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ABSTRAK 

 

Abimanyu, Hanan, 2022. Komparasi Teori Raṣd al-qiblah Dengan Qibla Finder 

Dalam Pengukuran Arah Kiblat di Musala Al-Hijrah Desa Balerejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga  Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

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

Kata Kunci/keyword: Arah Kiblat, Raṣd  al-qiblah, Qibla Finder   

 Menghadapkan pandangan ke arah kiblat diartikan sebagai seluruh tubuh 

atau badan seseorang menghadap ke arah kiblat dan merupakan sesuatu yang 

fundamental dalam syariat Islam. Secara harfiah kiblat adalah arah yang 

menunjukan keberadaan Kakbah di Mekah dan dituju oleh umat Islam untuk 

melakukan ibadah salat maupun ibadah sunnah, sehingga Kakbah sering disebut 

dengan dengan kiblat. Pada saat ini metode yang sering dipergunakan untuk 

menentukan arah kiblat salah satunya  Raṣd  al-qiblah, atau disebut juga dengan 

teori bayangan. 

 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Azimut kiblat 

Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 

berdasarkan teori Raṣd  al-qiblah? (2) Mengapa terjadi perbedaan hasil 

pengukuran Azimut kiblat dari aplikasi Qibla Finder dengan pengukuran manual 

menggunakan Raṣd  al-qiblah di Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun? 

 

 Pada penelitian ini metode penulis gunakan merupakan metode  penelitian 

kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 

mencari data dengan mengamati, melihat dan menganalisis obyek yang akan 

diteliti. Dasar alasan penggunaan jenis penelitian ini dengan tujuan untuk  

mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan data lokasi. Data penelitian 

didapatkan dari teknik observasi, wawancara dan  dokumentasi.  Serta hasil dari 

penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengukuran arah kiblat  

menggunakan aplikasi Qibla Finder seperti yang dilakukan di Musala Al-Hijrah 

haruslah dikaji ulang keakurasiannya dengan menggunakan metode falakiyah 

yang lebih akurat. Maka, peneliti menggunakan metode Raṣd  al-qiblah yang 

keakurasian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan akan kepastian arah 

kibat tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam melaksanakan ibadah  salat  umat Islam diwajibkan selalu 

mengarahkan pandangan baik wajah dan seluruh badan ke arah yang dituju 

yaitu arah Kakbah di Masjidilharam.1 Kata arah kiblat sendiri memiliki 

dua suku kata  yaitu,  suku kata arah  yang mempunyai arti tujuan  dan  

jurusan serta kata arah  dapat memberikan  arti  jangkauan  terdekat  yang  

dapat diukur berdasarkan permukaan lingkar bumi.  Sedangkan menurut 

istilah kata arah mempunyai makna lain yaitu syathrah, jihah serta kata 

yang umum digunakan dalam bidang falak yaitu Azimut,  sedangkan suku 

kata  kiblat  berarti  Kakbah  yang  berada kota Mekah di Masjidilharam.2  

Dahulu saat Rasulullah SAW, masih hidup arah kiblat bukanlah 

persoalan yang dapat dikategorikan urgen. Disebabkan masih terbatasnya 

kaum Muslimin yang ada pada saat itu. Serta, dalam penentuan dimana 

arah kiblat yang benar secara langsung Rasulullah sendirilah yang  

menunjukkan  ke mana arah kiblat berada. Namun ketika Rasulullah telah 

wafat dan umat Islam semakin luas ke penjuru dunia, maka arah kiblat 

menjadi sebuah persoalan rumit yang dihadapi oleh umat Islam dunia. 

Dalam pemecahan masalah ini ijtihad adalah jalan satu-satunya untuk 

                                                             
1 http://kbbi.web.id/kiblat, Diakses pada tanggal 24 November 2021, Pukul 15.30 WIB 
2 Ahmad Wahidi & Evi Dahliatin, Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi 

(Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2014), hlm. 11-12 

http://kbbi.web.id/kiblat
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menentukan arah kiblat yang benar. Ijtihad yang dimaksudkan adalah 

metode dalam menentukan arah kiblat yang lebih akurat dan  teliti, 

sedangkan untuk hukum menghadap kiblat tetaplah wajib. Dengan tujuan 

ijtihad adalah agar memudahkan umat Islam yang bertempat tinggal di luar 

Mekah untuk tetap dapat mengarahkan baik pandangan dan  keyakinan 

dalam hati ke arah Kakbah  yang pada kenyataannya sulit di konkretisasi. 

Oleh karena itu, adanya penentuan mengenai arah kiblat pada saat ini 

adalah  untuk menetapkan ke arah manakah diperkiraan letak Kakbah di 

Mekah agar dapat mengarahkan pandangan yang mencakup raga dan 

pikiran dalam melaksanakan ibadah salat maupun ibadah wajib dan sunah 

ke arah Kakbah di  Mekah.3 

Sejarah mengenai  ijtihad  penentuan  arah  kiblat di Indonesia telah 

dilakukan sejak dulu oleh umat Islam pada masa itu. Perkembangan dan 

perubahan terbesar dalam  metode menentukan arah kiblat ini dilakukan 

pada masa KH. Ahmad   Dahlan,  beliaulah  pelopor terhadap 

pembaharuan arah kiblat di Yogyakarta.4 Pada  masa kini di Indonesia 

teori dan pola dalam menentukan arah kiblat mengalami kemajuan yang 

sangat pesat dengan adanya perkembangan baik dalam bidang teknologi 

serta pengetahuan  kaum  muslim.  Kemajuan tersebut  dapat  dirasakan   

dari  adanya variasi media dan penggunaan perangkat  untuk  

mengukurnya,  seperti  istiwa' , Theodolit,  kompas,  dan raṣd  al-qiblah.  

                                                             
3 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek (Yogyakarta: Buana Pustaka, 

2004), 27. 
4 M. Yusron Asrofie, Kyai Haji Ahmad dahlan : pemikiran dan Kepemimpinannya 

(Yogyakarta: MPKSD PP Muhammadiyah, 2005), hlm. 25 
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Selain itu,  pada era digital ini banyak temuan alat aplikasi maupun 

web untuk  memudahkan   dalam  pengukuran  seperti  menentukan  arah  

kiblat  dengan  bantuan sinyal dan internet diantaranya Qiblat  Tracker,  

dan  juga software  seperti  Google  Earth dan software-software lainnya.5 

Selain itu terdapat aplikasi pada smartphone yang saat ini semakin mudah 

digunakan oleh tiap orang yang memiliki smartphone baik berbasis 

Android maupun IOS. Aplikasi tersebut dapat secara langsung di download 

melalui Playstore ataupun Appstore yang terintegrasi di smartphone 

seperti, Qibla Finder, Muslim Pro, Arah Kiblat Indonesia, arah kiblat dan 

waktu salat serta aplikasi lainnya yang telah tersedia.  

Semua sistem teknologi yang ada pada aplikasi diatas melalui 

pelantara GPS (Global Positioning System) yang merupakan sebuah alat 

dengan fungsi mengetahui letak spesifik dari suatu tempat dengan 

perantara gambaran dari pemadangan permukaan bumi dari satelit, 

sehingga dapat diketahui letak suatu tempat yang dituju. Pada umumnya 

penggunaan GPS pada smartphone tidak secara langsung terhubung ke 

sinyal satelit, melainkan dengan cara menerima atau menangkap sinyal 

dari BTS (Base Transceiver Station) atau bisa disebut menara sinyal 

dengan jalur jaringan tanpa kabel dari operator telepon jaringan. Cara 

sederhananya, smartphone mengirimkan gelombang  radio dengan  

bantuan sinyal data atau internet yang kemudian sinyal tersebut diterima 

oleh BTS lalu diteruskan ke pusat telekomunikasi, sehingga pusat 

                                                             
5 Jayusman,  Akurasi Metode Penentuan Arah Qiblat: Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf dan  Sains, 

(ASAS 6, no. 1 2014), hlm. 73 
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telekomunikasi meneruskan sinyal lagi ke BTS terdekat yang dapat 

diterima oleh penerima yang pada akhirnya bisa mendeteksi lokasi 

seseorang/suatu tempat yang diinginkan serta mengetahui arah kiblat.  

Namun tidak semua perangkat digital tersebut menghasilkan 

akurasi dan arah kiblat yang sesuai  dikarenakan adanya beberapa faktor 

eksternal maupun internal yang menyebabkan lambatnya sinyal yang 

diterima oleh GPS Smartphone menjadikan hasil tidak akurat, faktor 

eksternal tersebut antara lain: cuaca yang buruk, adanya gedung/menara-

menara yang menjulang tinggi menyebabkan terhalangnya sinyal masuk, 

ruangan yang tertutup seperti di lift ataupun tempat-tempat tertentu yang 

terlalu rapat dan terkenal akses sinyal sulit masuk, faktor elevasi tanah 

yang tidak rata seperti dataran tinggi dan gunung serta letak tempat yang 

masih dikategorikan terpelosok menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan 

sinyal masuk.  

Selain itu adanya faktor internal pada perangkat smartphone  yang 

mengakibatkan terjadinya gangguan berupa Bug/kesalahan pada sistem 

operasi (OS) sehingga tidak berjalan dengan semestinya dan menyebabkan 

eror dan dari aplikasi itu sendiri yang memungkinkan akurasi melenceng 

tidak akurat, sementara itu tak jarang adanya update sistem operasi (OS) 

juga dapat membawa bug yang menjadi penyebab GPS Smartphone 

mengalami gangguan, serta menara sinyal operator lainnya juga bisa 

menggangu proses pengiriman sinyal menuju GPS. Dan faktor yang 

terakhir adalah perangkat smartphone yang memang tidak memiliki 
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support GPS yang kuat menyebabkan lambatnya sinyal internet yang 

diterima.  

Berdasarkan faktor tersebut peneliti melakukan observasi di 

Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun, yang berdasarkan hasil wawancara awal dari takmir Musala Al-

Hijrah mengatakan bahwa sejak awal pembangunan dan penentuan arah 

kiblatnya menggunakan hasil arah dari aplikasi Qibla Finder. Untuk 

mengetahui kesesuaian arah kiblat yang dihasilkan serta hipotesa 

sementara, peneliti melakukan pengujian sederhana menggunakan media 

kompas analog dengan cara mencari titik utara, selatan, barat dan timur 

yang kemudian menyambung garis titik tersebut agar saling berpotongan. 

Selanjutnya menandai garis arah Mekah berada yaitu pada titik 294o dan 

menandai garis arah kiblat musala, sehingga didapatkan sebuah sudut 

dengan kisaran 13o.   

Sehingga dari besaran selisih sudut tersebut menarik perhatian 

peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan hasil pengukuran 

media Raṣd al-qiblah yang memiliki hasil pengukuran yang lebih baik dan 

akurat.  

Dari latar belakang permasalahan  tersebut,  peneliti  mengambil  

penelitian ini dengan judul KOMPARASI TEORI RAṢD AL-QIBLAH 

DENGAN QIBLA FINDER DALAM PENGUKURAN ARAH 

KIBLAT DI MUSALA AL-HIJRAH DESA BALEREJO 

KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Azimut kiblat Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun berdasarkan teori Raṣd  al-qiblah? 

2. Mengapa terjadi perbedaan hasil pengukuran Azimut kiblat dari 

aplikasi Qibla Finder dengan pengukuran manual menggunakan Raṣd  

al-qiblah di Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah di atas, 

dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Azimut kiblat Musala Al-Hijrah Desa Balerejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun berdasarkan teori Raṣd  al-

qiblah. 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil pengukuran Azimut kiblat dari 

aplikasi Qibla Finder dengan pengukuran manual menggunakan Raṣd  

al-qiblah di Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan 

bagi peneliti dan pembaca serta memberikan tambahan wawasan 
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kepada peneliti secara pribadi serta masyarakat terkait penentuan arah 

kiblat. 

2. Manfaat Teoritis 

Memberikan wawasan serta pengalaman dalam kontribusi untuk 

memperluas pengetahuan dengan adanya hasil perbandingan teori yang 

diperoleh di kampus dengan validitas yang terjadi di lapangan. Selain 

itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti 

lainnya yang berencana untuk meneliti lebih jauh dalam permasalah ini 

atau dengan perspektif lainnya. 

E. Telaah Pustaka 

Kajian yang pertama, skripsi yang disusun oleh Afrija Adib Al- 

Ihsani (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018) dengan judul 

“Akurasi Arah Kiblat Masjid- Masjid Di Kecamatan  Sampung Kabupaten 

Ponorogo (Studi Pengukuran Menggunakan Media Raṣd al-qiblah, Google 

Earth, dan Kompas RHI)”. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan 

berupa, ketiga masjid yang menjadi objek penelitian belum tepat dan 

akurat menghadap ke arah kiblat, sehingga peneliti melakukan validasi 

arah kiblat masjid tersebut menggunakan metode Raṣd al-qiblah, Google 

Earth, dan Kompas RHI.6  

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Afrija Adib Al- Ihsani dengan 

skripsi ini adalah, lokasi penelitian skripsi ini berada di Desa Balerejo 

                                                             
6 Afrija Adib Al- Ihsani, Skripsi: “Akurasi Arah Kiblat Masjid- Masjid Di Kecamatan  

Sampung Kabupaten Ponorogo (Studi Pengukuran Menggunakan Media Raṣd al-qiblah, 
Google Earth, dan Kompas RHI)”, ( Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). 
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Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Sedangkan, pada skripsi Afrija 

Adib Al- Ihsani berlokasi di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. 

Serta penelitian yang dilakukan Afrija Adib Al- Ihsani bertujuan untuk 

mengetahui arah kiblat masjid tersebut yang sejak awal pendirian belum 

jelas penentuan arahnya, dengan menggunakan hasil pengukuran tiga 

media sekaligus berupa Raṣd al-qiblah, Google Earth, dan Kompas RHI. 

Sedangkan, pada skripsi ini peneliti melakukan pengujian kembali 

terhadap azimut arah kiblat Musala Al-Hijrah yang menggunakan hasil 

pengukuran dari aplikasi arah kiblat Qibla Finder dengan perbandingan 

azimut menggunakan media Raṣd al-qiblah harian.  

Kajian yang kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad 

Nashiruddin Malik (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018) dengan 

judul “Deviasi Arah Kiblat Dan Implikasinya  Terhadap Keabsahan Salat 

(Studi Kasus Di Masjid Subulul Huda Dan  Masjid Ar-Rahman Di Desa 

Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten  Ponorogo)”.7 Dalam 

penelitian ini menghasilkan verifikasi arah kiblat dengan metode bayang-

bayang kiblat, dan komparasi hasil bayang- bayang kiblat sebagai media 

utamanya dengan perbandingan hasil kompas RHI dan Google Earth. 

Serta pengaruh keabsahan yang terjadi jika ibadah salat menghadapkan 

arah yang tidak sesuai dengan arah  kiblat berada. 

                                                             
7 Muhammad Nashiruddin Malik, Skripsi: “Deviasi Arah Kiblat Dan Implikasinya  

Terhadap Keabsahan Salat (Studi Kasus Di Masjid Subulul Huda Dan  Masjid Ar-Rahman Di 

Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten  Ponorogo)", ( Ponorogo: IAIN Ponorogo, 
2018). 
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Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nashiruddin Malik 

dengan skripsi ini adalah, lokasi penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Nashiruddin Malik bertempat di Desa Carangrejo Kecamatan 

Sampung Kabupaten Ponorogo sedangkan lokasi penelitian skripsi ini 

berada di Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Serta 

penelitian yang dilakukan Muhammad Nashiruddin Malik bertujuan untuk 

mengetahui kiblat baku dengan arah kiblat nyata pada kedua masjid 

tersebut yang didasarkan pengukuran hasil bayang-bayang kiblat, kompas 

RHI dan Google Earth serta penggalian implikasi terhadap keabsahan 

salat akibat deviasi arah kiblat tersebut. Sedangkan, pada skripsi ini 

peneliti menggunakan media Raṣd al-qiblah sebagai tolak ukur terhadap 

azimut arah kiblat Musala Al-Hijrah yang awal pendiriannya 

menggunakan hasil pengukuran arah kiblat dari aplikasi Qibla Finder.  

Kajian yang ketiga, skripsi yang disusun oleh Ni’mah Ita Miftakhul 

(Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020) yang berjudul “Uji Akurasi 

Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

Menggunakan Teori Raṣd al-qiblah Harian”. Dalam skripsi ini peneliti 

melakukan fokus pengukuran arah kiblat menggunakan teori  Raṣd al-

qiblah harian  terhadap Masjid-Masjid yang ada Di Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun untuk mengetahui arah kiblat yang sebenarnya. Serta 

pengalian informasi mengenai metode penentuan arah kiblat yang 
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sebelumnya diterapkan pada Masjid-Masjid tersebut yang menyebabkan 

terjadinya deviasi.8 

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ni’mah Ita Miftakhul dengan 

skripsi ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan oleh Ni’mah Ita 

Miftakhul berada di Di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, sedangkan 

lokasi penelitian skripsi ini bertempat di Desa Balerejo Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun. Serta penelitian yang dilakukan Ni’mah Ita 

Miftakhul menerapkan teori  Raṣd al-Qiblah harian untuk mengetahui arah 

kiblat pada masjid-masjid tersebut yang pada sejak awal pendirian belum 

diketahui metode penentuanya dan mencari tahu penyebab deviasi, 

sedangkan pada skripsi ini peneliti menggunakan media Raṣd al-Qiblah 

harian untuk melakukan tinjauan kembali azimut arah kiblat Musala Al-

Hijrah yang awal pendiriannya menggunakan hasil pengukuran dari 

aplikasi arah kiblat Qibla Finder.  

F. Metode Penelitian  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

 Dalam studi ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif yaitu penelitian dengan cara melakukan tinjauan 

lapangan (field research) secara langsung. dengan maksud 

dilakukannya penelitian ini untuk meneliti peristiwa yang terjadi di 

masyarakat kemudian dikaji kembali untuk mengetahui faktor-

                                                             
8 Ni’mah Ita Miftakhul Skripsi: “Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun Menggunakan Teori Raṣd al-qiblah Harian", ( Ponorogo: IAIN 
Ponorogo, 2020). 
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faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi.9 Alasan utama 

peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu dengan 

tujuan mendapatkan data yang sesuai fakta dan problematika yang 

ada di lapangan. Serta, pendekatan kualitatif ini peneliti gunakan 

sebagai analisis dan kesimpulan dalam penelitian.10  

2. Kehadiran Peneliti  

 Suatu kekhasan pada penelitian kualitatif tidak lain adalah 

peran penuh peneliti dalam pengumpulan data melalui wawancara 

dan observasi kepada pihak yang terkait, diantaranya pengurus 

takmir Musala Al-Hijrah, tukang bangunan dan jamaah sekitar. 

Maka interaksi social haruslah peneliti lakukan secara maksimal 

agar data yang diperlukan dapat terkumpulkan secara sistematis, 

serta pengukuran yang peneliti lakukan secara langsung dengan 

menggunakan metode Raṣd al-qiblah di Musala Al-Hijrah Desa 

Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang menjadi 

pokok penelitian.  

 

3. Lokasi Penelitian 

 Objek yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah di 

Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun.  

 

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

2009), , Hlm. 26. 
10 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), Hlm. 261 
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4. Data dan Sumber Data Penelitian  

a. Data 

Data merupakan unsur utama dalam peneliti yang 

berfungsi sebagai pemecahan masalah dari penelitian ini, data 

tersebut mencakup mekanisme awal dalam penetapan arah 

kiblat musala dan data dalam keakurasian arah kiblat musala 

serta metode pengukuran menggunakaan Raṣd al-qiblah di 

Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun.  

 

b. Sumber Data 

Peneliti menggunakan dua jenis Sumber data dalam 

penelitian ini, yaitu berupa sumber data primer dan sekunder. 

Konsep dalam sumber data penelitian sebagai berikut : 

1.) Sumber data primer  

Data primer merupakan data yang hanya dapat diperoleh 

peneliti dari sumber asli.11 Karena data primer merupakan 

orang ataupun masyarakat yang berperan sebagai objek 

penelitian.  

a) Ta’mir atau Kyai Musala Al-Hijrah Desa Balerejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

b) Tukang dan kuli bangunan selaku pekerja  

                                                             
11  Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm 171. 
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c) Warga/jemaah Musala Al-Hijrah 

2.) Sumber data sekunder 

 Merupakan sumber data yang digunakan sebagai 

pendukung data primer dalam penguatan kualitas dan 

kesesuaian bahasan pada penelitian.  

 

5. Teknik Pengumpulan Data  

 Adapun untuk memperoleh data dari penelitian ini, peneliti 

mempunyai beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai 

berikut: 

a.  Wawancara  

Merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara 

lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar 

secar langsung keterangan-keterangan.12Wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian ini dengan cara menyampaikan 

pertanyaan kepada ta’mir Musala, tukang bangunan, jamaah 

sekitar Musala dan tokoh desa yang dilakukan secara 

terstruktur dengan tujuan pencarian informasi lebih rinci dan 

penyampaian aspirasi dari masing-masing pribadi. 

b. Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data 

dengan mengadakan pengamatan serta pencatatan secara 

                                                             
12  Cholid Narbuka, Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Antariksa, 2001), 

hlm 83. 



14 
 

 
 

sistematis. Dalam pelaksanaan observasi ini peneliti juga 

bertindak partisipan dengan melakukan pengukuran secara 

langsung arah kiblat Musala Al-Hijrah Desa Balerejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menggunakan media 

Raṣd al-qiblah harian. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yang terkait adalah pengumpulan data 

melalui arsip-arsip, foto maupun lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian. Dokumentasi tersebut berupa foto lokasi 

penelitian serta data lokasi penelitian.  

 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif ini, secara tekhnis analisis 

penelitian mendialogkan teori hukum dengan ralitas yang terjadi di 

lapangan, yang ditulis sebagai berikut:  

a. Reduksi data 

 Merupakan suatu cara dalam pemilihan pada penyederhanaan 

dan pengubahan data “kasar” yang terdapat dari catatan 

tertulis di lokasi penelitian.  

b.  Proses penyajian data 

 Merupakan penguaraian informasi dan data dengan teks atau 

kalimat naratif dengan tujuan untuk mempermudah 

pemahaman terkait pembahasan penelitian, serta memberikan 

kemungkinan untuk menarik suatu kesimpulan.  
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c.  Proses menarik kesimpulan 

 Pencarian makna dari data yang dikumpul dan diperoleh  

untuk pengambilan kesimpulan, serta penambahan data 

lainnya agar kesimpulan lebih “grounded”. Kesimpulan 

dalam penelitian ini menerangkan hasil temuan berupa 

deskripsi atau pemaparan suatu objek yang sebelumnya 

masih belum jelas yang kemudian diteliti untuk memperoleh 

kejelasan dan dapat diambil kesimpulan. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah suatu konsep penting yang merupakan 

pembaharuan dari konsep keahlian (validitas) dan keandalan 

(reliabilitas), kepastian keabsahan data dilakukan melalui 

pengecekan dengan  teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-

unsur situasi yang terjadi secara relevan dengan persoalan yang 

sedang dicari.   

 

8. Tahapan Penelitian  

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif  yang ditempuh peneliti 

sebagai berikut: 

a. Tahap pra lapangan, melakukan penyusunan prosedur 

struktural penelitian, pencarian lokasi penelitian, permintaan 

izin penelitian,  melakukan tinjauan dan pengecekan kembali 
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keadaan lapangan, serta persiapan dalam perlengkapan 

penelitian.  

b. Tahap lapangan, pemahaman dan pemantapan diri untuk 

memasuki lapangan dan pengumpulan data.  

c. Tahap analisa data, analisa sebelum dan sesudah 

pengumpulan data.  

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.  

G. Sistematika Pembahasan  

 Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan di sini meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II : RAṢD AL-QIBLAH  

Pada bab kedua ini berisi pemaparan mengenai 

teori yang digunakan dalam mengetahui data yang 

meliputi Pengertian, Unsur dan Teori Perhitungan 

Raṣd al-qiblah Harian. 

BAB III : ARAH KIBLAT MUSALA AL-HIJRAH 

DESA BALEREJO KECAMATAN 

KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 
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Pada bab ini pokok pembahasan dilakukan dengan  

pemaparan data hasil penelitian yang ada 

dilapangan berdasarkan wawancara dan hasil 

observasi pengamatan azimuth arah kiblat, serta 

pengukuran dengan media Raṣd al-qiblah. 

BAB IV : ANALISIS ARAH KIBLAT MUSALA AL-

HIJRAH DESA BALEREJO KECAMATAN 

KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 

Pada bab keempat ini peneliti melakukan analisis 

arah kiblat Musala Al-Hijrah Desa Balerejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Analisis tersebut berisi informasi yang diperoleh 

dari pihak yang terkait dalam penentuan arah 

kiblat, serta pencarian sebab perbandingan 

perbedaan hasil yang terjadi dari penggunaan 

Qibla Finder dengan penggunaan instrumen 

lainnya.  

BAB V : PENUTUP  

Bab ini merupakan bagian dari akhir penelitian 

yang memuat dari keseluruhan kesimpulan 

jawaban dalam permasalahan yang dirumuskan 

serta saran-saran. 
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BAB II 

RAṢD AL-QIBLAH 

 

A. Pengertian Raṣd al-qiblah 

Umat Islam diseluruh dunia dalam melakukan setiap ibadah baik wajib 

maupun sunnah akan selalu menghadap ke arah kiblat.  Arah dalam bahasa 

Arab disebut jihah atau syathrah dan dapat pula disebut dengan qiblah 

(dalam bentuk masdar) yang berasal dari kata qabbala yaqbulu qiblah yang 

artinya menghadap.13 Sedangkan kiblat berasal dari bahasa Arab “Qiblah” 

adalah arah yang merujuk ke suatu tempat dimana bangunan Kakbah di 

Masjidilharam, Mekah, Arab Saudi.14  

Penegasan kewajiban menghadap ke arah kiblat Allah SWT berikan 

didalam firmannya Al-Qur’an pada surat Al-Baqarah ayat 144 sebagai 

berikut: 

Firman Allah surat Al-Baqarah15 Ayat 144: 

     

  

  

    

  

    

   

    

                                                             
13 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap 

(Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cetakan 1, 1984), hlm. 1169 
14 Muhammad amiral, Skripsi: "Aplikasi Pengingat Salat dan Arah Kiblat Menggunakan 

Global  Positioning System (GPS) Berbasis Android 1.6" (Institut Teknologi Indonesia : 

Maret,2010), Hlm. 73 
15 Al-Qur’ān, 2:144 
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Artinya: Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering 

menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke 

kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke 

arah Masjidilharam. Dan di mana saja engkau berada, 

hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya 

orang-orang 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. 

Seta dasar hukum yang didasarkan pada hadits Rasulullah SAW terkait 

arah kiblat, seperti dalam hadits riwayat Muslim dari Anas bin Malik r.a., 

sebagai berikut: 

ْبحِ إِْذ َجاَءُهْم آٍت فَقَاَل إِنَّ  بَْينَا النَّاُس بِقُبَاٍء فِى َصالَةِ الصُّ

 ِ  َرُسوَل َللاَّ

قَْد أُْنِزَل َعلَْيِه اللَّْيلَةَ قُْرآٌن ، َوقَْد  –لى هللا عليه وسلم ص – 

وَها ، َوَكاَنْت ُوُجوُهُهْم إِلَى أُِمَر أَْن يَْستَْقبَِل اْلَكْعبَةَ فَاْستَْقِبلُ 

 الشَّأِْم ،

فَاْستَدَاُروا إَِلى اْلَكْعبَةِ    

Artinya: “Ketika orang-orang salat subuh di Quba’, tiba-tiba 

datang seorang laki-laki dan berkata, “Sungguh, tadi malam 

telah turun ayat kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wasallam, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah 

Kakbah. Maka orang-orang yang sedang salat berputar 

menghadap Kakbah, padahal pada saat itu wajah-wajah 
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mereka sedang menghadap negeri Syam. Mereka kemudian 

berputar ke arah Kakbah.”.16 

 

Berdasarkan hukum pada Al-Qur’an dan hadits diatas, dapat diketahui 

bahwa menghadap kiblat merupakan suatu hal yang wajib bagi umat islam 

dalam melaksanakan salat, baik dalam kondisi apapun dan ditempat 

manapun. karena Allah SWT pasti memudahkan hambanya dalam melakukan 

ibadah kepadanya sesulit apapun keadaan dan kondisi yang ada. Namun, pada 

saat ini cara dan metode yang sering dipergunakan untuk menentukan arah 

kiblat adalah dengan menggunakan teori Azimuth Kiblat dan teori bayang-

bayang kiblat, yang sebagian ulama falak menyebutnya teori Raṣd al-

qiblah.17 

Kata rashd ( رصذ) mempunyai arti pengawasan, pengintaian, dan 

jalan.18 Sedangkan al-Qiblat artinya adalah kiblat19 atau arah ke Kabah. 

Sehingga Rashd al-Qiblat secara umum dapat diartikan sebagai jalan atau 

arah kiblat. Definisi Rashd al-Qiblat sendiri di dalam Ensiklopedi Hisab 

Rukyat adalah ketentuan waktu di mana bayangan benda yang terkena sinar 

matahari menunjuk ke arah Kiblat20. Oleh karena itu, Rashd al-Qiblat bisa 

juga diartikan sebagai petunjuk arah kiblat. Raṣd al-qiblah adalah metode 

menentukan arah kiblat dengan berpedoman pada posisi matahari persis (atau 

                                                             
16 Maktabah, Syamila, Imam Muslim, Shahih Bukhari, Hadis No. 1208, Jus 2, Hlm 66 
17 Moh Murtadho, Ilmu Falak Praktis, (Yogyakarta:Sukses offset, 2008)  hlm 139-140 

 
18 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap 

(Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cetakan 1, 1984), hlm, 501 
19 Ibid, hlm, 1088 
20 Susikna Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008) hlm, 

179 
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mendekati persis) pada titik zenit Kakbah, cara ini mudah dan hasil yang 

diperoleh lebih akurat dibandingkan dengan cara sebelumnya.21  

Pada dasarnya pengukuran arah kiblat dengan metode ini termasuk 

metode pengukuran arah kiblat dengan menggunakan bayang-bayang 

matahari. Bayangan benda yang terkena sinar matahari akan membentuk 

bayangan yang menunjuk ke arah kiblat. Penentuan arah kiblat menggunakan 

teknik seperti ini memang hanya berlaku untuk daerah-daerah yang pada saat 

peristiwa Raṣd al-qiblah dapat melihat secara langsung matahari dan untuk 

penentuan waktunya menggunakan konversi waktu terhadap Waktu Mekah. 

Sementara untuk daerah lain di mana saat itu matahari sudah terbenam 

misalnya wilayah Indonesia bagian Timur (WIT) tidak dapat menggunakan 

metode ini. Sedangkan untuk sebagian wilayah Indonesia bagian Tengah 

(WITA) kemungkinan dapat menggunakan teknik ini karena posisi matahari 

masih mungkin dapat terlihat. 22   

Di Indonesia sendiri, Rashd al-Qiblat pernah disinggung oleh KH. 

Turaichan dalam kalender Menara Kudus. Dalam kalender ini ditetapkan 

bahwa setiap tanggal 27 atau 28 Mei dan tanggal 15 atau 16 Juli pada tiap-

tiap tahun sebagai "Yaumi Rashdil Kiblat”, karena pada tanggal-tanggal 

tersebut dan jam yang ditentukan matahari berada di atas Kakbah23. Jika 

dilihat pada ketentuan dua waktu untuk Rashd al-Qiblat oleh KH. Turaichan 

di atas, maka yang dimaksud pastilah Rashd al-Qiblat global. Hal ini 

                                                             
21 Maskufa, Ilmu Falak, (Jakarta:Gaung Persada Press,2010) hlm.143. 
22 Alfirdausi Putra, Cepat dan Tepat  Menentukan Arah Kiblat, (Yogyakarta : Penerbit 

Elmatera, 2015) hlm. 37-42 
23 Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak, (Tangerang: CV. Ipa Abong 2006) hlm. 46 
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dikarenakan selain terdapat Rashd al-Qiblat global, terdapat juga Rashd al-

Qiblat lokal yang waktunya hampir tiap hari bisa dilakukan untuk pengukuran 

arah kiblat. 

Pengukuran arah kiblat dengan berpedoman pada posisi matahari atau 

bayang-bayang kiblat (Raṣd al-qiblah) ini mempunyai dua cara, yaitu:  

 

1. Raṣd al-qiblah Global 

Peristiwa rashdul kiblat global terjadi karena perjalanan matahari 

tiap tahunnya yang berbeda. Posisi matahari yang berubah-ubah terhadap 

ekuator atau yang disebut juga dengan deklinasi matahari membuat 

matahari selama satu tahun, ia akan dua kali berada di zenith Kabah. 

Pengukuran arah kiblat metode ini berpedoman pada posisi matahari 

yang persis atau hampir persis berada pada titik zenit Kakbah yang 

dikenal dengan sebutan Raṣd al-qiblah Global. Dalam kajian ilmu Falak, 

metode ini disebut juga dengan metode pengukuran arah kiblat dengan 

memanfaatkan peristiwa posisi matahari persis (atau mendekati persis) 

pada titik zenit Kakbah itu terjadi manakala harga deklinasi matahari 

sama dengan harga Lintang Kakbah, maka pada saat itu matahari akan 

tepat berkulminasi di atas Kakbah.  

Keadaan seperti ini dalam setahun akan terjadi 2 kali dalam 

setahun, yaitu :  

a. Tanggal 27 Mei (Tahun Kabisat) Saat di Mekah Matahari di 

puncak langit Kakbah pukul : 12.17.52 Waktu Saudi, di Banda 
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Aceh pada saat itu pukul: 16.17.52 WIB. Atau di Mataram 

pukul: 17.17.52 WITA.  

b. Tanggal 28 Mei (Tahun Basithoh) Saat di Mekah Matahari di 

puncak langit Kakbah pukul : 12.17.59 Waktu Saudi, di Banda 

Aceh pada saat itu Pukul: 16.17.59 WIB. Atau di Mataram 

pukul: 17.17.59 WITA.  

c. Tanggal 15 Juli (Tahun Kabisat) Saat di Mekah Matahari di 

puncak langit Kakbah pukul: 12.26.42 Waktu Saudi, di Banda 

Aceh pada saat itu Pukul: 16.26.42 WIB. Atau di Mataram 

pukul: 17.26.42 WITA.  

d. Tanggal 16 Juli (Tahun Basithoh) Saat di Mekah Matahari di 

puncak langit Kakbah pukul: 12.26.48 Waktu Saudi, di Banda 

Aceh pada saat itu Pukul: 16.26.48 WIB. Atau di Mataram 

pukul: 17.26.48 WITA.  

 

Pada kedua tanggal tersebut semua bayangan matahari akan searah 

dengan arah kiblat. Bila pengamatan pada hari itu gagal karena cuaca 

mendung maka masih bisa diberi toleransi untuk mengamatinya pada H-1 

atau H +1. (boleh juga H 2).   

Penggunaan metode ini hanya dapat dilakukan pada tempat-tempat 

yang mendapat sinar matahari langsung, untuk Indonesia khususnya 

karena peristiwa ini terjadi pada waktu sore hari maka wilayah Indonesia 

Timur yang pada saat peristiwa tersebut terjadi sudah menunjukkan 
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pukul 18.18 atau 18.27 WIT maka metode ini tidak dapat dilakukan 

karena matahari posisinya sudah di bawah ufuk atau sudah terbenam.24 

Selain lebih mudah dan dapat dilakukan oleh setiap orang, hasil 

pengukuran metode ini lebih akurat, dengan syarat penandaan waktu 

yang tepat. Meskipun demikian, metode tersebut masih memiliki 

kelemahan. Pertama, dari segi waktu metode tersebut hanya dapat 

dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas selama empat hari yaitu 

tanggal 27 dan 28 Mei serta tanggal 15 dan 16 Juli. Kedua, dari segi letak 

geografis negara kita yang berada di daerah khatulistiwa menyebabkan 

negara kita beriklim tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi. 

Akibatnya, aplikasi metode tersebut di lapangan tidak dapat dilakukan 

manakala cuaca mendung atau hujan. Meskipun pada dasarnya ada 

perhitungan untuk menentukan jam Rashdul kiblat harian. 

Adapun teknik penentuan arah kiblat menggunakan lstiwa Utama 

(rashdul kiblat global) ini yaitu : 

1) Tentukan lokasi masjid/ mushala atau rumah yang akan 

diluruskan arah kiblatnya.  

2) Sediakan tongkat lurus sepanjang 1 sampai 2 meter dan 

peralatan. Lebih baik menggunakan benang berbandul agar 

tegak benar. Siapkan juga jam/arloji yang sudah dicocokkan/ 

dikalibrasi waktunya secara tepat dengan radio/ televisi/ 

internet. Hal yang harus juga diperhatikan bila menggunakan 

                                                             
24 Dhiauddin Tanjung, Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, (Medan : Perdana 

Publishing, 2018) hlm. 94-95 
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metode ini adalah penggunaan waktu/jam yang tepat (akurat), 

misalnya dengan mengecek terlebih dahulu waktu tersebut 

dengan waktu yang bisa dipedomani, seperti RRI atau lainnya.    

3) Cari lokasi di halaman depan masjid yang mendapatkan sinar 

matahari serta memiliki permukaan tanah yang datar lalu pasang 

tongkat dengan tegak.  

4) Tunggu sampai saat istiwa utama terjadi. Amatilah bayangan 

matahari yang terjadi dan berilah tanda menggunakan spidol, 

benang kasur yang dipakukan, lakban, penggaris atau alat lain 

yang dapat membuat tanda lurus. 

5) Di Indonesia peristiwa rashdul kiblat global terjadi pada sore 

hari sehingga arah bayangan menuju ke Timur (membelakangi 

arah kiblat). Arah sebaliknya yaitu bayangan ke arah Barat agak 

sarong ke Utara merupakan arah kiblat yang tepat.  

6) Gunakan tali atau pantulan sinar matahari menggunakan cermin 

untuk meluruskan arah kiblat ke dalam masjid/ rumah dengan 

mensejajarkan arah bayangannya.  

7) Tidak hanya tongkat yang dapat digunakan untuk melihat 

bayangan. Menara, sisi selatan bangunan masjid, tiang listrik, 

tiang bandera, benda-benda lain yang tegak, atau dengan teknik 

lain misalnya bandul yang kita gantung menggunakan tali 
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sepanjang beberapa meter maka bayangannya menunjukkan 

arah kiblat.25 

2. Raṣd al-qiblah Lokal/Harian 

Pengukuran arah kiblat metode ini berpedoman pada posisi 

matahari yang sedang persis berada pada Azimut Kakbah atau berposisi 

pada arah yang berlawanan dengan Azimut Kakbah (Raṣd al-qiblah 

lokal). Metode ini pada intinya adalah mencari waktu kapan arah garis 

bayang-bayang matahari terletak pada arah kiblat, baik bayang-bayang 

itu menuju ke arah kiblat atau berlawanan dengan arah kiblat. Misalnya 

kita memiliki tongkat istiwa’ yang dipancang benar-benar tegak. Pada 

waktu siang, bayang-bayang tongkat tersebut dapat diikuti terus sampai 

pada suatu saat bayang-bayang itu memanjang tepat di arah kiblat. 

Keadaan ini bisa mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan pertama 

bayang-bayang puncak tongkat menunjuk ke arah kiblat, dan 

kemungkinan kedua bayang-bayang tersebut menunjuk ke arah yang 

berlawanan dengan arah kiblat:  

 

 

 

 

 

                                                             
25 Ahmad Izzudin, Buku Saku Hisab Rukyat, (Tangerang : Sejahtera Kita 2013) hlm 45 
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Gambar 2.1 Arah bayangan benda yang terbentuk pada saat 

Azimut kiblat berlawanan dengan arah kiblat dan sama dengan 

arah kiblat 

 

Pada gambar a, Azimut matahari berlawanan dengan Azimut kota 

Mekah. Sedangkan pada gambar b Azimut matahari sama dengan Azimut 

kiblat. Arah maupun panjang bayang-bayang ditentukan oleh letak 

matahari pada bola langit, yang dalam sistem acuan bola langit bisa 

dinyatakan oleh Azimut, ketinggiannya oleh deklinasi (δ) dan sudut jam 

(t). Letak matahari berubah karena gerak semu hariannya dan karena 

gerak semu tahunannya. Pengukuran arah kiblat dengan metode ini pada 

dasarnya adalah mencari, waktu kapan bayang-bayang benda menunjuk 

ke arah kiblat pada setiap harinya. Perlu diketahui bahwa jam untuk Raṣd 

al-qiblah lokal mengalami perubahan setiap harinya karena terpengaruh 

oleh deklinasi matahari.26  

Ketika matahari berada di jalur Kakbah bayangan matahari 

berimpit dengan arah yang menuju Kakbah untuk suatu lokasi atau 

tempat, sehingga pada waktu itu setiap benda yang berdiri tegak di lokasi 

yang bersangkutan akan langsung menunjukkan arah kiblat. Posisi 

matahari seperti itu dapat diperhitungkan kapan akan terjadi dengan 

mengetahui data-data dan perhitungan yang diperlukan.27 

 

                                                             
26 Moh Murtadho, Ilmu Falak Praktis, (Yogyakarta:Sukses offset, 2008)  hlm 166 
27 Muhyiddin Khazin,  Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek. (Yogyakarta: Buana Pustaka, 

2004), Hlm 72 
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B. Unsur Raṣd al-Qiblah harian 

Data yang diperlukan untuk penerapan langkah-langkah perhitungan 

Raṣd al-qiblah harian adalah sebagai berikut: 

1. Lintang tempat (φ) lokasi penentuan. 

Lintang Yaitu jarak dari suatu tempat dipermukaan bumi ke 

khatulistiwa diukur melalui lingkaran meridian yang melalui tempat itu. 

Lintang tempat ini dinyatakan dalam satuan derajat, menit dan detik 

busur. Lintang tempat berkisar antara 0º sampai dengan 90º baik sebelah 

utara khatulistiwa maupun sebelah selatannya. Lintang tempat yang 

berada di sebelah utara khatulistiwa disebut lintang utara dan ditandai 

dengan (+), sedang lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa 

disebut dengan lintang selatan dan ditandai (–).28  

2. Bujur tempat (λ) lokasi penentuan. 

Sedangkan bujur tempat Yaitu jarak dari suatu tempat di 

permukaan bumi ke lingkaran meridian utama (Prime Meridian), yakni 

meridian yang melalui tempat dekat kota Greenwich di London, diukur 

melalui lingkaran khatulistiwa ke arah barat atau ke arah timur. 

Permukaan bumi ini oleh lingkaran meridian dibagi menjadi 360º, yakni 

mulai dari 0º ke sebelah barat sampai 180º dan dari 0º ke sebelah timur 

sampai 180º. Lingkaran meridian 0º ditetapkan pada lingkaran meridian 

utama yang melalui sebuah tempat dekat kota Greenwich tersebut, dan 

                                                             
28 Taufiqurrahman Kurniawan,  Ilmu Falak dan Tinjauan Matlak Global, (Yogyakarta : 

MPKSDI, 2010) hlm 123-124 
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dikenal pula dengan istilah Meridian Greenwich. Dari meridian 0º ke 

sebelah barat sampai ke meridian 180º disebut Bujur Barat (BB) dan 

kadang-kadang ditandai (–), sedangkan ke sebelah timur sampai ke 

meridian 180º disebut bujur timur (BT) dan kadang-kadang ditandai 

dengan (+).  

Pertemuan antara bujur barat dan bujur timur ini berada pada 

lingkaran meridian 180º. Meridian 180º bujur barat meridian 180º bujur 

timur berimpit.. dengan demikian lingkaran meridian 180º adalah 

merupakan kebalikan dari lingkaran meridian meridian 0º. Batas himpit 

dua bujur tersebut dijadikan pedoman pembuatan garis batas tanggal 

Internasional.29 Sedangkan cara untuk menentukan lintang dan bujur 

pada suatu saat ini dapat dengan mudah diketahui berkat penggunaan 

smartphone beserta aplikasinya dengan cara sebagai berikut: Buka 

aplikasi Google Maps, cari tempat/lokasi yang dinginkan, tekan dengan 

lama lokasi terebut sampai muncul pin merah, maka pada kotak 

penelusuran akan muncul koordinat lintang dan bujur tempat. 

3. Deklinasi matahari (δ) pada tanggal yang diukur. 

Apparent Declination dikenal dalam bahasa Indonesia dengan 

Deklinasi Matahari yang terlihat (Bukan Hakiki), atau dikenal pula 

dengan istilah Mail al-Syams (ميل الشمس) yaitu jarak matahari dari 

equator. Deklinasi ini ukurannya dinyatakan dengan derajat, menit dan 

detik busur. Deklinasi matahari selalu berubah-ubah sepanjang tahun, 

                                                             
29 Encup Supriatna, Hisab Rukyat & aplikasinya-Buku satu, (Bandung:PT Refika 

Aditama,2007), Hlm 71 



30 
 

 
 

tetapi pada tanggal-tanggal tertentu ia mempunyai nilai deklinasi nilai 

deklinasi yang sama. Suatu ketika ia berada di sebelah utara khatulistiwa 

dan suatu ketika juga ia di sebelah selatan khatulistiwa. Jika deklinasi 

matahari itu berada di sebelah utara biasanya ditandai dengan (+), 

sedangkan jika berada di sebelah selatan ditandai dengan (–). Dari 

tanggal 21 Maret hingga tanggal 22 September deklinasi berkisar antara 

0º hingga 23º 27’, matahari berada di sebelah utara khatulistiwa, 

sedangkan dari tanggal 23 September hingga tanggal 20 Maret deklinasi 

berkisar antara 0º hingga -23º 27’, matahari berada di sebelah selatan 

khatulistiwa.  

Sekitar tanggal 21 Maret dan 23 September matahari berkedudukan 

di Equator, deklinasinya 0º. Nilai deklinasi yang tertinggi yaitu 23º 27’ 

sebelah utara khatulistiwa dicapai oleh matahari pada sekitar tanggal 21 

Juni, sedangkan nilai deklinasinya yang tertinggi itu di sebelah selatan 

khatulistiwa dicapai pada sekitar tanggal 22 Desember. Deklinasi 

matahari ini diperlukan untuk semua perhitungan awal waktu salat dan 

syuruq, kecuali awal waktu salat zuhur. Data deklinasi ini dapat temukan 

dalam buku-buku ilmu falak atau tabel-tabel astronomi seperti Ephemeris 

Hisab Rukyat Departemen Agama atau Almanak Nautika. 

4. Equation of time (e) pada tanggal yang diukur. 

Equation of Time dikenal dalam bahasa Indonesia dengan Perata 

Waktu yang dikenal pula dengan (تعديل الزمن = تعديل الوقت) Ta’dil Waqt 

atau Ta’dil Zaman, adalah selisih antara waktu kulminasi Matahari 
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Hakiki dengan waktu kulminasi Matahari Rata-rata. Data ini biasanya 

dinyatakan dengan huruf “e” kecil.30 Peredaran semu harian matahari 

dari arah timur barat itu tidaklah konstan, kadangkadang cepat kadang-

kadang lambat. Keadaan ini akibat percepatan bumi mengelilingi 

matahari tidak konstan dan bidang edarnya berbentuk ellips. Waktu 

matahari hakiki adalah waktu peredaran semu matahari yang senyatanya, 

sedangkan waktu matahari pertengahan adalah waktu peredaran semu 

matahari diandaikan ia beredar dengan kecepatan yang konstan, 

sebagaimana terlihat pada jam (alroji) yang kita pakai. Setiap matahari 

berkulminasi atas, berarti jam 12.00 menurut waktu matahari hakiki, 

tetapi belum tentu menurut waktu matahari pertengahan, mungkin lebih 

dari jam 12.00 tersebut. Data Equation of Time ini diperlukan untuk 

menghitung saat matahari berkulminasi atau dengan kata lain, saat 

ephemeris transit (e.t).31 

Untuk mengetahui waktu penentuan arah bayangan matahari 

sebagai petunjuk arah kiblat, maka dibutuhkan data deklinasi matahari 

dan equation of time. Kedua data ini digunakan sebagai acuan 

kemiringan ekliptika matahari atau garis edar matahari tahunan untuk 

mendapatkan bayangan matahari yang mengarahkan tepat pada arah 

kiblat. Data rinci mengenai deklinasi matahari dan equation of time ini 

dapat diperoleh pada buku/data ephemeris sesuai tahun yang berlaku 

                                                             
30  Kementerian Agama RI.  Ephemeris Hisab Rukyat 2022, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, 2021)  hlm 1-2  
31 Taufiqurrahman, Ilmu Falak dan Tinjauan Matlak Global, hlm125-126 
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serta dengan format ketentuan pada masing-masing daerah maupun 

negara. 

5. Komponen lain yang harus diketahui adalah:32 

Az adalah Azimut arah kiblat, yakni besarnya sudut yang dihitung 

dari titik Utara ke arah Barat atau Timur sampai garis yang menuju arah 

kiblat. Sehingga:   

a. Jika arah kiblat U ke B/ T maka Az = 00° + arah kiblat 

b. Jika arah kiblat S ke B/ T maka Az = 180° – arah kiblat 

c. Jika arah kiblat B/ T ke U maka Az = 90° – arah kiblat 

d. Jika arah kiblat B/ T ke S maka Az = 90° + arah kiblat 

a adalah jarak antara kutub Utara dengan δ (deklinasi matahari) 

diukur sepanjang lingkaran deklinasi. Harga a ini dihitung 

dengan rumus a = 90° – δ.  

b  adalah jarak antara kutub Utara langit dengan zenit (besarnya 

zenit = besarnya φ atau lintang tempat).  

Harga b ini dihitung dengan rumus b = 90° – φ  

Intr adalah interpolasi waktu, yakni selisih waktu antara dua tempat 

(misalnya waktu setempat dengan waktu daerah, misalnya 

WIB).  

a. Rumus yang dipakai untuk menghitung kapan bayangan suatu benda 

menghadap kiblat adalah:  

Cotan P  = cos b x tan Az 

                                                             
32  Muhyiddin Khazin,  Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek, hlm.73-74 
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Cos (C – P)  = cotan a x tan b x cos P 

C    = (C – P) + P 

Bayangan   = C : 15 + MP – Interpolasi 

Keterangan : 

P  adalah sudut pembantu 

C adalah sudut waktu matahari, yakni busur pada garis edar 

harian matahari antara lingkaran meridian dengan titik pusat 

matahari yang sedang membuat bayang-bayang menuju arah Kiblat. 

Kalau C hasilnya negatif (-) berarti pada waktu itu matahari belum 

melewati MP (tengah siang hari). Kalau C hasilnya positif (+) berarti 

terjadi sesudah melewati MP.  

Harga mutlak C ini tidak boleh lebih besar dari setengah busur 

siangnya (½ BS), karena kalau lebih besar maka matahari akan 

menempati posisi arah kiblat pada malam hari, sehingga bayangan 

arah kiblat tidak akan terjadi.33 

Rumus untuk mencari ½ BS yaitu: Cos ½ BS = - tan δ x tan φ. 

Penyebab bayangan arah kiblat tidak akan terjadi adalah34: 

1) Jika harga mutlak deklinasi matahari lebih besar dari harga mutlak 

(90 – Az) maka pada hari itu tidak akan terjadi bayang-bayang 

yang menunjuk ke arah kiblat, sebab antara lingkaran azimut 

                                                             
33 Ibid, hlm.74 
34 Ibid, hlm 75 
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kiblat dengan lingkaran edaran harian matahari tidak 

berpotongan35. 

2) Bila harga deklinasi matahari sama dengan harga lintang tempat 

maka matahari akan berkulminasi persis di titik zenit yang artinya 

pada hari itu tidak akan terjadi bayangan matahari yang 

menunjukkan arah kiblat, sebab pada titik zenitlah lingkaran 

azimut kiblat berpotongan dengan lingkaran edaran harian 

matahari36.  

b. Kemudian langkah berikutnya yang harus ditempuh dalam rangka 

penerapan waktu rashdul kiblat adalah :  

1) Tongkat atau benda apa saja yang bayangbayangnya dijadikan 

pedoman hendaknya betulbetul berdiri tegak lurus pada pelataran. 

Ukurlah dengan mempergunakan lot atau lot itu sendiri dijadikan 

fungsi sebagai tongkat dengan cara digantung pada jangka berkaki 

tiga (tripod) atau dibuatkan tiang sedemikian rupa sehingga benang 

lot itu dapat diam dan bayangannya mengenai pelataran, tidak 

terhalang benda-benda lain.  

2) Semakin tinggi atau panjang tongkat tersebut, hasil yang dicapai 

semakin teliti.  

3) Pelataran harus betul-betul datar. Ukurlah pakai timbangan air 

(waterpass).  

                                                             
35 Moh Murtadho, Ilmu Falak Praktis, (Yogyakarta:Sukses offset, 2008)  hlm 167 
36 Encup, Hisab Rukyat dan Aplikasi: Buku Satu, Hlm 92 
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4) Pelataran hendaknya putih bersih agar bayangbayang tongkat 

terlihat jelas.37 

Kelebihan metode ini adalah sangat mudah digunakan untuk 

mencari arah kiblat karena setelah ditemukan hasilnya, bisa langsung 

mengetahui arah kiblat tanpa harus mencari arah Utara terlebih dahulu 

sehingga memperkecil kemungkinan kesalahan dalam mencari arah Utara 

Sejati. Sedangkan kekurangan metode ini adalah ia hanya bisa digunakan 

sepanjang matahari kelihatan dan tidak dapat digunakan jika matahari 

tertutup awan atau pada malam hari atau pada daerah-daerah tertentu 

yang tidak mendapatkan sinar matahari. Selain itu, metode ini juga 

memerlukan proses perhitungan yang lebih rumit dan memerlukan data 

yang banyak.38 

C. Teori Perhitungan  Raṣd al-qiblah harian 

Setelah semua unsur yang dibutuhkan terpenuhi, maka perhitungan arah 

kiblat dengan metode Raṣd al-qiblah harian dapat dilakukan. Contoh 

perhitungan arah kiblat kabupaten Ponorogo dengan perhitungan sebagai 

berikut : 

a. Diketahui Data 

Lintang Kebonsari ( φ Tempat )   =  -7° 52’ LS  

Bujur Kebonsari ( λ Tempat )  = 111° 29' BT 

Lintang Makkah ( φ Makkah )  = 21° 25' LU  

                                                             
37 Ahmad Izzudin, Buku Saku Hisab Rukyat, (Tangerang : Sejahtera Kita 2013) hlm 45 
38 Ila Nurmila, "Metode Azimut Kiblat dan Rashd Al-Qiblat dalam Penentuan Arah 

Kiblat", ISTINBATH Volume 15, Nomor 2, 2020, (Institut Agama Islam Darussalam: Jawa 
Barat,  2020), Hlm. 203 
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Bujur Makkah ( λ Makkah )    = 39° 49' BT  

b. Mencari rumus bantu  

a = 90° – φ tempat → 90° – (-7° 52’)    = 97° 52’  

b = 90° – φ Makkah → 90° – 21° 25'    = 68° 35' 

C= λ tempat – λ Makkah → 111° 29' – 39° 50’  = 71° 39’ 

 

c. Hasil dari a, b, C dimasukkan dalam rumus arah atau azimuth kiblat   

cotan B = cotan b sin a – cos a cotan C 

                  sin C 

Pemakaian rumus pada kalkulator:  

Shift Tan-1(1/((68° 35')-1 sin 97° 52’ / sin 71° 39’– cos 97° 52’ / tan 

71° 39’)) = 65.54620062 shift °'"  

→  65° 32' 46.32" 

d. Hasil azimut kiblat atau arah kiblat : 

Arah kiblat Utara ke Barat (U-B)       

→ 65° 32' 46.32" 

Arah kiblat Barat ke Utara (B-U)       

→ 90° – 65° 32' 46.32" = 24° 27' 13.68" 

Arah kiblat Utara Timur Selatan Barat  (UTSB) 

 → 360° – 65° 32' 46.32"= 294° 27' 13.6" 

Setelah didapatkan jumlah azimut kiblat kabupaten Ponorogo 

perhitungan diteruskan dengan menggunakan perhitungan Raṣd al-qiblah, 

pada tanggal 23 Maret 2022 : 
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 Rumus perhitungan Raṣd al-Qiblah harian 

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   = 90° – deklinasi  

B   = 90° – φ  

Az   = Arah kiblat Utara ke Barat (UB)  

Ak  = Arah kiblat Barat ke Utara (BU) 

C   = Sudut waktu matahari 

a. Diketahui Data 

φ p (Tempat) = -7° 52’ LS  

λ L (Tempat) = 111° 29' BT  

δ d = 01° 00' 37"  

E = -00° 06' 38"  

Ak = 24° 25' 13.68" B-U  

Az = 90° – 24° 27' 13.68" = 65° 32' 46.32" 

A = 90° – 01° 00' 37" = 88° 59' 23” 

B = 90° – -7° 52’ = 97° 52’ 

 

b. Penerapan 
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Cotan P  = cos b tan Az 

Pemakaian rumus pada kalkulator: 

→ Shift tan-1(1/cos b tan Az ) 

 Shift tan-1( 1/ cos 97° 52’ tan 65° 32' 46.32") 

  = -73. 24962935 Shift °'" 

         P = -73° 14’ 58.67” 

 

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

Pemakaian rumus pada kalkulator: 

→ Shift cos-1(1/tan a x tan b x cos P ) 

Shift cos-1( 1/tan 88° 59' 23” x tan 97° 52’ x cos -73° 14’ 58.67”) 

  = 92.1080082 Shift °'" 

 (C - P) = 92° 6' 28.83” 

 

→     C  = ( C – P ) + P 

  = 92° 6' 28.83”+ -73° 14’ 58.67” 

  = 18° 51' 30.16” 

Jika hasil C berupa negatif (-) maka bayangan terjadi sebelum 

matahari melewati MP (tengah siang hari) pada waktu itu. Namun, 

jika C berupa positif (+) maka bayangan terjadi sesudah matahari 

melewati MP.39 

 

KWD = (105 – 111° 29' )/15 

 = - 00° 25' 56” 

                                                             
39 Imroatul Munfaridah, Ilmu Falak 1 (Ponorogo:CV.Nata Karya, 2018), 110. 
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        Bayangan = C/15 + 12 – e + KWD 

   = 18° 51' 30.16”/15 + 12 – - 00° 06' 38" + - 00° 25' 56” 

   = 12° 56' 8.01" 

Jadi hasil Raṣd al-qiblah harian di kabupaten Ponorogo pada 

tanggal 23 Maret 2022 terjadi pada pukul 12j 56m 8.01d WIB.
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BAB III 

PENGUKURAN ARAH KIBLAT MUSALA AL-HIJRAH DESA 

BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis  

Desa Balerejo adalah satu dari 14 Desa yang ada di Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun. Sebagian besar dari Desa ini terletak 

berdekatan langsung dengan kantor pemerintahan Kecamatan Kebonsari, 

menjadikan akses lokasi pada Desa Balerejo tergolong sangat mudah. 

Selain itu, kawasan Kecamatan Kebonsari yang secara geografis 

merupakan daerah paling selatan dari Kabupaten Madiun membuat Desa 

Balerejo menjadi bagian dari tempat perlintasan jalan alternatif 

penghubung antar Kabupaten maupun antar Provinsi yang ada disekitar 

Eks-Karesidenan Madiun yang meliputi jalur, Magetan, Ponorogo, 

Ngawi dan Kota Madiun.  

Letak geografis Desa Balerejo dari hasil pemantauan melalui  

Google Earth berada pada koordinat 7°42’42” LS - 7°43’35” LS dan 

111°29’21” BT - 111°30’33”BT dengan luas Desa sekitar 3,14 KM2, 

Desa Balerejo terbagi menjadi 4 dusun yaitu:  

1) Dusun Balerejo,  

2) Dusun Selopuro,  

3) Dusun Binowo,  
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4) Dusun Nglongko.  

Selanjutnya terdapat batas-batas area yang ada di Desa Balerejo, 

diantaranya : 

1) Sebelah timur berbatasan langsung dengan Desa Singgahan,  

2) Sebelah barat berbatasan dengan desa Kedondong,  

3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kebonsari,  

4) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bacem.  

Dengan jumlah penduduk pada Desa Balerejo sekitar 4058 orang 

serta keadaan area yang dapat dikategorikan kedalam dataran 

rendah/lembah mayoritas penduduk Desa Balerejo bekerja sebagai petani 

dan sebagian lainnya berdagang ataupun bekerja sebagai pegawai.  

2. Histori Musala Al-Hijrah 

Desa Balerejo memiliki 4 masjid yang ada pada masing-masing 

dusun serta 1 masjid Jami’ sebagai tonggak sarana syiar agama islam. 

Sedangkan untuk jumlah musala yang ada di Desa Balerejo meliputi: 7 

musala di Dusun Balerejo, 1 musala di dusun Binowo, 4 musala di Dusun 

Nglongko dan 5 musala di Dusun Selopuro. Musala Al-Hijrah berada di 

Rt 15 Rw 03 Dusun Binowo Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. Dengan letak geografis musala dari pengamatan 

Google earth berada pada koordinat  7° 43' 04" LS dan 111° 29' 49" BT. 

Sebelum berdirinya Musala Al-Hijrah, pada tahun 2004 Bapak 

Sutomo selaku penjaga Madrasah Tsanawiyah Negeri Kembangsawit 

yang saat ini menjadi MTsN 3 Madiun, menghidupkan musala madrasah 
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untuk beribadah salat bersama keluarganya. Mendengar suara adzan 

berulang yang sama dari musala madrasah tersebut, lambat laun warga 

sekitar mulai ikut bergabung bersama melaksanakan ibadah. Sehingga, 

musala tersebut di manfaatkan lebih maksimal tidak hanya untuk 

beribadah salat namun juga untuk melakukan syiar agama lainnya 

seperti, pengajian, perayaan hari besar Islam dan lain sebagainya.  

Pada tahun 2019 Bapak Sutomo dipindah tugaskan di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Madiun, menyebabkan kontrak 

tanggungjawab dan kepengurusan terhadap musala madrasah tersebut 

berakhir. Dengan adanya hal tersebut muncul usulan dari Bapak Ainal 

yang saat ini menjadi Ketua Ta’mir Musala Al-Hijrah untuk tetap 

mengayomi jamaah yang telah lama ada dengan membuat musala baru, 

maka usulan tersebut diterima dan dilakukanlah pembangunan musala 

baru dengan nama Musala Al-Hijrah. Secara spesifik berdiri diatas tanah 

wakaf Ibu Amindarti dan Bapak (Alm) Kustiyoko dengan lokasi berada 

di Dusun Binowo Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun.  

Mengenai awal mula musala tersebut penulis melakukan 

wawancara kepada Bapak Sutomo, dan beliau menuturkan: 

“Pada awalnya saya dan anak istri itu pulang dari perantauan 

dan iseng mencari kerja di MTsN Kembangsawit sekarang jadi 

MTsN 3 Madiun, alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan jadi 

penjaga madrasah dan istri jualan di kantinnya. Di sela-sela 

aktivitas menjaga, berjualan dan tinggal di madrasah karena saat itu 

belum punya rumah, kami sekeluarga melakukan salat Asar, 
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Maghrib, isya dan subuh di musala madrasah tersebut yaitu Musala 

Ulul Albab, sekaligus menghidupkannya karena musalanya hanya 

dipakai murid-murid untuk salat zuhur saja. Ternyata lama-

kelamaan warga sekitar ikut bergabung untuk melaksanakan salat, 

alhasil saya meminta Bapak Sandi Idris yang saat itu jadi Kepala 

Madrasah untuk memberikan izin membuka lebih lebar lagi 

gerbang masuk madrasah untuk akses jamaah datang ke musala.  

Lalu setelah 16 tahun bekerja di MTsN 3 Madiun, pada tahun 

2019 saya di pindahkan ke Kemenag. Sehingga kontrak 

kepengurusan musala ikut berakhir. Namun para jamaah yang 

mayoritas sudah sepuh menyayangkan musala tersebut ditutup, 

karena bagi mereka untuk akses ke Masjid saja sudah terlalu jauh 

jika berjalan kaki. Maka muncul lah usulan dari Pak Ainal yang 

juga Imam di musala, untuk membuat musala baru agar tetap 

mengayomi jamaah yang telah lama ada dan meneruskan tradisi 

syiar agama yang disayangkan jika hal tersebut hilang.  

Maka mulai lah kami bermusyawarah mengenai pembangunan 

musala tersebut, dan didapatkan tempat pembangunannya yaitu 

diatas tanah wakaf Mbak Amin dan Pak Almarhum Kustiyoko 

yang lokasinya dekat dengan musala yang lama dari dana 

keikhlasan para panitia serta jamaah yang ada. Sehingga 

pembangunan musala dilakukan pada awal tahun 2020 sampai 

Agustus 2020 dengan nama Musala Al-Hijrah yang dimaknai 

perpindahan dari musala yang lama ke musala baru namun tetap 

dengan spirit yang sama serta bertepatan dengan adanya peristiwa 

Hijrahnya Nabi Muhammad SAW”.40 

 

 Penggunaan Musala Al-Hijrah dimulai pada tangal 21 Agustus 

2020, yang disambut haru dan bahagia oleh para jamaah yang dulu 

mengikuti segala aktivitas ibadah di Musala Ulul Albab milik madrasah. 

Kegiatan yang dilaksanakan di Musala Al-Hijrah berupa Salat wajib secara 

berjamaah, Salat Tarawih berjamaah pada bulan Ramadhan serta 

Peringatan Hari Besar Islam lainnya. 

 

                                                             
40 Wawancara Bapak Sutomo 22 februari 2022 
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B. Azimut Kiblat Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. 

1. Penentuan awal azimuth kiblat Musala Al-Hijrah Desa Balerejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. 

Pembangunan Musala Al-Hijrah dilakukan dalam jangka waktu 

kurang lebih 7 bulan yang dimulai sejak 3 Januari hingga 20 Agustus 

2020, proses pembangunan Musala Al-Hijrah di Desa Balerejo berjalan 

dengan lancar. Sedangkan dalam pembangunan tersebut sudah ada usaha 

untuk mencari azimut kiblat dengan menggunakan aplikasi dari 

smartphone yaitu  Qibla Finder.  

Hal ini sesuai dalam wawancara yang dilakukan peneliti bersama 

Bapak Ainal selaku Ketua Ta’mir Musala Al-Hijrah, beliau berkata: 

“jadi pada pembangunan musala ini berdasarkan hasil 

pertimbangan para panitia lainnya, saya diberikan amanah sebagai 

mandor pada saat itu dan saat ini juga ditugaskan sebagai ketua 

takmir. Pada waktu pembangunan musala ini tepatnya tanggal 11 

Januari 2020, saat hendak melakukan pembuatan fondasi dan 

garisnya muncul lah suatu kebingungan dalam pikiran saya. Yaitu 

dimanakah arah kiblat yang tepat?.  

Seketika pekerjaan kami terhenti untuk mencari informasi arah 

kiblat hingga menjelang zuhur, dan setelah salat serta istirahat 

sejenak muncul ide dari tukang yang bernama Mas Suryani  untuk 

menggunakan aplikasi dari HP. Maka ide tersebut saya terima dan 

langsung diterapkan karena jika tidak segera ditentukan arahnya 

maka pekerjaan pada hari itu sia-sia. Namun untuk keakurasiannya 

saya sendiri belum tahu mas soalnya dulu saya lupa harusnya 

setelah arahnya ketemu langsung tarik benang lagi dari awal biar 

lurus, tapi ini hanya saya gambar sekilas dan langsung buat ris-

risannya biar cepat kelar.”41 

                                                             
41 Wawancara Bapak Moch Ainal 24 februari 2022 
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Terkait penggunaan Aplikasi Qibla Finder pada musala tersebut, 

peneliti juga mewawancarai Mas Suryani selaku Tukang bangunan pada 

pembangunan Musala Al-Hijrah, beliau berkata: 

“Saat pembangunan masuk hari ke-8 ketika itu saya mengaduk 

acian semen untuk pembuatan fondasi dan mengeris. Tapi, 

pekerjaan kami terhenti karena Pak Ainal bingung dimana arah 

kiblat yang pas, jadi saya dan teman-teman memutuskan istirahat 

sambil menunggu keputusan selanjutnya. Dan setelah salat zuhur 

saat saya membuka HP, muncul ide untuk menggunakan aplikasi 

pencari arah kiblat Qibla Finder untuk menentukan arah kiblat 

musala. Lalu saya memberitahukan kepada Pak Ainal dan 

beliaunya setuju, akhirnya mengeris fondasi selesai pada saat hari 

itu. Tapi mengenai pas atau tidaknya arah kiblat itu saya sendiri 

kurang tau mas soalnya yang buat garis itu Pak Ainal dan saat itu 

cuma sekilas tanpa narik benang lagi. Jadi cuma geser benang 

sedikit dari garis awalnya dan langsung kami buatkan galian untuk 

ris-risannya.”42 

Dari penyampaian yang diberikan oleh Bapak Ainal dan Mas 

Suryani diatas dapat ditarik garis besar bahwa usaha penentuan arah 

kiblat dalam pembangunan Musala Al-Hijrah menggunakan aplikasi 

Qibla Finder yang dilakukan sebagai jalan keluar yang mudah dalam 

memecahkan kebingungan. Namun, dalam eksekusi garisnya hanya 

sebatas gambaran pendek yang langsung dilakukan penggalian guna 

pondasi tanpa melakukan penarikan benang lagi dari awal untuk mencari 

kelurusan arah kiblat yang telah dihasilkan oleh aplikasi tersebut. 

Sehingga tidak dapat dipastikan apakah arah musala menghadap telah 

sesuai atau tidaknya.   

                                                             
42 Wawancara Mas Suryani 24 februari 2022 
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2. Penerapan Aplikasi Qibla Finder 

Qibla Finder adalah sebuah aplikasi atau website besutan Google 

yang mana penggunaannya ditujukan untuk mencari arah mata angin bagi 

semua umat Islam yang hendak menjalankan ibadah sholat, yakni 

Ka’bah.43 Dengan cara menggunakan titik koordinat Ka'bah (Lintang 

21.4224779 Bujur 39.8251832) sebagai acuan dan lokasi berada saat ini 

(yang diberikan oleh GPS atau secara manual) untuk menentukan arah 

yang paling langsung menghadap Ka'bah di antara dua titik di dunia, 

yang juga dikenal sebagai jarak lingkaran besar.  

Penerapan aplikasi Qibla Finder menggunakan sistem view around 

atau pengamatan sekitar yang memberikan hasil arah kiblat berdasarkan 

garis yang dipaparkan. Dalam memproyeksikan garis arah kiblatnya 

Qibla Finder memanfaatkan fitur kompas, GPS, dan kamera di 

smartphone untuk menemukan arah Kiblat secara akurat. Serta, 

disarankan menggunakan smartphone berkapasitas RAM lebih dari 1 GB 

dengan aplikasi web browser Google Chrome versi terbaru, 

mengaktifkan fitur GPS, koneksi internet yang baik, dan memastikan 

smartphone yang digunakan memiliki magnetometer/ sensor magnetik 

yang dapat dikalibrasi arah kompasnya.44 

                                                             
43 Syaid Ahmad Fahri, “Cara Menggunakan Qibla Finder Lewat Smartphone”, 

https://pindahlubang.com/16366-cara-menggunakan-qibla-finder, Diakses pada tanggal 25 

April 2022, Pukul 13.20 WIB  
44 Konyoha, “Cara Menemukan Arah Kiblat di Android dengan Qibla Finder”, 

https://www.konyoha.com/cara-menemukan-arah-kiblat-qibla-finder/, Diakses pada tanggal 25 

April 2022, Pukul 13.26 WIB 
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Dari pemaparan tersebut, peneliti melakukan pengukuran kembali 

aplikasi Qibla Finder dengan melakukan komparasi menggunakan tiga 

HP/Smartphone agar hasil yang didapatkan memberikan bukti yang kuat. 

Berikut spesifikasi smartphone yang digunakan, diantaranya:  

a) Samsung Galaxy Note 3, keluaran tahun 2013 dengan 

spesifikasi umum: Jaringan 3G, Internal 32 GB RAM 3 GB, 

Chipset Exynos 5420 Octa (28 nm), CPU Octa-core 4x1.9 

GHz Cortex-A15, GPU Mali-T628 MP6, A-GPS & 

GLONASS, serta memiliki sensor Accelerometer, gyro, 

barometer, temperature, humidity, gesture proximity, 

Magnetik sensor/compass. 

b) Oppo A37F, keluaran tahun 2016 dengan spesifikasi umum : 

Jaringan LTE, Internal 16GB RAM 2GB, Chipset Qualcomm 

MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm), CPU Quad-core 1.2 

GHz Cortex-A53, GPU Adreno 306, A-GPS, serta memiliki 

sensor Accelerometer, proximity, compass  

c) Oppo A5s, keluaran tahun 2019 dengan spesifikasi umum : 

Jaringan LTE, Internal 32 GB RAM 3 GB, Chipset Mediatek 

MT6765 Helio P35 (12nm), CPU Octa-core 4x1.8 GHz 

Cortex-A53, GPU PowerVR GE8320, A-GPS, GLONASS, 

GALILEO, BDS, serta memiliki sensor Fingerprint (rear-

mounted), accelerometer, proximity, compass 
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Komparasi aplikasi Qibla Finder dengan menggunakan 3 

Smartphone ini dilakukan pada hari Minggu 28 Februari 2022, bertempat 

di Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. Penentuan dilakukan pada dua titik lokasi musala yaitu, ruang 

tengah musala sebagai titik awal penentuan arah kiblat pada 

pembangunan musala dan luar tembok musala yang digunakan sebagai 

titik netral serta kompas pada masing-masing smartphone telah 

terkalibrasi. Berikut hasil arah penggunaan aplikasi Qibla Finder: 

 

 

Hasil Qibla Finder dalam Musala 

Samsung Galaxy 

Note 3 
Oppo A37F Oppo A5s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 
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Hasil Qibla Finder luar Musala 

Samsung Galaxy 

Note 3 
Oppo A37F Oppo A5s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

 

Berdasarkan potret tersebut hasil pengukuran aplikasi Qibla Finder 

pada ruang tengah musala dari smartphone Oppo A37F dan Oppo A5s 

menghasilkan pengukuran yang hampir sama, namun dari Samsung 

Galaxy Note 3 menghasilkan pengukuran yang cenderung lurus sama 

dengan arah bangunan menghadap. Sedangkan hasil pengukuran aplikasi 

Qibla Finder pada luar tembok musala dari ketiga smartphone tersebut 

menghasilkan arah yang sama. 

Sehingga hal ini masih menimbulkan enigma dan keraguan dari 

peneliti mengenai alasan dibalik tidak sesuainya garis yang dihasilkan 

oleh aplikasi Qibla Finder saat di dalam musala, sehingga tidak dapat 

memastikan apakah arah kiblat musala telah tepat menghadap kiblat atau 

belum. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk melakukan pengukuran 
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dengan Media Raṣd al-qiblah yang memberikan hasil yang akurat serta 

mencari tahu dan menganalisis lebih lanjut penyebab terjadinya 

perbedaan pengukuran yang dihasilkan dari aplikasi Qibla Finder. 

C. Perhitungan dan Penentuan Arah Kiblat Musala Al-Hijrah Desa 

Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan Media 

Raṣd al-qiblah. 

Setelah melakukan interaksi dan wawancara kepada para pihak yang 

terkait, peneliti melakukan penentuan arah kiblat menggunakan media 

Raṣd al-qiblah. Terdapat langkah-langkah dalam perhitungan Raṣd al-

Qiblah harian diantaranya sebagai berikut :  

1. Menghitung azimuth kiblat dan menentukan jatuhnya waktu Raṣd al-

qiblah harian.  

Dalam menetukan arah kiblat dibutuhkan perhitungan terlebih 

dahulu untuk mengetahui azimut kiblat agar dapat menggunakan teori 

Raṣd al-qiblah harian. Kegunaan azimut kiblat adalah untuk menentukan 

arah bayang matahari yang berlaku sebagai arah kiblat sehingga azimut 

kiblat merupakan intrumen pokok dalam Raṣd al-qiblah harian.  

Perhitungan azimut kiblat dilakukan berdasarkan data letak 

astronomi musala dari Aplikasi Google Earth, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 
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a. Diketahui Data 

Lintang Kebonsari ( φ Tempat )   =  -7° 43' 04" LS  

Bujur Kebonsari ( λ Tempat )   = 111° 29' 49" BT 

Lintang Makkah ( φ Makkah )  = 21° 25' 20.99" LU  

Bujur Makkah ( λ Makkah )     = 39° 49' 34.28" BT  

b. Mencari rumus bantu  

a = 90° – φ tempat → 90° – (-7° 43' 04")  = 97° 43' 04"  

b = 90° – φ Makkah → 90° – 21° 25' 20.99" = 68° 34' 39.01" 

C = λ tempat – λ Makkah → 111° 29' 49" – 39° 49' 34.28" 

= 71° 40' 14.72"  

c. Hasil dari a, b, C dimasukkan dalam rumus arah atau azimuth 

kiblat   

cotan B = cotan b sin a – cos a cotan C 

                  sin C 

 

Pemakaian rumus pada kalkulator:  

Shift Tan-1(1/((68° 34' 39.01")-1 sin 97° 43' 04" / sin 71° 40' 14.72" 

– cos 97° 43' 04" / tan 71° 40' 14.72" )) = 65.5789189 shift °'"  

→  65° 34' 44.11" 

d. Hasil azimut kiblat atau arah kiblat : 

Arah kiblat Utara ke Barat (U-B)       

→ 65° 34' 44.11" 

Arah kiblat Barat ke Utara (B-U)       

→ 90° – 65° 34' 44.11"  = 24° 25' 15.89" 

Arah kiblat Utara Timur Selatan Barat  (UTSB) 

 → 360° – 65° 34' 44.11" = 294° 25' 15.8" 

 

Setelah didapatkan jumlah azimut kiblat Kecamatan Kebonsari, 

perhitungan diteruskan dengan menggunakan teori Raṣd al-qiblah harian. 
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Berikut perhitungan Raṣd al-qiblah di Musala Al-Hijrah Desa Balerejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, pada tanggal 10 Mei 2022 : 

  

 Rumus perhitungan Raṣd al-Qiblah harian 

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   = 90° – deklinasi  

B   = 90° – φ  

Az   = Arah kiblat Utara ke Barat (UB)  

Ak  = Arah kiblat Barat ke Utara (BU) 

C   = Sudut waktu matahari 

 

e. Diketahui Data 

φ p (Tempat) = -7° 43' 04" LS  

λ L (Tempat) = 111° 29' 49" BT  

δ d = 17° 36' 57"  

E = 00° 03' 34"  

Ak = 24° 25' 15.89" B-U  

Az = 90° – 24° 25' 15.89 = 65° 34' 44.11" 

A = 90° – 17° 36' 57" = 72° 23' 3” 

B = 90° – -7° 43' 04" = 97° 43' 04" 

 

 

f. Penerapan 

Cotan P  = cos b tan Az 
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Pemakaian rumus pada kalkulator: 

→ Shift tan-1(1/cos b tan Az ) 

 Shift tan-1( 1/ cos 97° 43' 04" tan 65° 34' 44.11")  

  = -73.52391996 Shift °'" 

         P = -73° 31' 26.11 

 

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

Pemakaian rumus pada kalkulator: 

→ Shift cos-1(1/tan a x tan b x cos P ) 

Shift cos-1( 1/tan 72° 23' 3” x tan 97° 43' 04" x cos -73° 31' 26.11") 

  = 131.6441903 Shift °'" 

 (C - P) = 131° 38' 39” 

→     C  = ( C – P ) + P 

  = 131° 38' 39” + -73° 31' 26.11 

  = 58° 7' 12.97” 

Jika hasil C berupa negatif (-) maka bayangan terjadi sebelum 

matahari melewati MP (tengah siang hari) pada waktu itu. Namun, jika C 

berupa positif (+) maka bayangan terjadi sesudah matahari melewati 

MP.45 

KWD = (105 – 111° 29' 49")/15 

 = - 00° 25' 59.27” 

        Bayangan = C/15 + 12 – e + KWD 

   = 58° 7' 12.97”/15 + 12 – 00° 03' 34" + - 00° 25' 59.27” 

   = 15° 22' 55.59" 

 

Jadi hasil Raṣd al-qiblah harian di Musala Al-Hijrah Desa Balerejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun pada tanggal 10 Mei 2022 

terjadi pada pukul 15j 22m 55.59d WIB. 

 

                                                             
45 Imroatul Munfaridah, Ilmu Falak 1 (Ponorogo:CV.Nata Karya, 2018), 110. 
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2. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan  

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, selanjutnya peneliti 

melakukan pengukuran arah kiblat Musala Al-Hijrah Desa Balerejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Perlengkapan untuk 

pengukuran dibutuhkan alat sebagai berikut: 

a. Benda tegak lurus atau bandul dan busur, alat ini berfungsi untuk 

mendapatkan bayangan matahari yang menunjukkan arah kiblat 

berada. Sedangkan fungsi busur untuk mengetahui besar derajat 

arah yang dihasilkan bayangan matahari. Terdapat pula penelitian 

lain yang menggunakan tongkat istiwa' sebagai sarana penentu arah 

kiblat dan besaran derajat arah kiblat secara praktis.  

b. Jam atau ponsel, berfungsi untuk mengetahui waktu pada saat 

bayangan matahari menunjukan arah kiblat terjadi. Harus 

dipastikan waktu yang di tampilkan pada jam atau ponsel telah 

dikalibrasi dan sesuai dengan jam BMKG, TELKOM atau TVRI 

serta batas waktu pengukuran bayangan matahari ditoleransi ± 2 

menit.   

c. Spidol dan penggaris, berguna untuk pembuatan garis yang 

dihasilkan dari bayangan matahari sebagai garis arah kiblat.  

d. Tali atau Benang, digunakan sebagai alat untuk menarik garis lurus 

ke dalam musala dari tempat bayangan matahari diukur. 
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3. Menentukan bayangan arah kiblat berdasarkan hasil Raṣd al-qiblah 

harian. 

Penentuan bayangan arah kiblat peneliti lakukan di Musala Al-

Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun pada 

tanggal 10 Mei 2022 terjadi pada pukul 15j 22m 55.59d WIB. Penentuan 

dilakukan seperti pada gambar berikut:  

 

a. Mempersiapkan alat dan penyesuaian lokasi penempatan media 

jatuhnya bayangan yang berada di halaman musala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 
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Gambar 3.3 

b. Membuat garis dihasilkan bayangan matahari yang menunjukkan 

arah kiblat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 
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Gambar 3.5 

c. Hasil bayangan diterapkan dengan menarik tali lurus ke dalam 

musala dan menggaris arah yang dihasilkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 
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Gambar 3.7 

 

Sehingga berdasarkan arah bayang matahari tersebut menghasilkan 

azimut pada arah sebesar 294.15323°. Kemudian diubah ke bentuk 

derajat menit detik sebagai berikut: 

294.15323° = 294° + 0.15323° 

   = 294° + (0.15323° x 60)’ 

   = 294° + (9.1938)’ 

   = 294° + 9’ + 0.1938’ 

   = 294° + 9’ + (0.1938 x 60)” 

   = 294° + 9’ + 11.628” 

   = 294° 9’ 11.628” 

294.15323°  = 294° 9' 11.63" 
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 Hasil yang diperoleh dari penentuan arah kiblat menggunakan 

bayang matahari/ Raṣd al-qiblah harian pada musala Al-Hijrah sebesar  

294° 9' 11.63". Sehingga arah bayangan hampir menyamai hasil 

pengukuran yang sebesar 294° 25' 15.8" dengan selisih 00° 16' 4.17".  

 

Maka, kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan gambar 

penentuan arah kiblat diatas adalah dalam melakukan penentuan arah 

kiblat tidak diperbolehkan hanya berdasarkan perkiraan semata ataupun 

sekedar mengira bayangan arah matahari, namun haruslah menggunakan 

kaidah atau metode yang ada di ilmu falak sehingga arah kiblat yang 

dihasilkan tepat dan sesuai.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

BAB IV 

ANALISIS ARAH KIBLAT MUSALA AL-HIJRAH 

DESA BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN 

 

A. Analisis Perbandingan Selisih Hasil Penggunaan Media Raṣd al-Qiblah 

dengan hasil Penentuan Arah Kiblat dari aplikasi Qibla Finder di 

Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten 

Madiun. 

Berdasarkan letak koordinat dari Musala Al-Hijrah yang bertempat di 

Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, berada pada 

Lintang Selatan di titik -7° 43' 04" dan Bujur Timur di titik 111° 29' 49", 

berdasarkan hasil koordinat Google Earth. Untuk arah kiblat Musala Al-

Hijrah ditentukan berdasarkan penggunaan aplikasi Qibla Finder. 

Pengukuran menggunakan aplikasi Qibla Finder ini dilakukan oleh Ketua 

Takmir musala atas dasar agar pembangunan dapat tersegerakan dan tidak 

terlalu lama berlarut dalam menentukan arah kiblat, sehingga dalam 

penentuan arah kiblat pada musala ini murni hasil dari penggunaan aplikasi 

Qibla Finder.  

Namun dalam penerapan garis yang dihasilkan dari aplikasi tersebut 

sebagai arah pembangunan musala memberikan ketidakpastian, dikarenakan 

dari pihak pembangunan yang lupa untuk melakukan penarikan ulang garis 

dari awal arah pondasi dan hanya menggaris arah tersebut sebagai acuan 

semata yang digunakan menjadi patokan galian pondasi.  
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Terkait hal tersebut peneliti melakukan penentuan menggunakan 

aplikasi Qibla Finder tersebut namun dengan cara mengkomparasi beberapa 

smartphone dan menghasilkan arah yang berbeda. Dari peristiwa tersebut 

untuk mencari tau arah kiblat pasti pada musala Al-Hijtrah, atas izin Ketua 

Takmir musala peneliti melakukan pengukuran kembali menggunakan media 

Raṣd al-qiblah harian bertempat di halaman Musala Al-Hijrah yang 

dilakukan pada tanggal 10 Mei 2022  yang didasarkan pada rumus bayangan 

matahari dengan hasil waktu jatuh bayangan matahari terjadi pada pukul 15j 

22m 55.59d WIB. 

Sehingga bayangan yang dihasilkan dari penerapan data tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 
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Berdasarkan gambar tersebut didapatkan bayangan matahari yang 

mengarah pada 294° 9' 11.63". Hasil yang diperoleh dari bayangan matahari 

tersebut hampir menyamai dengan hasil data perhitungan arah azimuth kiblat 

sebesar atau 294° 25' 15.8" UTSB dengan selisih 00° 16' 4.17"..  

Setelah diketahui hasil arah kiblat melalui media bayangan matahari, 

peneliti kemudian melakukan analisis pengukuran terhadap arah kiblat 

Musala Al-Hijrah dari hasil pengukuran menggunakan aplikasi Qibla Finder. 

Analisis yang dilakukan peneliti memperoleh data azimut yang mengarah 

pada 284.2985°, kemudian dikonversikan ke dejarat menit dan detik dengan 

hasil 284° 17' 54.7" UTSB atau pada 75° 42' 5.3" UB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

 

Sehingga, azimut musala yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi 

Qibla Finder berbeda dengan azimut yang dihasilkan dari Raṣd al-qiblah 

yang semestinya mengarah pada 294° 9' 11.63". Maka, berdasarkan analisis 
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diatas yang mengacu pada selisih hasil Raṣd al-qiblah sebesar 294° 9' 11.63", 

dengan hasil aplikasi Qibla Finder sebesar 284° 17' 54.7" UTSB, dapat 

disimpulkan bahwa azimut arah kiblat Musala Al-Hijrah Desa Balerejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten memiliki deviasi penyimpangan dengan 

kisaran 9° 51' 16.93", atau sebesar 9.854703°. 

B. Analisis Mekanisme dan Deviasi Aplikasi Qibla Finder Dalam Penentuan 

Arah Kiblat Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. 

Koneksi internet merupakan basis utama untuk dapat menjalankan 

aplikasi Qibla Finder. Hal ini termuat pada pernyataan pihak Google dalam 

kolom bantuan tentang cara kerja Qibla Finder yaitu, “Untuk menentukan 

rute langsung ke Ka'bah antara dua titik di dunia, kami menggunakan lokasi 

Ka'bah (lintang 21° 25' 20.92" bujur 39° 49' 30.66") dan lokasi Anda saat ini 

(GPS atau manual)”.46 Sehingga mekanisme penggunaan Qibla Finder pada 

smartphone adalah dengan cara memanfaatkan GPS pada smartphone untuk 

mengetahui lokasi Kakbah dan lokasi tempat saat ini, serta memproyeksikan 

garis yang dihasilkan dengan penyesuaian true north dari sensor magnetik 

pada smartphone. Sedangkan cara kerja sensor magnetik pada smartphone 

memanfaatkan hukum efek hall dan gaya lorentz.  Penerapan hukum Efek 

Hall saat ini tidak hanya termuat sebagai sensor magnetik saja melainkan 

dapat mengembangkan berbagai sensor lain seperti sensor proximity untuk 

                                                             
46 Bantuan Google, “Cara kerja Qibla Finder - Bantuan Google”, 

https://support.google.com/faqs/answer/7364753?hl=id, Diakses pada tanggal 26 April 2022, 

Pukul 14.06 WIB 
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mendeteksi kedekatan, sensor positioning mendeteksi posisi , sensor speed 

untuk mendeteksi kecepatan , sensor directional mendeteksi pergerakan arah 

dan sensor current sensing untuk mendeteksi arus listrik yang ada dalam satu 

sensor Efek Hall.47 Pemanfaatan tersebut dapat dibuktikan dengan cara 

mendekatkan smartphone pada magnet saat penggunaan kompas digital yang 

akan memberikan dampak secara langsung berupa arah utara yang mengikuti 

arah magnet berada. 

Dalam persoalan yang terjadi di Musala Al-Hijrah, peneliti berasumsi 

bahwa penyebab perbedaan arah yang dihasilkan dari Qibla Finder adalah 

terpengaruhnya kepekaan sensor magnetik pada smartphone terhadap 

bangunan musala. Hal ini dikarenakan sebagian besar bangunan musala 

berbahan besi dan galvalum yang dimungkinkan dapat menjadi penyebab 

terpengaruhnya sensor magnetik, serta dengan dasar alasan bahwa efek 

pengaruh magnet terhadap smartphone mengakibatkan tidak sinkronnya 

kompas smartphone dalam menunjukkan arah. Sehingga kerja kompas 

smartphone tidak akurat ketika berada di dekat magnet. Karena magnet dapat 

mempengaruhi kinerja sensor magnetik dalam sebuah smartphone. Jika 

komponen magnetik smartphone tertarik magnet, maka kalibrasi kompas atau 

navigasi akan menjadi terganggu.48 Untuk membuktikan asumsi tersebut, 

peneliti melakukan verifikasi pengecekan ulang terkait kepekaan sensor 

                                                             
47 Dickson Kho, “Pengertian Sensor Efek Hall (Hall Effect Sensor) dan Prinsip Kerjanya - 

Teknik Elektronika”, https://teknikelektronika.com/pengertian-sensor-efek-hall-hall-effect-

sensor-prinsip-kerja-efek-hall/, Diakses pada tanggal  26 April 2022, Pukul 14.09 WIB 
48 Adi Karyanto “Pengaruh Magnet Terhadap HP, Simak Fakta yang Sebenarnya!” 

https://www.harapanrakyat.com/2020/12/pengaruh-magnet-terhadap-hp, Diakses pada tanggal  

26 April 2022, Pukul 14.09 WIB 
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magnetik pada masing-masing perangkat Smartphone dengan penerapan pada 

area musala dan area luar musala. Verifikasi terkait kepekaan sensor 

magnetik dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat kepekaan sensor 

magnetik pada tiap-tiap smartphone yang diujikan, sehingga dapat diketahui 

intensitas tinggi rendahnya kepekaan sensor magnetik yang terpengaruhi oleh 

bangunan musala. 

Titik lokasi yang digunakan untuk verifikasi sama seperti saat 

penentuan menggunakan Qibla Finder yaitu, ruang tengah musala sebagai 

titik tengah musala dan luar tembok musala yang digunakan sebagai titik 

netral. Verifikasi menggunakan aplikasi Sensor Box pada masing-masing 

smartphone dengan kegunaan dari aplikasi ini dapat menampilkan serta 

mengetahui berapa intensitas kepekaan sensor pada smartphone tersebut. 

Berikut hasil komparasi sensor magnetik pada tiap smartphone yang diuji: 

 

Hasil Uji Sensor Magnetik dalam Musala 

Samsung Galaxy 

Note 3 
Oppo A37F Oppo A5s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 
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Hasil Uji Sensor Magnetik luar Musala 

Samsung Galaxy  

Note 3 
Oppo A37F Oppo A5s 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

 

Berdasarkan potret yang dihasilkan, daya medan magnet pada ruang 

dalam musala memiliki intensitas yang lumayan besar sedangkan  di luar 

tembok musala memiliki intensitas yang kecil. Besarnya intensitas daya 

medan magnet pada ruang dalam musala tersebut dapat terjadi karena 

keseluruhan bahan pada bangunan musala menggunakan besi dan galvalum 

yang masih memiliki sifat kemagnetan serta pengaruh barang-barang 

eletronik yang ada didalam ruangan musala seperti sound system, speaker 

corong dan mixer. Sehingga tidak akuratnya penggunaan kompas digital pada 

smartphone dalam mencari arah utara yang menggunakan prinsip kerja efek 

hall. Selain itu penggunaan smartphone Samsung Galaxy Note 3 memiliki 
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sensor magnetik dengan tingkat kepekaan lebih tinggi dibandingkan 

penggunaan smartphone Oppo A37F maupun Oppo A5s.  

Hal ini diperkuat dengan percobaan ulang peneliti menggunakan 

aplikasi Qibla Finder, namun dengan cara yang berbeda yaitu mendekatkan 

magnet pada smartphone dengan jarak 50 cm, dan mendapati hasil sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa, benda yang berbahan magnet ataupun 

lokasi yang memiliki intensitas medan magnet tinggi dapat mempengaruhi 

sensor magnet yang ada pada Smartphone dan menyebabkan arah yang 

dihasilkan tidaklah akurat. Sehingga dapat dipastikan terjadinya deviasi dan 

perbedaan arah yang dihasilkan dari aplikasi Qibla Finder pada penggunaan 

smartphone Samsung Galaxy Note 3 disebabkan oleh tingkat kepekaan 
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sensor magnetik yang tinggi disertai daya medan magnet yang lumayan besar 

pada ruangan dalam musala, yang menyebabkan arah utara yang dihasilkan 

melenceng dan berpengaruh pada hasil arah kiblat tidak sesuai pada 

tempatnya.



 

i 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dengan didasarkan pada uraian hasil penelitian diatas, diperoleh 

beberapa data terkait Musala Al-Hijrah yang selanjutnya dapat dijadikan 

sebuah kesimpulan sebagai berikut: 

1. Musala Al-Hijrah berada di Rt 15 Rw 03 Dusun Binowo Desa Balerejo 

Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dengan letak geografis 

musala pada koordinat  7° 43' 04" LS dan 111° 29' 49" BT. Sedangkan 

dalam pembangunan tersebut sudah ada usaha untuk mencari azimut 

kiblat, usaha tersebut menggunakan aplikasi  Qibla Finder dengan hasil 

data azimut pada arah 284° 17' 54.7" UTSB atau mengarah pada 75° 42' 

5.3" UB. 

2. Hasil azimut arah kiblat menggunakan media Raṣd al-qiblah Harian  

pada musala Al-Hijrah mengarah pada pada 294° 9' 11.63" UTSB, hasil 

ini berbeda dengan azimut yang dihasilkan aplikasi  Qibla Finder yang 

mengarah 284° 17' 54.7" UTSB atau mengarah pada 75° 42' 5.3" UB 

sehingga mengalami deviasi dengan kisaran 9° 51' 16.93", atau sebesar 

9.854703°. Deviasi tersebut disebabkan besi bangunan musala yang 

masih memiliki sifat kemagnetan serta pengaruh barang-barang 

eletronik didalam musala menyebabkan ketidak akuratan sensor magnet 

smartphone dalam menjalankan aplikasi Qibla Finder. 



 

 
 

B. Saran-saran 

1. Berdasarkan fakta Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan 

Kebonsari Kabupaten Madiun tersebut, penggunaan aplikasi 

Smartphone Qibla Finder atau lainnya sejenis sebagai patokan arah 

kiblat mendirikan musala ataupun masjid haruslah diperhatikan dalam 

setiap aspek dalam menggunakan aplikasi tersebut supaya tidak 

terjadinya deviasi. Serta semestinya jamaah serta masyarakat 

diharapkan mampu mengamati posisi arah kiblat terlebih dahulu ketika 

hendak melakukan ibadah salat. 

2. Serta apabila masih terdapat masyarakat yang masih ragu atau 

mengetahui arah kiblat yang terdapat pada musala dan masjid tidak 

sesuai mengarah ke Kakbah, maka segera menghubungi/meminta 

bantuan dari pihak yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama 

(KUA) setempat ataupun Kantor Kementerian Agama wilayah kerja 

agar dengan segera dilakukan hisab arah kiblat sehingga memberikan 

kepastian arah kiblat yang tepat terhadap musala/masjid tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Referensi Buku: 

Al-Qur’ān 

Ahmad, Cholid Narbuka, Abu. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Antariksa, 

2001. 

Asrofie, M. Yusron. Kyai Haji Ahmad dahlan : pemikiran dan 

Kepemimpinannya. Yogyakarta: MPKSD PP Muhammadiyah, 2005.  

hlm. 25 

Azhari, Susikna. Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008. 

Dahliatin. Ahmad Wahidi, Evi. Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng Bumi. 

Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2014. 

Izzudin, Ahmad, Buku Saku Hisab Rukyat, Tangerang : Sejahtera Kita 2013. 

Izzuddin, Ahmad . Ilmu Falak, Tangerang: CV. Ipa Abong 2006 

Jayusman.  Akurasi Metode Penentuan Arah Qiblat: Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf dan  

Sains. ASAS 6, no. 1 2014. 

J Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 2000. 



 

 
 

Kementerian Agama RI.  Ephemeris Hisab Rukyat 2022,  Jakarta: Direktorat 

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, 2021. 

Khazin, Muhyiddin. Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Buana 

Pustaka, 2004. 

Maskufa, Ilmu Falak, Jakarta:Gaung Persada Press,2010 

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap. 

Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cetakan 1, 1984. 

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

Murtadho, Moh. Ilmu Falak Praktis. Yogyakarta:Sukses offset, 2008. 

Nurmila, Ila. Metode Azimut Kiblat dan Rashd Al-Qiblat dalam Penentuan Arah 

Kiblat.  ISTINBATH Volume 15, Nomor 2, 2020,  Institut Agama 

Islam Darussalam: Jawa Barat. 2020 

Putra, Alfirdausi. Cepat dan Tepat  Menentukan Arah Kiblat, Yogyakarta : 

Penerbit Elmatera, 2015 

Sangadji, Etta Mamang, Sopiah. Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis 

dalam Penelitian. Yogyakarta: Andi Offset, 2010 

Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006. 



 

 
 

Supriatna, Encup. Hisab Rukyat & aplikasinya-Buku satu. Bandung:PT Refika 

Aditama, 2007. 

Syamilah, Maktabah. Imam Muslim. Shahih Bukhari, hadis no. 1208, juz 2, 66. 

Tanjung, Dhiauddin. Ilmu Falak, Kajian Akurasi Arah Kiblat Kota Medan, 

Metode dan Solusi. Medan: Perdana Publishing. 2018. 

Taufiqurrahman Kurniawan. Ilmu Falak dan Tinjauan Matlak Global. 

Yogyakarta : MPKSDI, 2010. 

 

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah: 

Afrija Adib Al- Ihsani.  Akurasi Arah Kiblat Masjid- Masjid Di Kecamatan  

Sampung Kabupaten Ponorogo (Studi Pengukuran Menggunakan 

Media Raṣd al-qiblah, Google Earth, dan Kompas RHI).  Skripsi, 

Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.  

Amiral, Muhammad. Aplikasi Pengingat Salat dan Arah Kiblat Menggunakan 

Global  Positioning System (GPS) Berbasis Android 1.6. Skripsi 

,Institut Teknologi Indonesia : Maret,2010), Hlm. 73 

Muhammad Nashiruddin Malik. Deviasi Arah Kiblat Dan Implikasinya  

Terhadap Keabsahan Salat (Studi Kasus Di Masjid Subulul Huda Dan  

Masjid Ar-Rahman Di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung 

Kabupaten  Ponorogo). Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018. 



 

 
 

Ni’mah Ita Miftakhul. Uji Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun Menggunakan Teori Raṣd al-qiblah Harian. 

Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020. 

 

Referensi Internet:  

Adi Karyanto, dikutip dari  https://www.harapanrakyat.com/2020/12/pengaruh-

magnet-terhadap-hp, [Diakses pada tanggal 26 April 2022] 

Bantuan Google, dikutip dari https://support.google.com/faqs/answer/7364753? 

hl=id, [Diakses pada tanggal 26 April 2022] 

Dickson Kho, dikutip dari  https://teknikelektronika.com/pengertian-sensor-efek-

hall-hall-effect-sensor-prinsip-kerja-efek-hall/, [Diakses pada tanggal 

26 April 2022] 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Dikutip dari https://kbbi.web.id/kiblat , 

[Diakses pada tanggal 24 November 2021] 

Konyoha, dikutip dari  https://www.konyoha.com/cara-menemukan-arah-kiblat-

qibla-finder/,  [Diakses pada tanggal 25 April 2022] 

Syaid Ahmad Fahri, dikutip dari  https://pindahlubang.com/16366-cara-

menggunakan-qibla-finder, [Diakses pada tanggal 25 April 2022] 

 

 

https://www.harapanrakyat.com/2020/12/pengaruh-magnet-terhadap-hp
https://www.harapanrakyat.com/2020/12/pengaruh-magnet-terhadap-hp
https://support.google.com/faqs/answer/7364753?%20hl=id
https://support.google.com/faqs/answer/7364753?%20hl=id
https://teknikelektronika.com/pengertian-sensor-efek-hall-hall-effect-sensor-prinsip-kerja-efek-hall/
https://teknikelektronika.com/pengertian-sensor-efek-hall-hall-effect-sensor-prinsip-kerja-efek-hall/
https://kbbi.web.id/kiblat
https://www.konyoha.com/cara-menemukan-arah-kiblat-qibla-finder/
https://www.konyoha.com/cara-menemukan-arah-kiblat-qibla-finder/
https://pindahlubang.com/16366-cara-menggunakan-qibla-finder
https://pindahlubang.com/16366-cara-menggunakan-qibla-finder

	ABSTRAK
	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Telaah Pustaka
	F. Metode Penelitian

	a. Reduksi data
	b.  Proses penyajian data
	c.  Proses menarik kesimpulan
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB II
	RAṢD AL-QIBLAH
	A. Pengertian Raṣd al-qiblah
	1. Raṣd al-qiblah Global
	2. Raṣd al-qiblah Lokal/Harian

	B. Unsur Raṣd al-Qiblah harian
	1. Lintang tempat (φ) lokasi penentuan.
	2. Bujur tempat (λ) lokasi penentuan.
	3. Deklinasi matahari (δ) pada tanggal yang diukur.
	4. Equation of time (e) pada tanggal yang diukur.
	5. Komponen lain yang harus diketahui adalah:

	C. Teori Perhitungan  Raṣd al-qiblah harian

	BAB III
	PENGUKURAN ARAH KIBLAT MUSALA AL-HIJRAH DESA BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
	1. Letak Geografis
	2. Histori Musala Al-Hijrah

	B. Azimut Kiblat Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
	1. Penentuan awal azimuth kiblat Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.
	2. Penerapan Aplikasi Qibla Finder

	C. Perhitungan dan Penentuan Arah Kiblat Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan Media Raṣd al-qiblah.
	1. Menghitung azimuth kiblat dan menentukan jatuhnya waktu Raṣd al-qiblah harian.
	2. Menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan
	3. Menentukan bayangan arah kiblat berdasarkan hasil Raṣd al-qiblah harian.


	BAB IV
	ANALISIS ARAH KIBLAT MUSALA AL-HIJRAH
	DESA BALEREJO KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN
	B. Analisis Mekanisme dan Deviasi Aplikasi Qibla Finder Dalam Penentuan Arah Kiblat Musala Al-Hijrah Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

	BAB V
	PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran


