, sebenarnya para ulama memiliki 

komitmen bahwa bagi orang yang dapat melihat ka‟bah, dan orang yang tidak dapat 

melihat ka‟bah tapi ia dapat berijtihad untuk mengetahui arah menuju ka‟bah, maka 

mereka wajib menghadap ke bangunan ka‟bah.   

2. Metode Penentuan Arah Kiblat di Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi para tokoh 

Muhamammadiyah kebanyakan berpedoman dengan menggunakan Bayang-bayang 

kiblat (Ras}hdul Qiblat) dan Kompas. Bayang-bayang kiblat (Ras}hdul Qiblat) yaitu 

bayang-bayang matahari tepat berada diatas ka‟bah. bayang-bayang kiblat juga dapat 

ditentukan dengan saat terjadinya ras}hd al-qiblat. Sedangkan Kompas ini adalah paling 

banyak digunakan untuk keperluan memandu arah mata angin. Penandaan arah kiblat 

dengan kompas banyak diamalkan di kalangan masyarakat Islam masa kini. Arah yang 

digunakan oleh kompas adalah arah yang merujuk kepada arah utara magnet.  

Akan tetapi pada dasarnya tingkat keakuratan antara bayang-bayang kiblat atau Ras}hdul 

al-Qiblat dengan kompas yaitu masih akurat bayang-bayang kiblat (Ras}hdul al-Qiblat) karena 

pengukuran arah kiblat dengan menggunakan kompas terkadang masih ada kesalahan yang 

disebut deklinasi, yaitu jarum kompas sedikit menyimpang dari utara sejati (utara Geografis). 
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