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ABSTRAK 

Awaludin, Wahyu, 2022. Studi Komparatif Perkembangan Metodologi Hisab 

Penentuan Awal Waktu Salat Dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-
Shar’iyah Dan Kitab Anfa’ Al-Was}i>lah. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga 
Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

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

Kata Kunci/Keyword: Pengembangan Metodologi, Hisab, Awal Waktu Salat. 

Seiring dengan perkembangan zaman yang serba instan dan praktis, dimana 

manusia tidak ingin kesusahan melihat langit ketika hendak salat. Dalam keadaan 

demikian, metode hisab dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan 

waktu salat yang masih perlu dievaluasi terus menerus dalam perkembangannya. 

Metode hisab dikembangkan oleh ulama dan ahli falak baik dengan cara 

menyebarluaskan metode tersebut maupun menuangkannya dalam sebuah karya tulis. 

Sanad dan sumber dari metode hisab juga sangat penting guna mengukur keabsahan 

dan kebenaran dari metode tersebut. Dengan hadirnya banyak metode hisab yang 

berbeda-beda hingga menjadikan sebuah ketertarikan untuk mengkaji metode-metode 

tersebut baik metode klasik maupun metode kontemporer. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana metode hisab 

penentuan awal salat kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-
Was}i>lah?, bagaimana Sanad dan sumber pengembangan metodologi hisab awal waktu 

salat dalam kitab metodologi dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan 

kitab Anfa’ al-Was}i>lah? Bagaimana langkah-langkah pengembangan metode hisab 

awal waktu salat dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ 
al-Was}i>lah? 

Adapun penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau kajian pustaka 

(Library research). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data-data 

yang sudah diperoleh penulis adalah menggunakan metode content analisis serta 

memadukan metode tersebut dengan metode analisis komperatif. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metodologi yang digunakan oleh 

Muhammad Khumaidi ialah menggunakan tabel logaritma lima desimal dan alasan 

penggunaan alat tersebut dikarenakan belum adanya kalkulator scientific, perhitungan dalam 

kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah diawali dengan menghitung salat maghrib. 

Kitab Anfa’ al-Was}i>lah menggunakan metode hisab kontemporer, perhitungan dalam 
kitab ini dimulai dari salat zuhur. Sanad keilmuan dalam bidang falak yang didapat 

olek Muhammad Khumaidi dan Ahmad Ghaza>li> adalah sama-sama bertemu atau 
pernah belajar kepada KH. Zubair Bungah Gresik dan KH. Noor Ahmad SS Jepara. 

Sumber pengembagan dari kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah diambil dari 

kitab Risa>lah al-Qamarain dan kitab Badi>'ah al-Mitsa>l karya KH. Ma’shum dengan 

menghilangkan data tahqi>qi>. Sumber pengembangan kitab Anfa’ al-Was}i>lah diambil 
dari metode Jean Meeus. Langkah pengembangan metode yang dilakukan oleh kedua 

pengarang kitab tersebut ialah Pesantren Kilat, menjadi seorang pengajar ilmu falak di 

pondok pesantren yang mereka ajar, dan Penelitian dan Kajian para Akademisi. 



 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan pengubahan teks dari satu 

tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari 

huruf arab ke huruf layin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman buku untuk 

transliterasi dari huruf arab ke huruf latin: 

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah: 

Arab Ind Arab Ind Arab Ind Arab Ind 

 k ك {d ض d د ‘ ء

 l ل t ط dh ذ b ب

 m م {z ظ r ر t ت

 n ن ‘ ع z ز th ث

 h ه gh غ s س j ج

 w و f ف sh ش {h ح

 y ي q ق {s ص kh خ

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan 

horizontal di atas huruf a>, i>, u>. 

3. Bunyi hiidup dobel (diftong) arab transliterasikan dengan menggabungkan dua 

huruf “ay” dan ”aw”. contoh: bayna, layhim, mawd{u>’ah. 

4. Istilah (technical terms) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa 

baku indonesia harus dicetak miring. 

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. 

Transliterasi hanya berlaku pada kosonan. 

Contoh: 

Ibn taymi>yah bukan ibnu taymi>yah, Inna al-di>n ‘inda Alla>h al-Isla>m bukan Inna 

al-di>na ‘inda Alla>hi al-Isla>mu. Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu dan bukan 

pula fahuwa wa>jibun. 

6. Kata yang berakhir dengan ta’marbutah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) 

dan idafah di transliterasi dengan “ah”. 

Contoh: 

Na’at dan Muda>f ilayh : Sunnah Sayyi’ah, al-Maktabah al-mis}riyah. 



 

Mud}a>f   : Mat}ba’at al-A>mmah. 

7. Kata yang berakhir dengan ya>’ mushaddadah (ya>’ ber-tashdid) di transliterasikan 

dengan i>. Jika i> diikuti dengan ta>’ marbu>t}ah maka trsnsliterasikan adalah i>yah. 

Jika ya>’ ber-tasydid berada ditengan kata di trasnliterasikan dengan yy. 

Contoh: 

Al-Ghaza>li>, al-Nawawi> 

Ibn taymi>yah. Al jawzi>yah 

Sayyid, mua’ayyid, muqayyid. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu Falak atau yang disebut juga dengan ilmu hisab adalah pengetahuan 

yang memegang peranan penting dalam kehidupan umat Islam. Karena dengan 

mempelajari astronomi, umat Islam dapat menentukan kemana arah kiblat disuatu 

tempat di permukaan bumi, dengan astronomi Muslim juga dapat memastikan 

dimulainya waktu salat dan dengan astronomi dapat memudahkan orang yang 

sedang melakukan rukyatul hilal untuk tahu dimana posisi hilal berada sebagai 

penanda masuknya awal bulan kamariyah.1 

Mempelajari astronomi pada dasarnya memiliki dua kepentingan yang 

saling terkait, Pertama untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Kedua, untuk keperluan yang berkaitan dengan peribadatan sehari-

hari umat Islam,2 Mulai dari penentuan arah kiblat, pembuatan jadwal waktu salat, 

pembuatan penanggalan Hijriah, penentuan awal bulan kamariyah, seperti awal 

Ramadhan dan awal Syawal dan Idul Adha (10 Zulhijah) dan bahkan prediksi 

kapan akan terjadi gerhana ketika umat Islam diperintahkan untuk menunaikan 

salat gerhana (Kusuf dan Khusuf).3 

                                                             
1 Slamet Hambali, Ilmu Falak 1 (Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh Dunia), 

(Semarang: Pasca sarjana IAIN Walisongo, 2011), 9. 
2 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjuampaan Khazanah Islam Dan Sains Modern, (Yogyakarta: 

Suara Muhammadiyah, 2004), 3. 
3 Zainal Arifin, Ilmu Falak, (Yogyakarta: Lukita, 2013), 2. 
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Masalah salat merupakan masalah yang fundamental dan signifikan 

dalam Islam. Dalam menjalankan kewajiban salat, umat Islam terikat dengan 

waktu sudah ditentukan. Sesungguhnya salat ini adalah kewajiban yang 

diwajibkan waktunya ada pada orang-orang yang beriman. Dan dalam Islam 

salat adalah kedudukan yang sangat agung karena salat adalah tiang agama. 

Konsekuensi logis dari Surat an-Nisa' ayat 103 adalah salat lima waktu 

tidak bisa dilakukan dengan sembarang waktu, tetapi harus mengikuti waktu 

yang telah ditentukan berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis. Namun 

kenyataannya, banyak orang dalam beribadah, terutama salat, masih terpaku 

padanya dengan pendapat para ulama', sedangkan para ulama' juga banyak 

perbedaan pendapatan mengenai waktu salat. 

Dalam berbagai ayat Al-Qur’an disebutkan bahwa perintah salat adalah 

sebenarnya sudah diturunkan sejak lama oleh para Nabi dan Rasul sebagai 

ibadah kunci untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Namun pada umumnya para 

ulama sepakat bahwa perintah salat lima waktu merupakan mukjizat 

Rasulullah setelah pulang dari perjalanan yang fenomenal, yaitu Isra’ Mi'raj.1 

Salat adalah ibadah yang paling utama yang diwajibkan untuk seluruh 

muslim didunia. Oleh karena itu, banyak dalil baik dari Al-Qur’an maupun 

Hadis yang menyebutkan tentang kewajiban salat. Dalam memenuhi 

kewajiban salat, umat Islam tidak bisa memilih waktu yang mereka inginkan. 

Salat tidak dilakukan ketika umat Islam mempunyai waktu yang longgar untuk 

                                                             
1 Slamet Hambali, 103. 
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mengerjakannya, tetapi umat Islam harus meluangkan waktu mereka untuk 

salat, karena kewajiban salat itu terikat waktu sudah ditentukan.2 

Salat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang kedudukannya 

telah disebutkan dalam nash (Al-Qur’an dan Hadis). Selain itu, dalam Al-

Qur’an menyebutkan bahwa salat adalah ibadah yang dalam tata cara 

pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa waktu yang telah ditentukan. Namun, 

Al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam tertinggi masih kurang dalam  

menjelaskan secara rinci tentang beberapa waktu tertentu sebagai waktu, 

hingga cara salat yang benar. Oleh karena itu, kita membutuhkan Hadis 

Rasulullah SAW. untuk mengartikannya sampai sekarang. Kita mengenal 

waktu salat yang wajib yakni dibagi menjadi lima waktu, yaitu Subuh, Dhuhur, 

Ashar, Maghrib dan Isya’. 

Allah SWT mewajibkan salat lima waktu kepada manusia untuk 

dilaksanakan sebagai kewajiban dan tidak boleh ditinggalkan. Salat lima waktu 

ini tidak sembarang dilakukan disemua waktu tanpa adanya alasan yang 

membolehkannya. Waktu-waktu salat yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an 

dan Hadis merupakan sebuah fenomena alam, yang mana petunjuk akan sulit 

untuk dilaksanakan apabila tidak menggunakan Ilmu Falak. Misalnya, kita mau 

melaksanakan salat dhuhur, kita harus keluar rumah untuk melihat posisi 

matahari apakah sudah kulminasi atau belum, dan waktu salat-salat 

seterusnya.3 

                                                             
2 Ahmad Junaidi, Seri Ilmu Falak (Pedoman Praktis Perhitungan Awa Waktu Salat, Arah 

Kiblat Dan Awal Bulan Qamariyah), (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.), 21-23. 
3 Ibid. 
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Dalam menentukan waktu salat, data astronomi yang paling penting 

adalah posisi matahari pada koordinat ufuk terutama ketinggian, jarak zenith, 

ghurub, fajar, matahari terbit, kulminasi, matahari terbenam dan hilangnya 

syafaq. Dalam hal ini, astronomi berperan dalam menafsirkan fenomena-

fenomena yang disebutkan dalam dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis diatas, dan 

diterapkan dalam bentuk rumus-rumus matematika. Dalam jadwal waktu salat 

pada umumnya masyarakat telah sepakat untuk menerima ilmu falak. Karena 

lintasan semu matahari relatif konstan, waktu posisi matahari di awal waktu 

salat setiap hari dalam setahun dapat dengan mudah dihitung. Dengan 

demikian orang yang akan salat di awal waktu mendapat kemudahan.4  

Yang dimaksud dengan waktu salat dalam pengertian hisab adalah awal 

masuknya waktu salat. Waktu salat berakhir ketika waktu salat berikutnya tiba, 

kecuali waktu salat subuh yang berakhir ketika matahari terbit dari ufuk timur. 

Waktu salat ditentukan berdasarkan posisi matahari yang diukur dari suatu 

tempat di bumi. Menghitung waktu salat pada dasarnya adalah menghitung 

posisi matahari menurut kriteria yang ditentukan. 

Para ulama fiqh kemudian menetapkan batas waktu salat dengan 

berbagai cara atau metode yang mereka asumsikan untuk menentukan waktu 

salat. Ketentuan waktu salat yang dijelaskan atau ditunjukkan oleh Nabi 

Muhammad SAW hanyalah fenomena alam, tidak ada spesifikasi kapan waktu 

yang dijelaskan secara detail. Otomatis fenomena alam seperti ini akan 

menimbulkan masalah bagi kita, ketika langit mendung dan matahari tidak 

                                                             
4 Ibid, 24. 
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memantulkan sinarnya, maka kita akan kesulitan mendeteksi posisi matahari 

untuk dijadikan dasar penentuan awal dan akhir salat. 

Adanya permasalahan tersebut, untuk membantu mewujudkan 

keteraturan mengenai batas awal waktu salat dalam teks Al-Qur’an dan Hadis 

di atas, di perlukan suatu rumusan untuk menentukan awal waktu salat. Artinya 

konsep kejelasan waktu sangat dibutuhkan. 

Hisab menurut bahasa berarti hitungan, perhitungan, aritmatic (hitung), 

computation (perhitungan), calculation (perhitungan), estimation (perkiraan, 

perhitungan), appraisal (penaksiran). Hisab artinya hitung, yaitu ilmu yang 

membahas tentang seluk beluk perhitungan.5 Sedangkan secara istilah hisab 

adalah perhitungan benda-benda angkasa untuk mengetahui posisinya pada 

waktu yang diinginkan. Jika hisab digunakan khusus untuk hisab waktu atau 

hisab awal bulan, yang dimaksud adalah penentuan posisi matahari atau bulan 

agar diketahui posisi matahari dan bulan pada bola langit pada waktu-waktu 

tertentu.6 

Seiring dengan perkembangan zaman yang serba instan dan praktis, 

dimana manusia tidak ingin susah melihat langit ketika hendak salat. Dalam 

keadaan demikian, metode hisab dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam 

menentukan waktu salat yang masih perlu dievaluasi terus menerus dalam 

perkembangannya, sehingga muncul metode hisab dari yang tradisional hingga 

                                                             
5 A. Kadir, Cara Mutakhir Menentukan Awal Bulan Ramadhan dan Dzulhijjah, (Semarang: 

Fatwa Publishing, 2002), 4-5. 
6 Maskufa, Ilmu Falak, (Jakarta: Gaung Persada, 2010), 147.  
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yang modern. Software untuk menentukan waktu salat juga telah muncul, 

sehingga memudahkan manusia untuk menentukan awal mula waktu salat.7 

Metode hisab awal waktu salat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

hisab klasik dan hisab kontemporer. Diantara kitab-kitab yang menggunakan 

hisab klasik seperti kitab Sulam al-Nayirain, al-Qowa>id al-Falakiyah dan Fath 

al-Ro'uf al-Mana>n yang menyajikan data dan sistem perhitungan sederhana 

untuk posisi bulan dan matahari tanpa menggunakan geometri segitiga bola. 

Sedangkan kelompok kitab yang menggunakan hisab kontemporer 

seperti Tsima>rul Muri>d, Nautica Almanac, Jean Meeus dan Ephemeris. 

Metode hisab rukyat ini menyajikan data dan sistem perhitungan menggunakan 

kaidah geometri segitiga bola. 

Dalam mengembangkan sebuah metode perhitungan dalam hisab, salah 

satu cara mengembangkannya yaitu dengan menuangkan metode tersebut 

dalam sebuah buku atau kitab seperti yang dilakukan oleh para ulama ahli 

falak. Metode yang mereka dapat atau yang meraka pelajari mereka 

kembangkan melalui karya mereka dan mengajarkan kepada para muridnya 

sehingga metode tersebut bisa menyebar luas dan dapat dipelajari oleh 

masyarakat umumnya maupun di kalangan pecinta ilmu falak. 

Di Indonesia sendiri banyak ulama ahli falak dengan karya-karyanya di 

bidang ilmu falak yang membahas seputar perhitungan dalam ilmu falak mulai 

dari hisab, rukyah, hingga data yang dihasilkan dari perhitungannya. Sebagai 

                                                             
7 Nashifatul Wadzilah, Studi Analisis Hisab Awal Waktu Shalat Ahmad Ghozali Dalam 

Kitab Irsyad al Murid, (Skripsi: Walisongo Semarang, 2013), 9-10. 
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contohnya kitab al-Khula>s}ah} fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-Lugharitmiyah}8 

dan kitab Anfa' al-Wasi>lah,9 keduanya merupakan kitab karangan ulama ahli 

falak asal Indonesia dengan segudang karyanya baik dalam ilmu falak maupun 

bidang ilmu lainnya. 

Kitab al-Khula>s}ah} fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-Lugharitmiyah} 

merupakan kitab atau buku yang dijadikan pedoman bagi Muhammad 

Khumaidi Jazry10 yang merupakan penulisnya saat mengajar ilmu falak di 

Pondok Pesantren Langitan Tuban Jawa Timur dan Pondok Pesantren 

Mambaus Shalihin di Gresik Jawa Timur. Semua buku yang ditulis oleh 

Muhammad Khumaidi Jazry menggunakan ditulis tangan. Sebagian besar 

tulisannya dalam bahasa Arab pegon. Kitab-kitab tersebut tidak dipelajari oleh 

masyarakat umum tetapi hanya digunakan oleh pesantren tempatnya mengajar. 

Sekilas proses dalam penghitungan waktu salat dalam kitab al-

Khula>shah} fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-Lugharitmiyah menggunakan 

bantuan tabel logaritma yang masih bisa dikatakan masih manual. Namun, 

orang yang mempelajari astronomi dengan alat ini tidak terjebak dalam 

perhitungan instan. Hal inilah yang mendasari Muhammad Khumaidi Jazry 

untuk mempertahankan penggunaan alat tabel logaritma.11 

Kitab Anfa' al-Wasi>lah merupakan salah satu kitab karya Ahmad 

Ghazali yang ditulis dalam bahasa Arab, nama kitab ini adalah Anfa' al-

                                                             
8 Muhammad Khumaidi Jazry, Al-khulashah Fi al-Awqat al-Syar;iyyah Bi al-

Lugharitniyyah, Gresik: Mawar, 1995. 
9 Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, Anfa’ al-Wasi>lah, Sampang: Lejnah Falakiyah 

al-Mubarok Lanbulan, 2004. 
10 Muhammad Khumaidi Jazry, Ibid. 
11 Ibid. 
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Wasi>lah Ila> Ma'rifah al-Auqa>t al-Shar'iyah} Wa Simt al-Qiblah}. Kitab Anfa' al-

Wasi>lah disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan ringkas 

sehingga memudahkan bagi pemula yang ingin mempelajari hisab awal waktu 

salat dan arah kiblat.12 

Kitab Anfa' al-Wasi>lah merupakan kitab astronomi pertama karya 

Ahmad Ghazali yang membahas tentang waktu salat. Kitab ini menjelaskan 

teori berdasarkan amalan hisab untuk menentukan awal waktu salat dan arah 

kiblat menggunakan alat hitung berupa kalkulator dan dilengkapi dengan tabel 

deklinasi serta equation of time, lintang dan juga bujur tempat. 

Berangkat dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahas 

perkembangan metodologi hisab dalam Kitab al-Khula>shah} fi> al-Awqa>t al-

Shar'iyah} bi al-Lugharitmiyah Dan Kitab Anfa’ al-Wasi>lah dalam 

pengembangan metodologi dalam hisab waktu awal salat. Kajian tersebut akan 

dituangkan penulis dalam skripsi yang berjudul: “Studi Komparatif 

Perkembangan Metodologi Hisab Penentuan Awal Waktu Salat Dalam 

Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah Dan Kitab Anfa’ Al-Was}i>lah.” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Metodologi Hisab Penentuan Awal Waktu Salat dalam Kitab al-

Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan Kitab Anfa’ al-Was}i>lah? 

                                                             
12 Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, Ibid. 
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2. Bagaimana Sanad dan Sumber Pengembangan Metodologi Hisab 

Penentuan Awal Waktu Salat dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-

Shar’iyah dan Kitab Anfa’ al-Was}i>lah? 

3. Bagaimana Langkah-langkah Pengembangan Metodelogi Hisab Penentuan 

Awal Waktu Salat dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan 

Kitab Anfa’ al-Was}i>lah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang harus dicapai dalam penelitian serta penulisan 

skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Metodologi Hisab Penentuan Awal Waktu 

Salat dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan Kitab Anfa’ 

al-Was}i>lah. 

2. Untuk Mengetahui Sanad dan Sumber Pengembangan Metodologi Hisab 

Penentuan Awal Waktu Salat dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-

Shar’iyah dan Kitab Anfa’ al-Was}i>lah. 

3. Untuk Mengetahui Langkah-langkah Pengembangan Metodelogi Hisab 

Penentuan Awal Waktu Salat dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-

Shar’iyah dan Kitab Anfa’ al-Was}i>lah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian merupakan turunan lebih lanjut dari tujuan 

penelitian. Manfaat penelitian bersifat teoritis maupun praktis. 
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1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan 

pemikiran kepada masyarakat tentang pengembangan metodologi hisab 

awal waktu salat dalam kitab Al-Khula>shah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan 

kitab  Anfa’ al-Wasi>lah, sehingga masyarakat lebih mengetahui dan 

memahami tentang perkembangan metodologi yang ada dalam kedua kitab 

tersebut mengenai hisab sehingga dapat mengetahui sejarah perkembangan 

metodologi yang diambil oleh penulis kedua kitab tersebut. 

2. Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu 

pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya dalam ilmu falak. 

 

E. Telaah Pustaka 

Guna menyelesaikan serta memecahkan masalah dalam penelitian ini 

yang tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yana akan dijadikan 

sebagai bahan perbandingan dan kajian, maka dalam hal ini penulis 

menggunakan karya-karya ilmiah yang membahas tentang hisab penentuan 

awal waktu salat, diantaranya: 

Skripsi Siti Makhturoh yang berjudul: “Studi Komparasi Pemikiran 

Ahmad Ghaza>li> Dan Uzal Syahruna Dalam Menentukan Waktu Salat 

Maktubah”. Skripsi ini membahas tentang Metode yang digunakan dalam 

kitab Anfa’ al-Was{i>lah dan buku Ilmu Falak Metode al-Shahru adalah metode 

kontemporer, namun dari dua metode ini memiliki perbedaan dalam penentuan 
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waktu salat maktubah terutama pada penentuan waktu salat Magrib dan akhir 

waktu salat Subuh. Pengaruh perbedaan penentuan waktu salat maktubah 

antara kitab Anfa’ al-Was{i>lah dengan buku Ilmu Falak Metode al-Shahru 

mengakibatkan waktu yang dihasilkan berbeda. Perbedaan ini terdapat pada 

penentuan waktu Magrib dan Terbit, dimana Magrib menggunakan kitab Anfa’ 

al-Was{i>lah akan lebih lambat beberapa 112 detik masuk waktunya ketika tinggi 

tempat antara 1 - 29 mdpl daripada buku Ilmu Falak Metode al-Shahru.13 

Skripsi Ahmad Syarif Hidayatulloh, yang berjudul: “Komparasi 

Algoritme Deklinasi Matahari Dan Equation Of Time Dalam Buku Mekanika 

Benda Langit Dengan Buku Anfa’ al-Was{i>lah Serta Pengaruhnya Terhadap 

Awal Waktu Salat”. Skripsi ini membahas tentang selisih algoritme Deklinasi 

Matahari dan Equation of Time baik Rinto Anugraha dan Ahmad Ghaza>li> 

hanya terdapat pada hitungan detik, dan berubah-ubah setiap waktunya, 

terkadang 1 detik ataupun hingga 13 detik. Perbedaan hasil algoritme Deklinasi 

Matahari dan Equation of Time versi Rinto Anugraha dan versi Ahmad Ghaza>li> 

tidak berpengaruh siginifikan terhadap hasil perhitungan awal waktu salat, 

karena hasil dari masing-masing perhitungan awal waktu salat yang 

menggunakan data hasil algoritme Deklinasi Matahari dan Equation of Time 

dari kedua versi tersebut perbedaannya masih dalam hitungan detik.14 

                                                             
13 Siti Makhturoh, “Studi Komparasi Pemikiran Ahmad Ghazali Dan Uzal Syahruna 

Dalam Menentukan Waktu Salat Maktubah”. (Skripsi, IAIN Walisongo, 2019). 
14 Ahmad Syarif Hidayatulloh, yang berjudul: “Komparasi Algoritme Deklinasi Matahari 

Dan Equation Of Time Dalam Buku Mekanika Benda Langit Dengan Buku Anfa’ al-Was{i>lah Serta 

Pengaruhnya Terhadap Awal Waktu Salat”, (Skripsi, UIN Walisongo, 2017). 
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Skripsi Shochifatul Wachdah, yang berjudul: “Studi Komparatif 

Metode Hisab Awal Waktu Salat Ahmad Ghaza>li> dalam Kitab Anfa’ al-

Was}i>lah dan Noor Ahmad SS dalam Kitab Syawa>riq al-Anwa>r”. Skripsi ini 

membahas tentang Metode hisab awal waktu salat Ahmad Ghaza>li> dalam kitab 

Anfa’ al-Was}i>lah dan hisab awal waktu salat Noor Ahmad SS dalam kitab 

Syawa>riq al-Anwa>r sama-sama memakai konsep spherical trigonometri, 

namun terdapat perbedaan dari keduanya. Kemudian terdapat Kelebihan dan 

kekurangan metode hisab awal waktu salat Ahmad Ghaza>li dan Noor Ahmad 

SS. 15 

Dari judul skripsi yang penulis sebutkan diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda. Kesamaan dari 

penelitian ini adalah membahas tentang penentuan waktu salat awal. Namun 

yang membuat perbedaan peneliti fokus pada Studi Komparatif Perkembangan 

Metodologi Hisab Penentuan Awal Waktu Salat Dalam Kitab Al-Khula>shah} Fi> 

Al-Awqa>t Al-Shar’iyah Dan Kitab Anfa’ Al-Wasi>lah. 

 

F. Kajian Teori 

1. Penentuan Awal Waktu Salat 

Menentukan awal waktu salat adalah salah satu dari beberapa bagian 

yang dibahas dalam astronomi. Merujuk pada buku-buku astronomi 

disebutkan bahwa penentuan awal waktu salat didasarkan pada posisi 

                                                             
15 Shochifatul Wachdah, “Studi Komparatif Metode Hisab Awal Waktu Salat Ahmad 

Ghaza>li> dalam Kitab Anfa’ al-Was}i>lah dan Noor Ahmad SS dalam Kitab Syawa>riq al-Anwa>r”, 

(Skripsi: UIN Walisongo, 2014). 
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matahari yang diukur dari suatu tempat di bumi menurut kriteria yang 

ditentukan,16 bagaimana disebutkan dalam riwayat Sunan an-Nasa>’i berikut: 

ِْْر َعْن َعْبِداهلِل ْبِن َعْمٍروَقاَل: قاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوْقُت َصَلاِة  اظُّه
َوْقُت َصَلاِة ِه َماَظْم َيْحٌضْر اظَعْصُر وَ ِإَذا َزاَظْت اظشَّْمُس َوَكاَن ِظله اظرَُّجِل َكُطْوظِ 

قِ َوَوْقُت اظَعْصرِ َماَظمْ َتْصَرفْ اظشَّْمسُ َوَوْقتُ َصَلاةِ امَلْغِربِ َماَظمْ َيْسُقطُ َثْورُ اظشَّْوَف
رواه )َصَلاِة اظِعَشاِء ِإَظى ِنْصِف اظلَّْيِل َوَوْقُت َصَلاِة اظَفْجِر َماَظْم َتْطُلَع اظشَّْمُس 

 (.ظنسائىا
 

Artinya: Dari abdullah bin amr dia berkata: Rasulullah SAW telah 

bersabda: “Waktu salat z{uhur dimulai saat matahari tergelincir 
dan bayangan seseorang sama dengan tinggi tubuhnya, selama 

waktu ‘As}ar  belum datang, dan waktu salat asyar adalah selama 
matahari belum menguning, dan waktu salat maghrib adalah 

selama mega merah belum menghilang dari langit, dan waktu 

salat Isha>’ hingga pertengahan malam, dan waktu salat shubuh 

adalah sejak terbitnya fajar sebelum matahari terbit.” (HR. al-

Nasa>’i)17 
 

Di dalam Al-Qur’an, sebenarnya sudah ada penjelasan singkat tentang 

waktu-waktu salat fardu, meskipun uraiannya tidak terlalu jelas. Namun, 

setidaknya ada tiga ayat dalam Al-Qur’an yang berbicara tentang waktu 

salat secara global. Berikut adalah waktu salat yang ada dalam Al-Qur’an: 

a. Waktu Salat Z{uhur dalam QS. al-Isra’ ayat 78 

 َاِقِم اظصَّٰلوَة ِظُدُظْوِك اظشَّْمِس ِاٰظى َغَسِق اظَّْيِل َوُقْرٰاَن اْظَفْجرِ 
 

Artinya: “Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya 

malam dan (laksanakan pula salat) S{ubuh ”.18 
 

                                                             
16 Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 

147. 
17 Al- Imam an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2018), 94. 
18 QS. al-Isra’, 78. 
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Waktu salat z{uhur dimulai sejak matahari tergelincir, yaitu 

sesaat setelah matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran 

hariannya, sampai tiba waktu salat ‘as}ar.19 

b. Waktu Salat ‘As}ar dalam QS. ar-Rum ayat 18 

ُِْرْوَنْظَحْمُد ِفى اظسَّٰمٰوِت َواأَلَوَظُه ا ْرِض َوَعِشيًّا وَِّحْيَن ُتُّْ  
 

Artinya: “Segala puji hanya bagi-Nya di langit dan di bumi, pada waktu 

petang dan pada saat kamu berada pada waktu siang”.20 

 

Rasulullah melakukan salat ‘as}ar pada saat panjang suatu 

bayang-bayang sepanjang dirinya dan juga disebutkan saat panjang 

panjang-panjang dua kali panjang dirinya.21 

c. Waktu Salat Maghrib dalam QS. Hud ayat 114 

ا مَِّن اظَّْيلِ َْاِر َوُزَظًفَوَاِقِم اظصَّٰلوَة َطَرَفِي اظنَّ  
 

Artinya: “Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan 

pada bagian-bagian malam”.22 

Waktu salat maghrib dimulai apabila matahari terbenam sampai 

hilangnya cahaya merah dilangit barat.23 Dalam pemahaman lain awal 

mula salat maghrib dimulai dari matahari tenggelam sampai tibanya 

waktu salat ‘ishă.24 

d. Waktu Salat ‘Ishă dalam QS. an-Nur ayat 58 

ِْْيَرِة َوِمْن َصٰلوِة اْظِعَشۤاِءْعِد َب ِمْن َقْبِل َصٰلوِة اْظَفْجِر َوِحْيَن َتَضُعْوَن ِثَياَبُكْم مَِّن اظَُّّ  

                                                             
19 Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017), 83. 
20 QS. ar-Rum, 18. 
21 Ahmad Izzuddin, Ibid. 
22 QS. Hud, 114. 
23 Mery Fitrianis, Waktu Shalat Dalam Al-Qur’an Studi Atas Corak Tafsir Fiqhi Sunni Dan 

Syi’i, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 25. 
24 Ahmad Izzuddin, Ibid. 
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Artinya: “yaitu sebelum salat S{ubuh , ketika kamu menanggalkan 

pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat ‘Ishă”.25 

 

Awal waktu salat ‘ishă dimulai ketika hilangnya mega merah 

sampai separuh malam ada juga yang mengatakan sepertiga malam yang 

terakhir26, ada juga yang mengatakan bahwa akhir dari salat ‘ishă adalah 

sampai terbitnya fajar.27 

e. Waktu Salat S{ubuh dalam QS. an-Nur ayat 58 

ِْْيَرِة َوِمْن َبْعِد ٰلوِة اْظِعَشۤاِءَص ِمْن َقْبِل َصٰلوِة اْظَفْجِر َوِحْيَن َتَضُعْوَن ِثَياَبُكْم مَِّن اظَُّّ  

 

Artinya: “yaitu sebelum salat S{ubuh, ketika kamu menanggalkan 
pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya”.28 

 

Waktu salat s{ubuh dimulai ketika terbit fajar sampai dengan 

terbitnya matahari. Fajar yang dimaksud dalam waktu salat s{ubuh ialah 

fajar s}idi>q.29 

Penjelasan Nabi tentang waktu salat wajib dengan perintah 

memperhatikan keadaan alam, cahaya dan kedudukan matahari atau 

bayangan suatu benda, maka secara astronomis awal dan akhir waktu salat 

dapat ditentukan dengan perhitungan atau dengan asas. perhitungan. Dalam 

perhitungan ini diperlukan beberapa data astronomi yaitu: deklinasi 

matahari, hingga equation of time juga diperlukan data lokasi berupa lintang 

dan bujur. 

                                                             
25 QS. an-Nur, 58. 
26 Imam Taqiuddin Abi Bakar Muhammad Khusain, Kifayat al-Akhyar Fii Halli Gayat al-

Ihtisar, (Surabaya: Dar al-Kitab al-Islam, Juz I, T.Th), 84. 
27 Ahmad Izzuddin, Ibid. 
28 QS. an-Nur, 58. 
29 Mery Fitrianis, Ibid. 
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2. Konsep Waktu Dari Masa Kemasa 

a. Konsep Teori Bumi Datar 

Hipotesis modern yang mendukung teori Bumi datar diajukan 

oleh seorang ilmuwan Inggris, Samuel Rowbotham (1816–1884). Ia 

memaparkan temuannya sebagai bukti bahwa Bumi itu datar dalam 

bukunya yang berjudul Zetetic Astronomy Earth Not a Globe. Ia juga 

mendirikan Zetetic Society yang berlokasi di Inggris dan Amerika 

Serikat. Rowbotham adalah ilmuwan Bumi datar pertama yang 

berhipotesis bahwa diameter Matahari adalah 32 Miles dengan jarak 

sekitar 700 mil dari Bumi.30 

b. Konsep Teori Bumi Sferoid (Bola) dan Elipsoid 

Plato (427-347 SM) percaya bahwa bumi itu bulat. Secara 

signifikan, dia tidak bisa membuktikan ini. Kemudian muridnya, 

Aristoteles (384-322 SM) sekitar tahun 330 SM mulai menawarkan 

bukti bahwa Bumi itu bulat. Salah satu bukti yang meyakinkan adalah 

dengan menunjukkan bentuk bayangan bumi yang terlihat saat gerhana 

bulan. Menjelang awal Abad Pertengahan, pengetahuan bahwa bumi 

itu bulat tersebar luas di seluruh Eropa.31 

Eksperimen ilmiah Yunani kuno yang paling terkenal untuk 

membuktikan bahwa bumi itu bulat berasal dari Eratosthenes (276-194 

SM). Metodenya melibatkan mengamati bayangan yang dibentuk oleh 

                                                             
30 J. Ardian, dkk. Benarkah Bumi itu  datar?  100  Klaim  Bukti  Ilmiah  Menurut  Flar 

Earth Society dan bantahannya, (Yogyakarta: Narasi, 2017), 17. 
31 Ibid, 44. 
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Matahari di permukaan bumi. Dalam eksperimennya, tongkat 

ditempatkan secara vertikal di tanah di kota Alexandria dan di Assouan 

(Syen). Kedua kota berada pada lingkaran meridian yang sama. Karena 

lingkaran meridian adalah lingkaran besar untuk bola langit, maka 

lingkaran bumi di bawahnya juga lingkaran besar.32 

3. Hisab Awal Waktu Salat dan Perkembangannya 

Yang dimaksud hisab waktu salat adalah menghitung mulainya masuk 

waktu salat. Waktu salat ditentukan berdasarkan posisi matahari yang 

diukur dari suatu tempat di bumi. Menghitung waktu salat pada dasarnya 

adalah menghitung posisi matahari sesuai dengan kriteria yang ditentukan.33 

Tidak bisa dipungkiri, bahwa setelah mengalami masa keemasan 

selama kurang lebih 500 tahun berturut-turut umat Islam mulai menyisihkan 

dalam bidang ilmu pengetahuan alam atau kauniyah oleh orang Eropa, lalu 

Amerika, dan kemudian Jepang, dan kini menempati posisi terlemah.34 

Akibatnya umat Islam lemah dalam teknologi karena teknologi modern 

bertumpu pada ilmu kauniyah. Teknologi adalah penerapan ilmu kauniyah 

untuk dapat memanfaatkan alam untuk kesejahteraan umat. Kita dijajah, 

dikuasai, dikuasai dan dieksploitasi selama berabad-abad oleh Negara barat 

                                                             
32 Sir Thomas L. Heath, Greek Astronomy, (New York: Dover Publication INC, 1991), 110. 
33 Ahmad Musonnif, Ilmu Falak Metode Hisab Awal Waktu Salat, Arah Kiblat, Hisab Urfi, 

dan Hisab Hakiki Awal Bulan, (Yogyakarta: Teras, 2011), 58. 
34 Ahmad Junaidi, Menuju Ke Arah Pengembangan Ilmu Falak, (Ponorogo: STAIN 

Ponorogo, tt), 54. 
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karena tidak mampu menandingi kemampuan teknologi dan senjata 

mereka.35 

Itulah kewajiban kita adalah menguasai dan mengembangkan ilmu 

seperti sediakala, karena ini adalah perintah syari'at. Untuk menyadari 

betapa pentingnya ilmu kauniyah yang menjadi dasar teknologi itu, Allah 

telah mengingatkan dalam Surah al-Jasiyah ayat 13: 

َقْوٍ  َوَسخََّر َظُكْم مَّا ِفى اظسَّٰمٰوِت َوَما ِفى اْظَاْرِض َجِمْيًعا مِّْنُه ِانَّ ِفْي ٰذِظَك َظٰاٰيٍت ظِّ
 .يََّتَفكَُّرْونَ 

Artinya: “Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit 

dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kajian 

kepustakaan (Library research) atau sering disebut dengan penelitian 

pustaka. Yang dimaksudkan dengan penelitian pustaka adalah telaah yang 

dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang didasarkan pada 

tumpuan penelaahan kritis dan mendalam atas bahan-bahan pustaka yang 

akurat serta relevan.36 Karena data yang diperoleh berupa dokumen-

dokumen yang berasal dari buku-buku. Maka perlu dilakukan penelitian 

                                                             
35 Ahmad Baiquni, Al-Qur’an, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (Yogyakarta: Dana 

Bhakti Prima Yasa, Cet. IV, 1996), 149. 
36 Basuki, Studi Analisis Nisbah Filsafat Ilmu Sebagai Manhaj al-Fikr Salam Islamic 

Studies di Perguruan Tinggi Islam, (Sleman: Zahir Publishing cet. 1, 2017), 6. 
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kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif.  

Metode kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu 

dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.37 Dalam penelitian 

kualitatif, kebenaran berada di luar dirinya, sehingga hubungan antara 

peneliti dan yang diteliti harus dijaga jaraknya sehingga bersifat 

independen.38 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Karena penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

kepustakaan, maka data penelitian yang digunakan adalah data tentang 

pengembangan metodologi hisab awal waktu salat hisab kitab al-

Khula>shah} fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-Lugharitmiyah dan kitab 

Anfa' al-Wasi>lah serta memuat langkah-langkah serta cara penulis 

dalam mengembangkan metode tersebut khususnya perkembangan 

metodologi hisab awal waktu salat antara hisab kitab al-Khula>shah} fi> 

al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-Lugharitmiyah dan kitab Anfa' al-Wasi>lah. 

                                                             
37 Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian suautu pendekatan praktik,(Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2006), 231.   
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kuaantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta,2013), 11. 
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b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua, yaitu sebagai berikut: 

1) Sumber Data Primer 

a) Muhammad Khumaidi Jazry, Al-khulashah Fi al-Awqat al-

Syar;iyyah Bi al-Lugharitniyyah, Gresik: Mawar, 1995. 

b) Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, Anfa’ al-Wasi>lah, 

Sampang: Lejnah Falakiyah al-Mubarok Lanbulan, 2004. 

2) Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan bukti-bukti teoritis yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan. Data ini mendasari kajian teoritis yang 

dijadikan landasan kerangka berpikir. Untuk menghasilkan kajian 

teoritis yang baik, perlu dilakukan studi pustaka.39 

Sumber sekunder terdiri dari berbagai macam, mulai dari 

buku, surat pribadi, artikel jurnal, jurnal, dan lain-lain.40 Sumber 

data ini digunakan untuk mendukung kajian terhadap data yang 

terkumpul dan sebagai pembanding data primer. Dengan kata lain, 

data ini berkaitan dengan langkah-langkah analisis data yang 

meliputi: 

a) Ahmad Syarif Hidayatulloh, “Komparasi Algoritme Deklinasi 

Matahari Dan Equation Of Time Dalam Buku Mekanika Benda 

                                                             
39 Widjono, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Kepribadian Di Perguruan Tinggi, (Jakarta: 

PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), 248. 
40 Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 143. 
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Langit Dengan Buku Anfa’ al-Was{i>lah Serta Pengaruhnya 

Terhadap Awal Waktu Salat”, Skripsi, UIN Walisongo, 2017. 

b) Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2008, Cet. ke-1, edisi 4. 

c) Jayusman, “Jadwal Waktu Salat Abadi”, Journal of Islamic 

Studies, vol. 3, no. 1, Maret 2013. 

d) M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Vol. 8, Jakarta : Lentera 

Hati, Cet 1, 2002. 

e) Maskufa, Ilmu Falak, Jakarta: Gaung Persada, 2010. 

f) Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2016. 

g) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah I, Bandung: PT. al-Ma’arif, 1997. 

h) Shochifatul Wachdah, “Studi Komparatif Metode Hisab Awal 

Waktu Salat Ahmad Ghaza>li> dalam Kitab Anfa’ al-Was}i>lah dan 

Noor Ahmad SS dalam Kitab Syawa>riq al-Anwa>r”, Skripsi: 

UIN Walisongo, 2014. 

i) Siti Makhturoh, “Studi Komparasi Pemikiran Ahmad Ghaza>li> 

Dan Uzal Syahruna Dalam Menentukan Waktu Salat 

Maktubah”, Skripsi, IAIN Walisongo, 2019. 

j) Slamet Hambali, Ilmu Falak 1, Semarang: Program 

Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012. 



22 
 

k)  Sugiyono, Metode Penelitian Kuaantitatif Kualitatif dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, 2013. 

l) Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suautu Pendekatan 

Praktik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006. 

m) Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyah, Yogyakarta ; 

Pustaka Pelajar, cet II, 2008. 

n) Widjono, Bahasa Indonesia Mata Kuliah Kepribadian Di 

Perguruan Tinggi, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia, 2007. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diambil yakni dengan menggunakan 

studi kepustakaan dengan data kualitatif. Kualitatif deskriptif merupakan 

salah satu cara untuk mencari bahan-bahan atau referensi yang berkaitan 

serta memiliki relevansi dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan cara mengumpulkan buku, jurnal, artikel serta berkas 

yang bisa dijadikan sebagai bahan rujukan, dengan menggunakan cara ini 

penulis akan menelusuri serta mencari informasi yang masih berkaitan 

dengan judul penelitian yang akan diteliti diatas. Dokumen-dokumen 

tersebut dikumpulkan dan dilakukan guna mengecek keabsahan atau 

ketepatan informasi yang didapat.41 

 

                                                             
41 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian 

kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014), 21. 
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4. Analisis Data 

Dalam membantu mengalisis semua data-data yang ada, setelah 

semua data terkumpul, metode yang digunakan penulis dalam menganalisis 

data-data yang sudah diperoleh penulis adalah menggunakan metode 

content analisis atau biasa dikenal dengan istilah “analisis isi” yang 

memiliki maksud yakni perkembangan metodologi perhitungan hisab awal 

waktu salat yang terdapat didalam buku-buku yang mana didalamnya 

membahas tentang perkembangan metodologi perhitungan hisab 

penentuan awal waktu salat dalam kitab al-Khula>shah} fi> al-Awqa>t al-

Shar'iyah} bi al-Lugharitmiyah dan dalam kitab Anfa' al-Wasi>lah. 

Selain itu, penulis juga memadukan metode diatas dengan metode 

analisis komperatif, yang dalam hal ini penulis akan mengkomperasikan 

perkembangan metodologi hisab penentuan awal waktu salat dalam kitab 

al-Khula>s}ah} fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-Lugharitmiyah dan kitab Anfa' 

al-Wasi>lah. Analisis ini sangat dibutuhkan agar mengetahui perbedaan 

perkembangan metodologi hisab penentuan awal waktu salat dalam kitab 

al-Khula>s}ah} fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-Lugharitmiyah dan kitab Anfa' 

al-Wasi>lah. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Laporan hasil penelitian ini akan disusun menjadi tiga bagian utama, 

yaitu bagian awal, inti, dan akhir. Untuk memudahkan pembahasan tesis ini 

dan agar lebih sistematis dan komprehensif seperti yang diharapkan, penulis 
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akan membagi sistematika pembahasan ini menjadi lima bab dan beberapa sub-

bab yang secara garis besar sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAH. Bab ini menjelaskan latar belakang 

masalah penelitian ini. Kemudian dikemukakan rumusan masalah yang berisi 

batasan masalah dan rumusan masalah dari penelitian. Kemudian akan dibahas 

mengenai maksud dan makna yang menggambarkan tujuan dari penelitian ini. 

Selanjutnya disajikan tinjauan pustaka yang berisi kajian dan buku-buku yang 

berkaitan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini. Metode penelitian 

juga disebutkan dalam bab ini, dimana dalam metode penelitian ini dijelaskan 

bagaimana teknik dan analisis yang dilakukan dalam penelitian. Dan terakhir, 

dikemukakan tentang sistematika penulisan. 

BAB II: TEORI. Bab ini menjelaskan tentang kerangka teori landasan 

keilmuan, dengan judul utama hisab penentuan awal waktu salat dan 

perkembangannya yang didalamnya membahas tentang penentuan awal waktu 

salat dan konsep waktu dari masa kemasa, hisab awal waktu salat dan 

perkembangannya meliputi pengertian hisab, perkembangan ilmu falak 

sebelum islam dan perkembangan ilmu falak pada masa Islam. Dalam bab ini 

juga dijelaskan tentang awal penggunaan hisab awal waktu salat, teori 

heliosentris dan geosentris menurut pandangan Islam. 

BAB III: PEMBAHASAN. Dalam bab ini menjelaskan tentang 

gambaran umum tentang kitab al-Khula>s}ah} fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-

Lugharitmiyah dan kitab Anfa' al-Wasi>lah serta biografi, sanad keilmuan, serta 

gambaran sumber serta langka-langkah pengembangan metodologi hisab 
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dalam kitab tersebut, yang terbagi dalam beberapa sub bahasan antara lain: 

biografi Muhammad Khumaidi Jazry dan Ahmad Ghazali, gambaran umum 

kitab al-Khula>shah} fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-Lugharitmiyah dan kitab 

Anfa' al-Wasi>lah, sanad dan sumber perkembangan metodologi hisab awal 

waktu salat dalam kitab al-Khula>shah} fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-

Lugharitmiyah dan kitab Anfa' al-Wasi>lah, langkah-langkah dalam upaya 

pengembangan dari metode hisab awal waktu salat dalam kitab al-Khula>shah} 

fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-Lugharitmiyah dan kitab Anfa' al-Wasi>lah. 

BAB IV: ANALISIS. Dalam bab ini pembahasan dibagi menjadi 

beberapa sub bahasan antara lain: Analisis Sanad dan Sumber Pengembangan 

Metodologi dalam Kitab al-Khula>shah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan Kitab  

Anfa’ al-Wasi>lah. serta Langkah-langkah Pengembangan Metode Hisab dalam 

Kitab al-Khula>shah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah Dan Kitab Anfa’ Anfa’ al-

Wasi>lah. 

BAB V: PENUTUP. Dalam bab ini berisikan penutup dari skripsi, yang 

didalamnya berisi kesimpulan dari penelitian yang dikaji, kemudian memuat 

saran-saran dan penutup. Setelah bab terakhir ini dilampirkan juga daftar kajian 

pustaka, lampiran-lampiran serta  biografi penulis. 
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BAB II 

HISAB PENENTUAN AWAL WAKTU SALAT DAN 

PERKEMBANGANNYA 

 

A. Algoritma dan Penentuan Awal Waktu Salat 

Menentukan awal waktu salat adalah salah satu dari beberapa bagian 

yang dibahas dalam ilmu falak. Merujuk pada buku-buku falak disebutkan 

bahwa penentuan awal waktu salat didasarkan pada posisi matahari yang diukur 

dari suatu tempat di bumi menurut kriteria yang ditentukan,1 bagaimana 

disebutkan dalam riwayat Sunan an-Nasa>’i berikut: 

ِإَذا  ْْرِ َعْن َعْبِداهلِل ْبِن َعْمٍروَقاَل: قاَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َوْقُت َصَلاِة اظُّه
اظَعْصِر  َوْقُت َصَلاِةَوْوِظِه َماَظْم َيْحٌضْر اظَعْصُر َزاَظْت اظشَّْمُس َوَكاَن ِظله اظرَُّجِل َكطُ 

َلاِة َماَظْم َتْصَرْف اظشَّْمُس َوَوْقُت َصَلاِة امَلْغِرِب َماَظْم َيْسُقُط َثْوُر اظشَّْوَفِق َوَوْقُت َص
 رواه اظنسائى ْجِر َماَظْم َتْطُلَع اظشَّْمُساظِعَشاِء ِإَظى ِنْصِف اظلَّْيِل َوَوْقُت َصَلاِة اظَف

 

Artinya: Dari abdullah bin amr dia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: 

“Waktu salat z{uhur dimulai saat matahari tergelincir dan bayangan 

seseorang sama dengan tinggi tubuhnya, selama waktu ‘As}ar  belum 
datang, dan waktu salat asyar adalah selama matahari belum 

menguning, dan waktu salat maghrib adalah selama mega merah 

belum menghilang dari langit, dan waktu salat ‘Ishă  hingga 

pertengahan malam, dan waktu salat shubuh adalah sejak terbitnya 

fajar sebelum matahari terbit.” (HR. an-Nasa’i)2 

 

Di dalam Al-Qur’an, sebenarnya sudah ada penjelasan singkat tentang 

waktu-waktu salat fardu, meskipun uraiannya tidak terlalu jelas. Namun, 

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

147. 
2 Al- Imam an-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2018), 94. 
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setidaknya ada tiga ayat dalam Al-Qur’an yang berbicara tentang waktu salat 

secara global. Berikut adalah waktu salat yang ada dalam Al-Qur’an: 

1. Waktu Salat Z{uhur dalam QS. al-Isra’ ayat 78 

ۗ  َاِقِم اظصَّٰلوَة ِظُدُظْوِك اظشَّْمِس ِاٰظى َغَسِق اظَّْيِل َوُقْرٰاَن اْظَفْجرِ   
Artinya: “Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya 

malam dan (laksanakan pula salat) S{ubuh ”.3 
 

Waktu salat z{uhur dimulai sejak matahari tergelincir, yaitu sesaat 

setelah matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran hariannya, 

sampai tiba waktu salat ‘as}ar.4 

2. Waktu Salat ‘As}ar dalam QS. ar-Rum ayat 18 

ُِْرْوَناظسَّٰمٰوِت َواأَلْظَحْمُد ِفى َوَظُه ا ْرِض َوَعِشيًّا وَِّحْيَن ُتُّْ  
 

Artinya: “Segala puji hanya bagi-Nya di langit dan di bumi, pada waktu 

petang dan pada saat kamu berada pada waktu siang”.5 

 

Rasulullah melakukan salat ‘as}ar pada saat panjang suatu bayang-

bayang sepanjang dirinya dan juga disebutkan saat panjang panjang-

panjang dua kali panjang dirinya.6 

3. Waktu Salat Maghrib dalam QS. Hud ayat 114 

َْاِر َوُزَظًفا مَِّن اظَّْيِل  ۗ  َوَاِقِم اظصَّٰلوَة َطَرَفِي اظنَّ  
 

Artinya: “Dirikanlah salat pada kedua ujung hari (pagi dan petang) dan 

pada bagian-bagian malam”.7 

 

                                                             
3 QS. al-Isra’, 78. 
4 Ahmad Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2017), 83. 
5 QS. ar-Rum, 18. 
6 Ahmad Izzuddin, Ibid. 
7 QS. Hud, 114. 



28 
 

Waktu salat maghrib dimulai apabila matahari terbenam sampai 

hilangnya cahaya merah dilangit barat.8 Dalam pemahaman lain awal mula 

salat maghrib dimulai dari matahari tenggelam sampai tibanya waktu salat 

‘isha>’.9 

4. Waktu Salat Isha>’ dalam QS. an-Nur ayat 58 

ِْْيَرِة َوِمْن َصٰلوِة ْعِد َب ِمْن َقْبِل َصٰلوِة اْظَفْجِر َوِحْيَن َتَضُعْوَن ِثَياَبُكْم مَِّن اظَُّّ
.اْظِعَشۤاِء  

 

Artinya: “yaitu sebelum salat S{ubuh , ketika kamu menanggalkan pakaian 

(luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat ‘Ishă”.10 

 

Awal waktu salat ‘ishă dimulai ketika hilangnya mega merah sampai 

separuh malam ada juga yang mengatakan sepertiga malam yang terakhir11, 

ada juga yang mengatakan bahwa akhir dari salat ‘ishă adalah sampai 

terbitnya fajar.12 

5. Waktu Salat S{ubuh dalam QS. an-Nur ayat 58 

ِْْيَرِة َوِمْن َبْعِد ٰلوِة َص ِمْن َقْبِل َصٰلوِة اْظَفْجِر َوِحْيَن َتَضُعْوَن ِثَياَبُكْم مَِّن اظَُّّ
.اْظِعَشۤاِء  

 

Artinya: “yaitu sebelum salat S{ubuh, ketika kamu menanggalkan pakaian 
(luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya”.13 

 

                                                             
8 Mery Fitrianis, Waktu Shalat Dalam Al-Qur’an Studi Atas Corak Tafsir Fiqhi Sunni Dan 

Syi’i, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 25. 
9 Ahmad Izzuddin, Ibid. 
10 QS. an-Nur, 58. 
11 Imam Taqiuddin Abi Bakar Muhammad Khusain, Kifayat al-Akhyar Fii Halli Gayat al-

Ihtisar, (Surabaya: Dar al-Kitab al-Islam, Juz I, T.Th), 84. 
12 Ahmad Izzuddin, Ibid. 
13 QS. an-Nur, 58. 
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Waktu salat s{ubuh dimulai ketika terbit fajar sampai dengan terbitnya 

matahari. Fajar yang dimaksud dalam waktu salat s{ubuh ialah fajar s}idi>q.14 

Secara umum algoritma dan waktu salat terdapat dalam kitab Ephemeris 

Hisab Rukyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI setiap tahun 

Masehi. Adapun kitab ini adalah kitab yang berisi tentang data Matahari, data 

Bulan, perhitungan awal bulan Hijriah, dan lain sebagainya. Di antara data yang 

disebutkan, ada juga perhitungan waktu salat. 

Contoh perhitungan yang terdapat dalam kitab Ephemeris, mayoritas 

masyarakat Indonesia menggunakan cara ini, sedangkan masyarakat Indonesia 

yang merupakan individu minoritas menggunakan cara lain. Berikut algoritme 

dan waktu salat di dalam buku Ephemeris: 

1. Mengetahui data yang dibutuhkan 

a. Garis lintang tempat (Φ) 

b. Bujur tempat (λ) 

c. Deklinasi matahari (δo) pada 5 GMT 

d. Persamaan Waktu (e) pada 5 GMT 

e. Ketinggian Matahari:15 

1) ha (Asar)  = tan [Φ-δ] + 1 

2) hm (Magrib)  = -1° 

3) hi (Isya)   = -18° 

4) hs (Fajar)  = -20° 

                                                             
14 Mery Fitrianis, Ibid. 
15 Kementerian Agama RI, Ephemeris Hisab Rukyat 2019, (Jakarta: tp. 2019), 423. 
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5) ht (Terbit)  = -01° 

2. Mencari Waktu Salat untuk Suatu Daerah 

a. Zuhur 

Penentuan waktu Zuhur tidak memerlukan nilai ketinggian 

Matahari karena pada saat kulminasinya ketinggian Matahari memiliki 

nilai 0°. Maka langkah-langkah dalam menentukan waktu Zuhur, 

sebagai berikut: 

1) Mencari nilai Mer. Pass 

 

2) Interpolasi 

 

3) Mencari waktu daerah 

 

Hasil WD dibulatkan dengan menambahkan 1 digit dalam menit 

jika ada kelebihan detik. 

4) Penambahan ikhtiyat senilai 0 jam 3 menit.16 

b. Asar 

Berikut langkah-langkah untuk menentukan waktu shalat Ashar: 

1) Mencari sudut waktu Matahari 

 

2) Mencari nilai Mer. Pass  

                                                             
16 Ibid. 

Mer. Pass = 12- e 

Interpolasi = (λx – λd) = /15 

 

WD (zuhur) = Mer. Lulus –  Interpolasi 

 

Cos ta = (-tan Φ tan δo + sin ha / cos Φ / cos δo) / 15 

Mer. Pass = 12 - e 
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3) Interpolasi 

 

4) Cari waktu Daerah (WD) 

 

Hasil WD dibulatkan dengan menambahkan 1 digit dalam menit jika 

ada kelebihan detik. 

5) Penambahan ikhtiyat senilai 0 jam 2 menit.17 

c. Maghrib (Terbenam) 

Berikut langkah-langkah untuk menentukan waktu shalat Maghrib: 

1) Mencari sudut waktu Matahari 

 

2) Mencari nilai Mer. Pass 

 

3) Interpolasi 

 

4) Mencari Waktu Daerah (WD) 

 

Hasil WD dibulatkan dengan menambahkan 1 digit dalam menit jika 

ada kelebihan detik. 

                                                             
17 Ibid, 423-424. 

Interpolasi = (λx – d) / 15 

WD (Ashar) = Mer. Pass + ta – Interpolasi 

Cos tm = (-tan Φ tan δo + sin hm / cos Φ / cos δo) /15 

 

Mer. Pass = 12 - e 

Interpolasi = (λx – λd) / 15 

 

WD (Maghrib) = Mer. Pass + tm – Interpolasi 
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5) Penambahan ikhtiyat senilai 0 Jam 2 menit.18 

d. Isya 

Berikut langkah-langkah untuk menentukan waktu shalat Isya: 

1) Mencari sudut waktu Matahari 

 

2) Mencari nilai Mer. Pass 

 

3) Interpolasi 

 

4) Mencari Waktu Daerah (WD) 

 

Hasil WD dibulatkan dengan menambahkan 1 digit dalam menit jika 

ada kelebihan detik. 

5) Penambahan ikhtiyat senilai 0 jam 2 menit.19 

e. Fajar (Subuh) 

Berikut langkah-langkah untuk menentukan waktu shalat Subuh: 

1) Mencari sudut waktu Matahari 

 

2) Mencari nilai Mer. Pass 

 

3) Interpolasi 

                                                             
18 Ibid, 424. 
19 Ibid, 424-425. 

Cos ti = (-tan Φ tan δo + sin hi / cos Φ / cos δo) /15 

 

Mer. Pass = 12 - e 

Interpolasi = (λx – λd) / 15 

 

WD (Isya’) = Mer. Pass + ti – Interpolasi 

 

Cos ti = (-tan Φ tan δo + sin hs / cos Φ / cos δo) /15 

 

Mer. Pass = 12 - e 

Interpolasi = (λx – λd) / 15 
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4) Mencari Waktu Daerah (WD) 

 

Hasil WD dibulatkan dengan menambahkan 1 digit dalam menit jika 

ada kelebihan detik. 

5) Penambahan ikhtiyat senilai 0 jam 2 menit.20 

f. Akhir Subuh (Terbit) 

Berikut langkah-langkah penentuan waktu shalat Ashar: 

1) Mencari sudut waktu Matahari 

 

2) Mencari nilai Mer. Pass 

 

3) Interpolasi 

 

4) Mencari Waktu Daerah (WD) 

 

Hasil WD dibulatkan dengan menambahkan 1 digit dalam menit jika 

ada kelebihan detik. 

5) Penambahan ikhtiyat senilai 0 jam 2 menit.21 

                                                             
20 Ibid, 426. 
21Ibid, 425-426.  

WD (Subuh) = Mer. Pass + ts – Interpolasi 

 

Cos ta = (-tan Φ tan δo + sin hm / cos Φ / cos δo) /15 

 

Mer. Pass = 12 - e 

Interpolasi = (λx – λd) / 15 

 

WD (Asar) = Mer. Pass + ta – Interpolasi 
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Algoritme dan ketentuan penentuan waktu shalat di atas merupakan cara 

yang digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sehingga cara 

ini bersifat umum. Berbeda dengan metode yang dilakukan oleh para astronom 

Indonesia, yaitu metode yang digunakan untuk kelompok atau individu, 

sehingga siapa pun yang percaya dapat mengikutinya, ini istimewa. Adapun 

metode yang digunakan di Ephemeris terdapat perbedaan dengan beberapa 

metode yang terdapat di Indonesia yaitu dalam menentukan waktu Maghrib 

(Matahari Terbenam), Isya, Subuh dan akhir Subuh (Naik), sehingga untuk 

mendapatkan nilai yang lebih akurat digunakan metode dalam buku Almanak 

Hisab Rukyat dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.  

 

B. Sanad Keilmuan 

Sanad merupakan poin penting dalam studi keilmuan seseorang, sanad 

sangat penting bagi seseorang dalam ruang lingkup pendidikan sebagai tanda 

telah selesainya suatu jenjang pendidikan yang telah dimiliki. Sanad sangat 

melekat dalam dunia pesantren hingga mengakar kuat dan dijadikan suatu 

indikator layak tidaknya seseorang guna menyebarluaskan atau mentransfer 

keilmuannya kepada orang lain.22 

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan tradisional Islam yang 

tetap eksis dan masih tetap Survive hingga saat ini. Menurut Azyumardi Azra, 

berbeda seperti lembaga pendidikan tradisional Islam di kawasan dunia muslim 

                                                             
22 Uci Sanusi, Transfer Ilmu di Pesantren: Kajian Mengenai Sanad Ilmu,  Jurnal Pendidikan 

Agama Islam-Tklim Vol. 11 No. 1, 2013, 64. 
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lainnya, yang diakibatkan oleh gelombang dari pembaharuan dan modernisasi 

yang amat kencang hingga menimbulkan berbagai perubahan-perubahan yang 

membawanya keluar dari eksistensi lembaga-lembaga pendidikan tradisional.23 

Ditinjau dari segi kelembagaan pendidikan, pesantren mempunyai sesuatu 

keunikan.24 Keunikan dan kekhasan dari pesantren menimbulkan daya tarik 

bagi sejumlah pakar dan tokoh “alumni” pesantren guna terus menerus 

membahas dan mengkaji  secara mendalam terhadap sisi kekhasan dari 

pesantren itu sendiri.25 Dalam level kebijakan dan kenegaraan, Departemen 

Agama RI (Kementrian Agama) memberikan suguhan berupa sebuah sektor 

khusus mengenai pesantren, yang kemudian diberi nama PEDEPONTREN 

(Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren) berupa direktorat khusus.26 

Dalam proses transfer ilmu atau sanad keilmuan, tentu saja tidak terlepas 

dari salah satu ciri khas dari pesantren itu sendiri, yakni kitab kuning. Kitab 

kuning dijadikan sebagai rujukan bagi santri guna mendalami dan mempelajari 

berbagai disiplin ilmu keislaman.27 Kitab kuning dalam dunia pesantren 

digunakan berasal dari produk pemikiran ulama-ulama klasik. Kitab tersebut 

secara turun temurun menjadi sebuah kajian keilmuan di pesantren dan sudah 

menjadi sebuah tradisi, salah satu contoh yaitu kitab Safi>nah an-Naja karya dari 

Syaikh Sali>m bin Sumayr al-Hadhrami yang kemudian dijelasan (syarah) oleh 

                                                             
23 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, 

(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 95. 
24 Nurchalis Majid, Bilik-Bilik Pesantren, (Jakarta: Paramadina, 1997), 5. 
25 Banyak ilmuan barat yang turut terlibat didalam dinamika pemikiran menegenai 

pesantren, salah satunya Karel A Stenbrink dengan bukunya yang berjudul Pesantren, Madrasah, 

dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern, (Jakarta: LP3ES, 1994). 
26 Hanun Ashohah, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Islam, 2000), 142. 
27 Uci Sanusi, 62. 
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Syaikh Nawawi al-Bantani kedalam kita yang dinamai dengan Kasyi>fah al-

Saja.28 

Tradisi keilmuan yang digunakan seperti ini hampir meluas secara 

menyeluruh di semua pesantren terutama pesantren yang mempertahankan 

metode klasik atau tradisional baik dari segi subject matter, pembelajaran 

(pengajian), maupun proses kehidupan sosiologis yang ada di pesantren.29 

Sanad keilmuan yang menjadi salah satu ciri khas dari pesantren dalam 

perihal Transfer of Knowledge di pesantren merupakan faktor penting yang 

harus diketahui oleh banyak orang yang sedang menempuh jenjang pendidikan 

di pesantren. Dipandang sebagai subkultur, pesantren memiliki tradisi rujukan 

tertentu yang disebut kitab kuning, kitab kuning juga disebut sebagai kitab 

klasik. Kitab ini tidak disertakan dengan syakl atau harakat, kitab kuning kerap 

pula disebut dengan kitab gundul.30 

Dalam tradisi didunia intelektual Islam, khususnya di Timur Tengah 

menggunakan dua istilah dalam penyebutan katageori karya ilmiah ditinjau dati 

kurun atau format penulisannya. Kategori pertama disebut dengan kitab klasik 

(al-Kutub al-Qodi>mah), dan kategori yang kedua disebut dengan kitab modern 

(al-Kutub al-Ashriyah). Perbedaan dari keduanya terletak dalam cara 

penulisannya yang tidak mengenal pemberhentian (waqf al-Kala>m), tanda baca, 

dan kesan bahasa yang digunakan berat, klasik, dan tanpa syakl. Penyebutan 

                                                             
28 Ibid, 63. 
29 Ibid. 
30 Ibid, 64. 
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kitab kuning pada dasarnya mengacu terhadap kategori yang pertama, yaitu 

kitab klasik.31 

Sanad biasa dikaitkan pada kajian terhadap hadis Nabi. Istilah sanad yang 

awalnya digunakai mengenai kajian terhadap hadis, akan tetapi akhir-akhir ini 

dipakai juga untuk runtutan content tertentu yang jauh lebih luas dari sekedar 

hadis. Dalam dunia pesantren, termasuk dalam ciri khas yang sangat menonjol 

dalam tradisi intilektualnya adalah mengenai jaringan, silsilah, sanad, atau 

geneologi yang bersifat musalsal (berkesinambungan) guna menentukan 

tingkat efisoterisitas dan kualitas keulamaan seseorang yang sangat intelektual. 

Tradisi seperti ini juga sebagai pembeda dari tradisi intelektual pesantren 

dengan tradisi-tradisi intelektual di lingkungan perguruan tinggi, bahkan pada 

lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Tradisi intelektual di 

pesantren dipandang melampaui linearitas eksotilogis pengetahuan Islam, yang 

biasa disebut dengan ilm al-Jally yang dikemukakan Ibn Qayyim al-Jauzy.32 

Salah satu contoh mengenai runtutan sanad keilmuan yang sampai pada 

ulama yang sangat masyhur yang turun kepada ulama kiai di Indonesia yaitu 

Syekh Muhammad Yasin al-Fadani. Beliau dilahirkan di Makkah pada tahun 

133 H yang bertepatan dengan tahun 1916 M dengan nama Muhammad Yasin. 

Banyak ulama yang mengenal beliau dangan nama Abu al-faydh ‘Alam al-Di>n 

Muhammad Yasin Ibn Muhammad Isa al-Fadani al-Makky al-Sya>fi’i.33 Beliau 

masyhur dengan gelar bahr al-ulu>m (samudera ilmu), dan ‘alam al-di>n. Selain 

                                                             
31 Ali Yafie, Kitab Kuning: Produk Peradaban Islam, Pesantren IV, (t.t: t.p., 1988), 1. 
32 Tolchah Hasan, Hibrida Kultul dan Tradisi Intelektual Pesantren dari Masa ke Masa, 

(Jakarta: Diva Pustaka, 2004), 1. 
33 A. Mujid, Syekh Muhammad Yasin al-Fadani, (Jakarta: Diva Pustaka, 2004), 18. 
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kedua gelar tersebut, banyak gelar-gelar yang diberikan kepadanya, diantranya: 

musnid al-hijaz atau musnid al-ashr, musnid al-dunya ala al-ithlaq. Gelar 

musnid tidak sembarangan diberikan kepada seseorang, karena tidak semua 

ulama mampu meraih gelar tersebut dan diakui oleh banyak ulama yang lain. 

Musnid marupakan seseorang yang meriwayatkan hadis dengan lengkap. Selain 

dikenal sebagai ensiklopidi hadis, beliau juga dikenal sebagai ensiklopedi 

sanad. Sanad yang beliau miliki tidak hanya berkaitan dengan hadis, namun 

juga berkaitan dengan sanad-sanad kitab klasik yang sebagian besar telah 

dikajinya. Sanad-sanad tersebut sampai kepada pengarangnya yang asli.34 

 

C. Pengembangan Ilmu Falak Di Indonesia 

Sejak awal mula perkembangan ilmu falak di Indonesia, ilmu falak tidak 

bisa dipisahkan sehingga berlaitan erat dengan pesantren. Para ulama setelah 

menyelesaikan pembelajaran dari para Masya>yikh mereka baik belajar di dalam 

maupun di luar negeri, para ulama tersebut kemudian mengajarkan ilmu-ilmu 

yan telah mereka dapat kepada para santri-santri yang ada di pesantren di 

Indonesia.35 

Perkembangan ilmu falak saat ini mungkin bisa dikatakan sama dengan 

kondisi ilmu-ilmu yang lainnya yang ada di dunia Islam, yakni dalam masa 

kejumudan yang berlangsung sekitar 6 abad yang lalu. Hal ini bisa dilihat dari 

jumlah pakar (yang berpendidikan Strata 3 atau S3) dari setiap satu juta 

                                                             
34 Ibid.  
35 Izzuddin, Pemikiran Hisab Rukyah Klasik: Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas 

Manshur al-Battawi, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2015), 68. 
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penduduk jika dilihat dari sudut pandang para akademisi.36 Ketika dilihat dari 

generasi para santri yang menjadi lulusan pesantren yang pernah belajar ilmu 

falak, bisa dikatakan hanya sedikit yang bisa memahami atau menguasai ilmu 

falak tersebut dan disebarluaskan apa yang ia kuasai. 

Ilmu falak dalam ruang lingkup intelektualitas berdasarkan lintas 

kehadirannya dalam sejarah merupakan wujud dari semngat para ulama atau 

ilmuan Islam terdahulu yang merupakan bentuk pengejawantahan Firman Allah 

Swt yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Saw yakni surat al-‘Alaq ayat 

1-5 yang merupakan Implementasi bentuk semangat keingintahuan serta usaha 

yang diwujudkan secara nyata dalam mengaplikasikan perintah dari membaca, 

mentadabburi dan meresapi sepenuh hati terhadap semua ciptaan Allah Swt.37 

Dalam pengembangannya, ilmu falak seharusnya tidak hanya mencakup 

terhadap hitungan astronomis penentuan waktu-waktu salat namun juga harus 

mengarah kepada dimensi spritualitas berupa menegakkan disiplin dan 

kesadaran terhadap salat di awal waktu.pada proses pengembangan dan 

pembelajaran ilmu falak tidak hanya dipisahkan dengan aspek dakwah yang 

diorientasikan pada kedisiplinan waktu hingga menjadi bekal terhadap para 

ulama maupun pegiat ilmu falak untuk trus tumbuh menjadi intelektual yang 

profesional dan mandiri.38 

                                                             
36 Ahmad Junaidi, Menuju ke Arah Pengembangan Ilmu Falak, (al-Marshad: Jurnal 

Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, 2017), 52. 
37 Mursyid Fikri dan Baharuddin, Transformasi Pembelajaran Ilmu Falak di Era Industri 

4.0 (Application and Inspiring Learning Methods), (Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 12, 

No. 2, 2021), 188. 
38 Ibid, 189. 
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Terdapat tiga alasan sebagai dasar mengapa ilmu falak sejak dulu hingga 

sekarang masih terus diajarkan di pesantren yang ada di Indonesia. Pertama, 

Alasan yang paling dominan adalah untuk tetap istiqomah mengembangkan dan 

menjaga ilmu falak sebagai khazanah keilmuan Islam yang diwariskan oleh 

ulma-ulama terdahulu, yang mana kita ketahui bahwa ilmu falak menjadi salah 

satu penanda atas kemajuan umat Islam pada masa kerajaan Islam.39 Prinsip 

yang digunakan oleh banyak pesantren yang ada di Indonesia hingga saat ini 

yang berkaitan dengan alasan yang pertama adalah prinsip: 

.امُلَحاَفَُُّة َعَلى اْظَقِدْيِم اظصَّاِظِح َواْظَأْخُذ ِباْظَجِدْيِد اْظَأْصَلِح  
 

Artinya: “Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik.” 

 

Alasan yang kedua adalah pesantren sangat meyakini ketika dengan 

mempelajari dari suatu ilmu maka akan mendatangkan suatu keberkahan dari 

sang penulis atau muallif dari kita tersebut untuk orang yang sedang 

mempelajarinya, apalagi ilmu yang dipelajarinya masih berkaitan tentang ilmu 

agama termasuk juga ilmu falak. Alasan ketiga yang sangat mendasari ilmu 

falak masih diajarkan dibanyak pesantren di Indonesia adalah karena ilmu falak 

merupakan ilmu yang sangat amat penting bagi umat Islam, karena ilmu falak 

berkaitan dengan empat poin dalam lima rukun Islam, yaitu salat, zakat, puasa, 

dan haji.40 

                                                             
39 Imam Fu’adi, Sejarah Peradaban Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011), 129. 
40 Fitri Kholilah, Dinamika Pengembangan Ilmu Falak di Pesantren, (Jurnal Penelitian Vol. 

14. No. 2, 2017), 271-272. 
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Sumber pengembangan memiliki banyak arti, dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) sumber memiliki arti tempat keluar, atau kabar yang 

diperoleh dari seseorang yang terpercaya. Jika dikaitkan dengan ilmu falak, 

sumber memiliki arti rujukan keilmuan yang didapat oleh seseorang dari 

seorang guru yang ahli dalam bidang ilmu falak. Dalam berkembangnya zaman, 

sumber-sumber ini kian bertambah tidak hanya memalui pembelajaran dengan 

seorang guru langsung secara tatap muka tetapi juga bisa dengan menggunakan 

buku atau karya-karya yang dihasilkan. 

Sedangkang arti dari pengembangan dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) memiliki arti proses atau cara, perbuatan mengambangkan.41 

Sedangkan menurut M. Arifin, pengembangan memiliki arti proses, perubahan 

yang lebih baik.42 Kata pengembangan jika dikaitkan dengan ilmu falak 

memiliki arti suatu proses adanya upaya untuk mengembangkan metode atau 

pembelajaran ilmu falak tersebut sehingga menarik banyak minat belajar 

terhadap respon peminatnya. 

 

D. Konsep Waktu Dari Masa Kemasa 

1. Konsep Teori Bumi Datar 

     Hipotesis modern yang mendukung teori Bumi datar diajukan oleh 

seorang ilmuwan Inggris, Samuel Rowbotham (1816–1884). Ia 

memaparkan temuannya sebagai bukti bahwa Bumi itu datar dalam bukunya 

                                                             
41 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), 538. 
42 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Pendekatan Teoritik dan Praktis Berdasarkan 

Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 207. 
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yang berjudul Zetetic Astronomy Earth Not a Globe. Ia juga mendirikan 

Zetetic Society yang berlokasi di Inggris dan Amerika Serikat.43 

Rowbotham adalah ilmuwan Bumi datar pertama yang berhipotesis bahwa 

diameter Matahari adalah 32 Miles dengan jarak sekitar 700 mil dari 

Bumi.44 

     Tokoh Bumi datar lainnya yang terkenal adalah John Hampden 

(1819-1891). Dia dengan penuh semangat mempromosikan gagasan Bumi 

datar di Inggris. Ia juga mendirikan komunitas Bumi datar bernama Truth 

Seeker's Oracle and Scriptural Science Review pada tahun 1876. Selain 

Hampden, tokoh dan ilmuwan Bumi datar terkenal lainnya adalah William 

Carpenter (1830-1896), David Wardlaw Scott (1823-1901), Lady Blount 

(1850-1935), John Alexander Dowie (1847-1907). E. Eschini, Charles 

Johnson, Wilbur Glenn Voliva (1870-1942), dan lainnya.45 

Matahari dan Bulan lebih dekat ke Bumi daripada yang diperkirakan 

sekarang dan masing-masing bersinar dengan cahaya yang unik. Menurut 

teori ini, Matahari berdiameter 32 mil dan berada sekitar 3.000 mil di atas 

permukaan bumi. Bulan memiliki jalur tahunan yang sama untuk berputar 

di atas dan di sekitar Bumi tetapi tidak seperti Matahari, yang terus-menerus 

mengubah kecepatannya untuk mempertahankan 24 jam yang konsisten, 

kecepatan Bulan tidak pernah berubah dan bergantung pada garis lintangnya 

yaitu sekitar 24,7-25 jam per siklus. Inilah sebabnya mengapa pada waktu 

                                                             
43 J. Ardian, dkk. Benarkah Bumi itu  datar?  100  Klaim  Bukti  Ilmiah  Menurut  Flar 

Earth Society dan bantahannya, (Yogyakarta: Narasi, 2017), 17. 
44 Ibid. 
45 Ibid, 18-19. 
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dan tempat yang berbeda setiap bulannya kita bisa melihat Bulan di pagi, 

siang atau sore hari. 

Dalam teori Bumi datar, Matahari selalu berada di atas permukaan 

Bumi. Pergerakan matahari terbit dan terbenam karena cara pandang 

manusia. Ketika objek sangat jauh, ia akan tampak mendekati cakrawala 

seperti balon udara panas (pesawat terbang) bergerak menjauh dengan 

gerakan tetap tanpa mengubah ketinggiannya. Ini diibaratkan sebuah lampu 

jalan yang tingginya sama, jika dilihat dari kejauhan akan semakin rendah 

di cakrawala. Begitu juga Matahari. Posisi ketinggian sebenarnya adalah 

tetap jika dilihat dari Bumi, ia akan tampak naik, transit, dan terbenam 

karena perspektif karena gerakannya yang berubah dekat dan jauh dari 

Bumi.46 

Ciri-ciri posisi Bumi, Matahari, dan Bulan antara lain pergerakan 

Pergerakannya dalam teori FE memunculkan penjelasan yang berbeda 

tentang gerhana. Gerhana matahari terjadi ketika bulan melintas di antara 

matahari dan bumi. Namun, berbeda dengan gerhana bulan. Menurut teori 

ini, gerhana bulan terjadi sekitar dua kali setahun ketika satelit Matahari 

melintas di antara Matahari dan Bulan. Satelit ini disebut objek bayangan. 

Bidang orbitnya miring pada sudut sekitar 5°10' terhadap bidang orbit 

Matahari, yang memungkinkan gerhana hanya jika ketiga objek (Matahari, 

Objek, dan Bulan) sejajar dan ketika bulan melintasi bidang orbit Matahari 

(pada titik yang disebut node). Pada tahun tertentu, mengingat orbit benda 

                                                             
46 Ibid, 108-109. 
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langit ini, maksimum tiga gerhana bulan dapat terjadi. Terlepas dari 

kenyataan bahwa ada lebih banyak gerhana matahari daripada gerhana 

bulan setiap tahun, dari waktu ke waktu lebih banyak gerhana bulan terlihat 

di satu lokasi di Bumi daripada gerhana matahari. Hal ini terjadi karena 

gerhana bulan dapat dilihat dari seluruh setengah permukaan bumi di bawah 

bulan saat itu, sedangkan gerhana matahari hanya terlihat di sepanjang jalur 

sempit di permukaan bumi.47 

2. Konsep Teori Bumi Sferoid (Bola) dan Elipsoid 

Plato (427-347 SM) percaya bahwa bumi itu bulat. Secara signifikan, 

dia tidak bisa membuktikan ini. Kemudian muridnya, Aristoteles (384-322 

SM) sekitar tahun 330 SM mulai menawarkan bukti bahwa Bumi itu bulat. 

Salah satu bukti yang meyakinkan adalah dengan menunjukkan bentuk 

bayangan bumi yang terlihat saat gerhana bulan. Menjelang awal Abad 

Pertengahan, pengetahuan bahwa bumi itu bulat tersebar luas di seluruh 

Eropa.48 

Eksperimen ilmiah Yunani kuno yang paling terkenal untuk 

membuktikan bahwa bumi itu bulat berasal dari Eratosthenes (276-194 

SM). Metodenya melibatkan mengamati bayangan yang dibentuk oleh 

Matahari di permukaan bumi. Dalam eksperimennya, tongkat ditempatkan 

secara vertikal di tanah di kota Alexandria dan di Assouan (Syen). Kedua 

kota berada pada lingkaran meridian yang sama. Karena lingkaran meridian 

                                                             
47 Reza Akbar & Riza Afrian Mustaqim, Problematika Konsep Bentuk Bumi Dan Upaya 

Mencari Titik Temunya Dalam Penentuan Arah Kiblat, (Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah 

Vol. 6 No. 1: Shar-E, 2020), 46. 
48 Ibid, 44. 
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adalah lingkaran besar untuk bola langit, maka lingkaran bumi di bawahnya 

juga lingkaran besar.49 

Teori Bumi yang paling modern saat ini adalah bahwa Bumi bukanlah 

bola sempurna melainkan elips yang berputar. Teori ini dikemukakan oleh 

French Academy of Sciences yang didirikan pada tahun 1666. Bentuk Bumi 

yang disebabkan oleh perataan kedua kutub menyebabkan radius ke arah 

khatulistiwa lebih panjang daripada ke arah kutub.50 

 

E. Awal Penggunaan Hisab Awal Waktu Salat 

Tercatat, metode hisab untuk menentukan awal Ramadhan pertama kali 

muncul pada pertengahan abad ke-3 Hijriah, atau sekitar 2 abad setelah Nabi 

Shallallahu alaihi wasallam wafat. Lebih tepatnya pada masa khalifah ke-2 Bani 

Abbasiyah bernama Khalifah Ja'far al-Mansyur (wafat 156 H/775 M). Di Mesir 

metode hisab diterapkan setelah negara itu direbut oleh panglima dinasti 

Fatimiyah bernama Jauhar as-Siqli pada pertengahan abad ke-3 Hijriah.51 

Saat itu ilmu hisab sudah berkembang, misalnya dengan terjemahan 

kitab Sindihind oleh seorang astronom/ahli hisab bernama Manka dari India. 

Penerapan metode hisab murni tanpa rukyat dianggap oleh banyak ulama 

sebagai bid'ah. 

Di Indonesia, salah satu ormas Islam yang gigih menggunakan metode 

hisab adalah Muhammadiyah. Organisasi ini di masa lalu sangat terkenal, 

                                                             
49 Sir Thomas L. Heath, Greek Astronomy, (New York: Dover Publication INC, 1991), 110. 
50 Ibid. 
51 Muhammad Ishom, “Hisab Itu Bid’ah”, dalam https://nu.or.id/opini/hisab-itu-bidah-

W8geD, (Diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pada jam 20.45 WIB). 

https://nu.or.id/opini/hisab-itu-bidah-W8geD
https://nu.or.id/opini/hisab-itu-bidah-W8geD
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khususnya dengan jargon anti TBC yang menolak T (Takhayul), B (Bidáh) dan 

C (Churafat). Namun, hisab tidak dipandang sebagai bid'ah. Pasalnya, hisabnya 

untuk menentukan awal bulan, khususnya Ramadhan dan Syawal, didasarkan 

pada pemahaman perintah Nabi dalam hadis berikut:52 

 ِإَذا َرَأْيُتُمْوا َوِإَذا َرَأْيُتُمْوا َفَأْفِطُرْوا َفِإْن َغمَّ َعَلْيُكْم َفْقَدُرْوا َظُه.
 

Artinya: “ Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah dan apabila kalian 

melihatnya maka berhari rayalah, dan apabila kalian terhalang maka 

taqdir-kanlah.” (HR. Bukhari dan Muslim).53 

 

Kalimat اْقُدُروا َظُه (faqduruulahu - kemudian takdir) di akhir hadits 

dipahami oleh kalangan Muhammadiyah sebagai perintah untuk melakukan 

perhitungan dengan menggunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan 

Qamariyah, khususnya Ramadhan dan Syawal. Padahal ijma' ulama 

memahaminya sebagai perintah untuk menentukan takdir dengan istikmal 

(metode rukyat) karena menurut mereka hadis itu harus dipahami dengan 

memperhatikan hadis-hadis lain tentang istikmal seperti tersebut di atas. Oleh 

karena itu, wajar jika banyak ulama menganggap metode hisab murni tanpa 

rukyat untuk menentukan awal bulan Qamariyah, khususnya Ramadhan dan 

Syawal, merupakan hal baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para 

sahabat. Kalangan NU menggunakan hisab hanya untuk mendukung metode 

rukyat.54 

 

                                                             
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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F. Teori Heliosentris dan Geosentris Menurut Pandangan Islam 

1. Makna Teori Heliosentris dan Teori Geosentris 

a. Teori Heliosentris 

Heliosentrism atau hipotesis, heliosentris adalah model galaksi 

dimana bumi berputar mengelilingi matahari, yang berada di titik fokus 

sistem planet dekat. Kata heliosentris berasal dari bahasa Yunani (helios 

= matahari, dan kentron = fokus). Artinya matahari merupakan pusat 

tata surya. Heliosentrisme bertentangan dengan geosentrisme, yang 

menempatkan bumi pada titik fokus alam semesta.55 

b. Teori Geosentris 

Geosentris berasal dari bahasa latin, geo: bumi dan centric: 

fokus. Oleh karena itu, hipotesis geosentris adalah seseorang yang 

berpendapat bahwa titik fokus alam semesta adalah bumi karena bumi 

selalu diam, tetap, tidak bergerak dan tidak berputar. Bumi adalah 

lingkungan bagi manusia, makhluk dan tumbuhan yang terdiri dari laut, 

darat dan oksigen. Selanjutnya, semua benda suci yang terdiri dari 

bulan, bintang dan matahari berputar mengelilingi bumi.56 

2. Sejarah Teori Heliosentris dan Teori Geosentris 

a. Teori Heliosentris 

Jika membahas sejarah teori heliosentris yang ada di benak 

kebanyakan orang adalah Copernicus walaupun yang pertama Pencetus 

                                                             
55 Isa Nahdi, dkk. Astronomi Dalam Al-qur’an (Studi Tafsir Tematik Ayat Heliosentris dan 

Geosentris), (Bogor: STAI al-Hidayah, 2021), 235. 
56 Ibid. 
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teori ini adalah astronom Yunani yang bernama Aristarchus, ia tinggal 

di Samos sekitar 260 Sebelum Masehi. Aristarchus, dia adalah seorang 

kosmolog Yunani. Namun, pada saat itu Aristarchus hanyalah sebuah 

spekulasi, belum ditulis sebagai sebuah karya tulis, apalagi pada saat itu 

perspektif Aristarchus tidak sesuai dengan sudut Aristoteles (384 

Sebelum Masehi - 322 Sebelum Masehi).57 

Dengan demikian, hipotesis Heliosentris Aristarchus terhalang 

oleh hipotesis geosentris yang percaya bumi menjadi titik fokus bintang 

revolusi. bintang, matahari dan bulan, terutama dengan munculnya 

Ptolemy (tahun 140 Promosi) yang dikenal sebagai pionir hipotesis 

geosentris, dengan bukunya yang berjudul "Almagest" yang luar biasa 

telah digunakan sebagai sumber perspektif bagi para ahli ruang untuk 

waktu yang cukup lama.58 

b. Teori Geosentris 

Jika kita berbicara tentang latar belakang sejarah geosentris, 

hipotesis ini harus diuji terlebih dahulu sebelum heliosentris, karena 

hipotesis geosentris ada beberapa waktu sebelum hipotesis heliosentris. 

Pengertian Bumi sebagai titik fokus sistem planet dekat pada awalnya 

dipelopori oleh seorang peneliti Yunani bernama Claudius Ptolemy dan 

kesepakatan geosentris ini diikuti oleh sebagian besar kosmologi Islam, 

misalnya al-Kindi yang diturunkan pada tahun 258 H., al-Battani 

                                                             
57 Ibid. 
58 Ibid, 235-236. 
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meninggal pada tahun 317 H., al-Farabi meninggal pada tahun 339 H., 

dan Ibnu Sina meninggal pada tahun 428 H.59 

Geosentris pertama kali dirumuskan oleh Aristoteles. Aristoteles 

adalah rasionalis Yunani awal. Aristoteles adalah seorang rasionalis 

yang luar biasa karena ia menulis banyak buku diberbagai bidang seperti 

pemikiran, sains materi, keteraturan cara berpikir, kosmologi, penelitian 

otak, ilmu pengetahuan, kekuasaan, moral, masalah pemerintahan, 

masalah keuangan, cara berbicara dan puitis.60 

Geosentris menempatkan Bumi sebagai titik fokus alam 

semesta, tetap, tidak bergerak dan tidak berputar. Hal ini karena bumi 

terdiri dari unsur-unsur tanah, air, udara dan api. Kemudian pada saat 

itulah komponen-komponen tersebut saling berinteraksi sehingga bumi 

menjadi kuat, bulat fit (bola), berbobot. Akhirnya bumi menjadi sepi.61 

3. Pandangan Ulama Islam Tentang Teori Heliosentris dan Teori 

Geosentris 

Mengenai teori heliosentris dan ahli geosentris memiliki pandangan 

yang berbeda antara ada yang mendukung heliosentris dan ada yang 

berpegang teguh secara geosentris bahkan sampai menjadi fatwa negara, 

pembahasan teori heliosentris dan geosentris tidak pernah ada Perdebatan 

dimulai pada peradaban kuno hingga keberadaannya. Dari Nicolaus 

Copernicus, dkk yang mencetuskan teori heliosentris bahkan mereka 

                                                             
59 Ibid, 236. 
60 Ibid. 
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menentang agama melalui buku-buku seperti karya Galileo Galilei. Namun 

sekarang ulama Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang teori 

tersebut.62 

Geosentris adalah pendapat Lajnah Daimah, sebagaimana diperjelas 

dalam fatwa no. 18647, 9247, dan 15255. Lajnah Daimah bahkan 

mengharapkan siapa pun untuk meninggalkan hipotesis heliosentris, karena 

itu hanya hipotesis dan tidak sesuai dengan signifikansi teks Al-Qur'an. 

Mengingat penilaian Wadah Syekh Bāz: “Telah tersebar di kalangan ulama 

dan pendidik pada hari ini bahwa bumi berputar sedangkan matahari tetap, 

dan penilaian ini diikuti oleh banyak orang, tak terhitung banyaknya 

pertanyaan yang muncul. Pada masalah ini. Maka aku berkata: "Al-Qur'an 

dan as-Sunnah seperti setting para peneliti dan sinetron-sinetron yang saat 

ini belum ada naskahnya bahwa matahari berputar dalam lingkarannya 

sebagaimana ditentukan oleh Allah Ta'ala sedangkan bumi tidak bergerak, 

yang telah Allah atur sebagai tempat tinggal dan Allah telah 

menetapkannya. dengan pegunungan agar-agar jangan bergerak 

bersamanya.” Setelah itu Syekh al-Uthaimin, “Sehubungan dengan 

pandangan kami tentang perjalanan matahari mengelilingi bumi yang akan 

berganti siang dan malam, maka, pada saat itu kami berpegang pada akhir 

dari nash al-Kitab dan as-Sunnah bahwa matahari bergerak mengelilingi 

bumi di mana terjadi pergeseran waktu siang dan malam, sehingga ada dalil 

                                                             
62 Ibid, 237-238. 
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qoth'i yang dapat dijadikan bukti adanya pilihan untuk menghilangkan 

“ẓahir naṣ” al-Kitab dan as-Sunnah, dan dalil yang mana?.63 

Dalam fatwa Lajnah Daimah, Syekh bin Bāz, dan Syekh al-Uthaimin 

mengatakan bahwa, yang tetap dan diam adalah bumi, sedangkan matahari 

dan bulan berputar dalam garis erdarnya masing-masing. Demikian juga 

dengan fatwa para sahabat Nabi yakni Abdullāh bin Mas'ud dan Abdullāh 

bin 'Abbas Raḍiallāhu'anhumā dalam tafsirnya yang mengatakan matahari 

tidak tetap dan tidak juga diam. 

Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Abdullāh bin 'Abbas 

Raḍiallāhu'anhumā membaca Q.S. Yasin ayat 38 dengan bacaan: 

اَ هَل ٍرَقَتْسا ُمى َظِرْجَت ُسْماظشََّو , yaitu berarti tidak tetap dan tidak juga diam. 

Bahkan matahari terus berputar, siang dan malam tanpa lelah dan tanpa 

henti. Sebagai firman-Nya:64  ََوَسخََّر َظُكُم اظشَّْمَس َواْظَقَمِرَدآِئبِ ْين yang berarti: 

“Dan Dia menundukkan (juga) bagimu matahari dan bulan yang selalu 

bergerak pada orbitnya.” Artinya tidak lelah dan tidak berhenti sampai hari 

kiamat.65 

4. Geosentris dan Heliosentris Pada Perhitungan Waktu Salat 

Pada masa awal, Claudius Plotomeus mengemukakan suatu teori 

yang biasa kita kenal dengan teori geosentris. Teori geosentris dikemukakan 

                                                             
63 Ibid, 238. 
64 Q.S. Ibrahim Ayat 33. 
65 Ibid. 
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oleh seorang astronom asal Yunani-Mesir bernama Claudius Plotomeus 

pada abad pertengahan yaitu abad ke 2 sebelum masehi lewat bukunya yang 

berjudul Almagys atas dasar pandangan pitagoras dan aristoteles. Plotomeus 

berpendapat bahwa bumi adalah pusat alam semesta berdasarkan 

pengamatan sederhana, yaitu setengan jumlah bintang-bintang terletak 

diatas horizon dan setengahnya berada dibawal horizon, dan anggapan 

bahwa bintang-bintang terletak pada satu jarak tertentu dari pusat semesta.66 

Jika bumi terletak cukup jauh dari pusat semesta maka pembagian 

bintang-bintang yang tampak dan tidak tampak, tidaklah sama. Dalam 

astronomi bola geosentris adalah cara memandang atau mendefinisikan 

posisi benda-benda langit dengan bumi sebagi pusatnya karena jarak objek-

objek langit begitu besar jika dibandingkan dengan ukuran bumi, maka 

posisinya pada bola langit seringkali harus didefinisikan. Tidak lagi 

bergantung pada posisi pengamat di permukaan bumi, tetapi bumilah yang 

menjadi pusatnya. Kebanyakan tata koordinat langit merupakan tata 

koordinat yang geosentris, hal ini dilakukan untuk memudahkan semata. 

Pada awal pertengahan abad ke 14 Nicolaus Copernicus 

mengemukakan suatu teori baru yaitu teori heliosentris, dimana matahari 

sebagai pusat tata surya. Setelah bertahan selama lebih dari 1500 tahun, 

pendapat Plotomeus ternyata keliru atau salah. Pada tahun 1543, seoran 

astronom Polandia bernama Nicolaus Copernicus, lewat bukunya yang 

                                                             
66 ...................., “Geosentris dan Heliosentris Mengubah Pandangan Dunia”, Dalam 

https://pejuangangkasa.id//-ASNS7jXWTk. (Diakses pada tanggal 12 Mei 2022, pada pukul 21.45 

WIB). 
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berjudul “De Revolutionibus Orbium Coelestium” berpendapat bahwa 

semua planet termasuk bumi, bergerak mengitari matahari, teori ini dikenal 

dengan teori heliosentris. 

Teori yang semakin kuat pada awal abad ke 16, astronom Austria 

bernama Johannes Keppler menemukan hukum peredaran planet atau yang 

dikenal dengan hukum Keppler. Keppler mendasarkan teorinya pada hasil 

pengamatan gerak planet Mars, sehingga teorinya benar-benar merupakan 

hasil analisis data empiris. Penemuan astronomi Italia bernama Galileo 

Galilei pada tahun 1610, tentang adanya satelit Jupiter yang dapat disebut 

mendukung konsep heliosentris. 

Pada masa kejayaan islam pun, cendikiawan atau ilmuan Muslim 

menggunakan perhitungan geosentris, akan tetapi mereka menemukan 

ketidak cocokan antara teori geosentris dengan fakta empiris. Salah satu 

cendikiawan Muslim yang mengkritik teori geosentris adalah Ibn al-

Hayta>m, sehingga setelah itu berkembanglah perhitungan-perhitungan 

astronomi berdasarkan teori heliosentris.67 

 

 

 

 

 

 

                                                             
67 Ibid. 



 

 

BAB III 

KITAB AL-KHULA>S{AH} FI> AL-AWQA>T AL-SHAR'IYAH} BI 

AL-LUGHARITMIYAH DAN KITAB ANFA' AL-WAS}I>LAH 

 

A. Biografi Pengarang Kitab al-Khula>s}ah} fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-

Lugharitmiyah}  

1. Biografi Muhammad Khumaidi Jazry 

Nama asli pengarang kitab kitab al-Khula>s}ah} fi> al-Awqa>t al-

Shar'iyah} bi al-Lugharitmiyah} adalah Muhammad Khumaidi tanpa ada 

tambahan Jazry. Penambahan nama Jazry diambil dari nama ayahnya, 

Jazry. Sedangkan ibunya bernama Siti Maisyaroh. Muhammad Khumaidi 

lahir disebuah desa di Kabupaten Gresik, desa tersebut bernama desa Suci 

Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada 19 Agustus 1959. 

Ia adalah anak sulung dari empat belas bersaudara. Seperti kebanyakan 

daerah di Gresik, desa Suci juga merupakan daerah yang penduduknya 

sebagian besar santri sehingga nuansa keislaman masih sangat mengakar.1 

Pendidikan pertama Muhammad Khumaidi di dapat dari orang 

tuanya. Sejak kecil ia sudah mengenal agama. Kedua orang tuanya adalah 

tokoh agama terkenal di desanya. Pada tahun 1965, pada usia enam tahun, 

Muhammad Khumaidi memasuki pendidikan formal di Sekolah Dasar 

(SD) di Suci. Keinginan orang tua untuk menyekolahkannya di SD berbeda 

                                                             
1 Rizal Mubit, Hisab Awal Waktu Salat dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} 

Bi al-Lugharitmiyah Karya Muhammad Khumaidi Jazry, Jurnal Ahkam Vol. 4 No. 1, 

(Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2012), 25. 
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dengan keinginan masyarakat santri pada umumnya. Masuknya 

Muhammad Khumaidi ke sekolah dasar karena dia bisa mendapatkan 

pelajaran agama yang cukup di rumah.2 

Saat itu semakin banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di 

Madrasah Ibtidaiyah (MI). Bukan hanya karena dominasi studi Islam tetapi 

juga karena nuansa politik saat itu. Sekolah dasar diidentikkan dengan 

sekolah Partai Komunis Indonesia (PKI). Memang banyak guru SD yang 

menjadi anggota aktif PKI. Orang tua tidak mau anaknya masuk PKI. 

Akibatnya, hanya ada dua siswa sekolah dasar di kelas Khumaidi. 

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, pada tahun 1971 

Muhammad Khumaidi melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Baru setelah masuk SMA Khumaidi masuk ke Pesantren Langitan Tuban 

pada tahun 1974. Saat itu pengasuhnya adalah Almarhum KH. Marzuki> 

Zahid> dan Almarhum KH. Abdulla>h Faqi>h. Karena kemampuannya dalam 

bidang agama sudah bagus, pada tahun 1978 ia mendapat perintah langsung 

dari Kiai Marzuki> untuk mengajar. Pada tahun yang sama Muhammad 

Khumaidi mengikuti ujian kesetaraan SMA.3 

Ketika masih muda, Muhammad Khumaidi menyukai ilmu 

pengetahuan, khususnya agama. Meski sudah mondok di Pesantren 

Langitan, dia sering mengikuti pesantren kilat. Bahkan ilmu falak pun 

berasal dari pesantren kilat. Keinginannya untuk belajar ilmu falak karena 

                                                             
2 Ibid, 26. 
3 Ibid. 
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ketertarikannya pada Fara>id} (ilmu waris). Hobi berhitung dalam ilmu 

Fara>id} tidak cukup untuk memenuhi keinginannya dalam masalah 

berhitung. Akhirnya ia memutuskan untuk belajar ilmu falak. 

Muhammad Khumaidi pertama kali belajar ilmu falak dengan Kiai 

Rodli>, salah satu ahli falak yang berasal dari daerah Manyar Kabupaten 

Gresik. Pada tahun 1984 ia memperdalam ilmu falak kepada Kiai Nawa>wi> 

di kawasan Jamsaren Kabupaten Kediri dengan sistem pesantren kilat. Kiai 

Nawa>wi>  adalah putra Kiai Yu>nus, guru penulis kitab S{iraj al-Ta>libi>n Kiai 

Ihsa>n Jampes Kediri. Kitab yang dijadikan bahan ajar oleh Kiai Yu>nus 

adalah kitab Tas{il al-Mithal yang ditulis oleh Kiai Yunus, ayah Kiai 

Nawa>wi>. Selain mengajarkan kitab Tas{il al-Mithal, Kiai Nawa>wi> juga 

mengajarkan Muhammad Khumaidi kitab Risa>lat al-Qamaroini, kitab 

tersebut masih dalam bentuk tulisan tangan.4 

Kecintaannya pada ilmu agama menginspirasi Muhammad 

Khumaidi untuk merantau mencari guru atau kiai yang ahli di bidang 

tertentu. Selain mengaji dari Kiai Nawa>wi>, ia juga mempelajari kitab 

Syams al-Hila>l dan Nu>r al-Anwa>r langsung dari penulisnya, yakni Kiai 

Noor Ahmad Jepara. Hal ini juga dilakukan dengan pesantren kilat (flash 

boarding school) dengan beberapa santri Pesantren Langitan. Setelah 

belajar dari Kiai di pesantren kilat, Muhammad Khumaidi belajar sendiri 

kitab-kitab ilmu falak seperti al-Duru>s al-Falakiyah, Badi>'atul Mitha>l, yang 

keduanya merupakan karya Kiai Ma'su>m Bin Ali>, kemudian belajar kitab 

                                                             
4 Ibid, 27. 
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Fath ar-Rouf al-Manna>n karya Abdul Jalil bin Abdul Hamid, Ittifa>q dha>t 

al-Bain karya Kiai Zubair Bungah Gresik.5 

Ilmu falak yang diperoleh dari mengembara dan belajar sendiri 

membuahkan hasil yang baik. Di kalangan pesantren Langitan, ia diakui 

sebagai santri yang ahli di bidang ilmu falak sehingga di amanatkan untuk 

mengajar ilmu falak di Pesantren Langitan. Pada tahun 1985 Muhammad 

Khumaidi sudah mengajar ilmu falak di Langitan.6 

Keluasan ilmunya menjadikannya seorang usta>dh yang mengajar di 

beberapa bidang. Selama menjadi guru, ia produktif dalam menulis kitab 

untuk digunakan sebagai buku pegangan bagi santri. Hanya saja karena 

kesibukan dan kondisi fisiknya, Muhammad Khumaidi tidak bisa menulis 

seproduktif saat masih muda. 

Selain menjadi seorang pengajar, Muhammad Khumaidi aktif dalam 

organisasi dibawah naungan Nahdlotul Ulama (NU). Yakni dimulai dengan 

menjadi pengurus ranting NU di desa Suci, kemudian menjadi sekretaris 

MWC NU Manyar pada periode 1991-1996. Kemudian pada tahun 1997 

Muhammad Khumaidi dipercaya untuk menjadi Rais MWC NU hingga 

tahun 2002. Pada tahun 2010-2015 Muhammad Khumaidi menjabat 

sebagai wakil Rais Pengurus Cabang NU Gresik dan pada tahun 2009-2014 

Muhammad Khumaidi menjadi wakil skretaris Pengurus Wilayah 

Jam’iyyah Thariqah.7 

                                                             
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Lilik Pujiati, Studi Analisis Hisab Arah Kiblat Dalam Kitab al-Khula>s}ah fi al-Awqa>t al-

Shar'iyah bi al-Lugharitmiyah, Skripsi (Semarang, IAIN Walisongo, 2013), 58. 
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2. Karya Muhammad Khumaidi Jazry 

Buku-buku atau kitab yang pernah ditulis oleh Muhammad 

Khumaidi Jazry adalah sebagai berikut: 

a. ‘Uddat al-Fari>d}, kitab ini menjelaskan tentang warisan. Kitab ‘Uddat 

al-Fari>d} menjadi bahan ajarnya saat mengajar Fara>id} di Pesantren 

Langitan. Dan sampai sekarang kitab ini masih dalam bentuk tulisan 

tangan. 

b. Risa>lah al-Mahi>d}, Buku ini berisi penjelasan tentang darah wanita, 

Haid, Nifas dan Istihad}oh. Kitab ini juga menjadi bahan pembelajaran 

di Pondok Pesantren Langitan. 

c. Tarjamah Jauhar al-Maknu>n, Kitab Jauhar al-Maknu>n adalah kitab 

yang menjelaskan tentang ilmu bala>ghah yang ditulis oleh Syaikh 

Abdurrahman al-Ahd}a>ri. Terjemahan kitab Jauhar al-Maknu>n karya 

Muhammad Khumaidi sebenarnya bukan hanya terjemahan. Namun 

ada penjelasan yang ditulis oleh Muhammad Khumaidi dalam huruf 

pegon. Kitab ini dijadikan bahan pengajaran Muhammad Khumaidi di 

Pondok Pesantren Langitan, 

d. Tarjamah ‘Imrit}y, Buku ini merupakan terjemahan dari kitab nahwu 

Nadhom ‘Imrit}y yakni kitab nahwu yang berbentu Naz}am (syair). Kitab 

ini ditulis tangan oleh Muhammad Khumaidi dengan tulisan pegon 

disertai penjelasan tambahan darinya. 
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e. Tarjamah Maqsu>d, Kitab ini merupakan terjemahan dari kitab sharaf 

Naz}am Maqsu>d. Didalam kitab ini juga terdapat tambahan penjelasan 

dari Muhammad Khumaidi, dan kitab ini ditulis tangan.  

f. Tarjamah Mutammimah, Kitab ini merupakan terjemahan dari kitab 

Nahwu Mutammimah. Dan kitab ini ditulis tangan oleh Muhammad 

Khumaidi. 

g. al-Khula>s}ah, Kitab ini pada awalnya hanya sebagai catatan-catatan 

yang dugunakan oleh Muhammad Khumaidi saat mengajar kitab 

Alfiyah di Pondok Pesantren Langitan. Kemudian atas inisiatif dari para 

santri, kumpulan bahan ajara tersebut kini dibukukan dan menjadi 

sebuah kitab sebagai pegangan untuk bahan pengajaran di Pondok 

Pesantren Langitan. Dikarenakan mudah untuk dipahami dan dipelajari, 

kitab ini juga dijadikan pegangan santri dalam belajar kitab Alfiyah di 

Pondok Pesantren Mambaus Shalihin.8 

h. al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} Bi al-Lugharitmiyah wa Ijtima’ 

al-Qomarain, kitab ini merupakan satu-satunya kitab dalam bidang ilmu 

falak yang ditulis oleh Muhammad Khumaidi Jazry.9 Kitab ini disusun 

oleh Muhammad Khumaidi pada tahun 1995 M. Adapun data yang 

digunakan dalam kitab ini yaitu merujuk pada kitab Fathu Rauf al-

Mannan karya KH. Abdul Jalil Kudus, dan kitab al-Durus al-Falakiyah 

karya KH. Muhammad Maksum bin Ali Jombang. 

                                                             
8 Ibid. 
9 Muhammad Khumaidi Jazry, Al-khulashah Fi al-Awqat al-Syar;iyyah Bi al-

Lugharitniyyah, Gresik: Mawar, 1995. 
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3. Gambaran Umum Kitab al-Khula>s}ah} fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-

Lugharitmiyah}  

Kitab al-Khula>s}ah} fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} bi al-Lugharitmiyah} wa 

Ijtima’ al-Qomarain merupakan kitab atau buku yang dijadikan pedoman 

bagi Muhammad Khumaidi Jazry yang merupakan penulisnya saat 

mengajar ilmu falak di Pondok Pesantren Langitan Tuban Jawa Timur dan 

Pondok Pesantren Mambaus Shalihin di Gresik Jawa Timur. Semua buku 

yang ditulis oleh Muhammad Khumaidi Jazry menggunakan ditulis tangan. 

Sebagian besar tulisannya dalam bahasa Arab pegon. Kitab-kitab tersebut 

tidak dipelajari oleh masyarakat umum tetapi hanya digunakan oleh 

pesantren tempatnya mengajar. 

Secara umum, kitab al-Khula>s{ah} fi> al-Awqa>t al-S{ar'iyah} bi al-

Lugharitmiyah terdiri atas tida bagian, yaitu: 

a. Hisab Waktu Salat 

b. Hisab Arah Kiblat 

c. Hisab Awal Bulan 

Sekilas proses dalam penghitungan waktu salat dalam kitab al-

Khula>s}ah} fi> al-Awqa>t al-S{ar'iyah} bi al-Lugharitmiyah menggunakan 

bantuan tabel logaritma yang masih bisa dikatakan masih manual. Namun, 

orang yang mempelajari astronomi dengan alat ini tidak terjebak dalam 

perhitungan instan. Hal inilah yang mendasari Muhammad Khumaidi Jazry 

untuk mempertahankan penggunaan alat tabel logaritma. 
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Namun, belum diketahui apakah hasil perhitungan tersebut akurat 

atau tidak. Selain itu, buku atau kitab ini mengharuskan untuk menggunakan 

tabel logaritma lima desimal. Sedangkan dengan menggunakan kalkulator 

ilmiah, pecahan desimal melebihi lima angka. 

4. Metode Perhitungan Awal Waktu Shalat dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> 

al-Awqa>t al-Shar'iyah} 

Sebelum mengetahui proses penghitungan waktu shalat dalam kitab 

al-Khula>s}ah} fi> al-Awqa>t al-S{ar'iyah}, ada beberapa data dan istilah yang 

harus diketahui untuk menghitung waktu shalat dengan metode yang 

digunakan dalam kitab al-Khula>s}ah} fi> al-Awqa>t al-S{ar'iyah} bi al-

Lugharitmiyah10: 

a. Bu'du al-dara>jah 

Bu'du al-dara>jah adalah jarak matahari dari khatulistiwa sepanjang 

ekliptika. Untuk mengetahuinya, Anda harus mengetahui terlebih 

dahulu posisi matahari pada garis bujur dan berapa nilai derajatnya. 

Pada tanggal 21 Maret matahari berada pada garis lintang haml (tepat 

di garis khatulistiwa). Saat itu bu'du al-darajah bernilai 0 °. Kemudian 

pada 27 Maret matahari tiba di garis bujur Hamal 6°. Bu'du al-dara>jah 

matahari berada 6° di utara. Bulan 21 Juni tiba di garis lintang Sarathan 

0° (titik terjauh matahari berada di utara khatulistiwa). Saat itu Bu'du 

al-Darajah berada 90° utara.11 

                                                             
10 Ibid. 
11 Muhamad Wardan, Kitab Ilmu Falak dan Hisab, (Yogyakarta :  al Maktabah al 

Mataramiyah, 1957), 67. 
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Kemudian pada tanggal 27 Juni matahari tiba di garis lintang 

Sarathan 6°. Saat itu Bu'du al-darajah adalah 90°-6°=84°. Karena 

setelah matahari tiba di garis lintang 0° maka matahari bergerak ke 

selatan menuju garis khatulistiwa, artinya turun dari 90°. Pada tanggal 

27 September, matahari tiba di garis bujur Mizan 0° tepat di ekuator. 

Bu'du al-darajah adalah 0° kemudian pada tanggal 30 September tiba di 

garis lintang Mizan 8°. Bu'du al-dara>jah terletak 8° selatan khatulistiwa. 

Pada tanggal 24 Oktober tiba di konstelasi Aqrab. Bu'du al-dara>jah 

terletak 30° selatan. Kemudian pada tanggal 30 Oktober tiba di garis 

bujur Aqrab 6°. Saat itu Bu'du al-dara>jah berada 30°+6°=36° derajat ke 

selatan.12 

Pada tanggal 21 September matahari tiba di garis lintang 0° Jadyu 

(posisi matahari terjauh di selatan khatulistiwa). Bu'du al-dara>jah 

adalah 90°. Pada tanggal 30 Desember tiba di garis lintang Jadyu 9°. 

Artinya Bu'du al-dara>jah terletak 90°-9°=81° selatan karena setelah 

sampai di garis lintang 0°, matahari bergerak ke utara menuju 

khatulistiwa. Berarti kurang dan kurang dari 90 derajat dan seterusnya. 

 

 

b. 'Ard al-Balad (Lintang Tempat) dan Thu>l al-Balad (Bujur Tempat) 

Lintang suatu tempat adalah jarak sepanjang meridian bumi yang 

diukur dari khatulistiwa ke suatu tempat tertentu. Dalam bahasa Inggris 

                                                             
12 Ibid. 
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disebut longitude. Bujur tempat adalah jarak dari tempat yang 

bersangkutan ke garis bujur yang melewati kota Greenwich dekat 

London. Dalam bahasa Inggris disebut Latitude. 

Untuk mencari data garis lintang dan garis bujur suatu daerah 

dapat dilihat dengan melihat data yang ada pada kitab al-Khula>s}ah} fi> al-

Awqa>t al-S{ar'iyah} bi al-Lugharitmiyah halaman 32 dan 33. 

c. Tafa>wut 

Tafa>wut berasal dari bahasa Arab yang artinya perbedaan. Itulah 

perbedaan antara kedua data tersebut. Tafa>wut ini juga digunakan 

sebagai harga selisih hari antara umur satu bulan dengan tanggal 

mulainya shio pada bulan tersebut.13 Misalnya umur bulan Maret adalah 

31 hari, sedangkan awal mula shio Aries adalah 21 Maret. Jadi 

tafa>wutnya adalah 31-21=10. Tafa>wut digunakan untuk menghitung 

perkiraan posisi matahari pada ekliptika. 

d. al-Mayl al-Awwal 

al-Mayl al-awwal atau yang disebut mayl only adalah jarak 

matahari (benda angkasa) dari khatulistiwa yang dihitung dalam derajat 

di sepanjang daerah surat (lingkaran deklinasi) ditempati pada saat itu.14 

e. Bu'du al-Qutr 

Yang dimaksud dengan Bu'du al-qutr matahari adalah busur yang 

dihitung dari ufuk tempat matahari terbit atau terbenam ke garis tengah 

                                                             
13 Muhyiddn Khazin, Kamus Ilmu Falak, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 79 
14 . Muhamad Wardan, 42. 
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lintasan matahari yang membagi lintasan menjadi dua bagian yang 

sama (atas dan bawah).15 

Bu'du al-qutr di atas ufuk adalah positif, sedangkan yang di 

bawah ufuk negatif. Bu'du al-qutr positif jika deklinasinya searah, yaitu 

deklinasi dan lintang tempat sama-sama positif atau sama-sama negatif. 

Bu'du al-qutr adalah negatif jika deklinasi dan lintangnya searah, yaitu 

ketika deklinasinya positif dan lintangnya negatif atau sebaliknya.16 

Cara menemukannya adalah dengan menjumlahkan log sin al-

mayl al-awwal dengan log lintang sin tempat tersebut. Hasilnya adalah 

log sin bu'du al-quthr. Contoh mencari bu'du alquthr tanggal 21 Juni di 

kota Semarang. Lintang Semarang 06° 59' dan al-mayl al-awwal 23° 

27'. 

f. As}l al-Muthla>q 

As}l al-Muthla>q adalah jarak yang dihitung dari titik kulminasi 

atas ke titik pertemuan antara garis ufuk dan garis tengah lintasan 

matahari yang menghubungkan titik kulminasi atas dengan titik 

kulminasi bawah. As}l al-Muthla>q selalu positif, yaitu selalu di atas 

ufuk.17 

                                                             
15 Slamet Hambali, Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Shalat & Arah Kiblat Seluruh 

Dunia, (Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 66. 
16 Ibid, 65-66. 
17 Ibid,  66. 
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Cara mencari As}l al-Muthla>q adalah Log sin tamam al-mail 

(deklinasi komplemen = deklinasi 90°) dijumlahkan dengan logaritma 

sine tamam al-'ard} (lintang komplemen = 90°- lintang). 

g. Nis}fu al-Fud}lah 

Nis}fu al-Fud}lah adalah waktu yang membedakan antara setengah 

busur siang hari rata-rata dan setengah busur hari sebenarnya.18 Cara 

mencari Nis}fu al-Fud}lah adalah dengan logaritma dari sinus Bu'du al-

qutr dikurangi dengan logaritma dari sinus al-ashl al-muthlaq. 

h. Qous al-Naha>r 

Qous al-Naha>r atau busur siang adalah busur sepanjang lingkaran 

benda langit yang diukur dari titik naik melalui titik kulminasi atas 

hingga titik terbenam. 

i. Gha>yah al-Irtifa>' 

Gha>yah al-Irtifa>' adalah busur yang terbentuk dari diameter bola 

langit yang berada di antara titik tempat benda langit dan ufuk terdekat 

atau titik kulminasi atas ufuk terdekat dihitung dari daerah nis}fi al-

naha>r (garis besar). yang memisahkan barat dan timur melalui ufuk dan 

kutub alam).19  

 

j. As}l al-Mu'addal 

                                                             
18 Ibid, 67. 
19 Ibid. 
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Adalah garis yang ditarik dari pusat benda langit yang tegak lurus 

dengan bintang di cakrawala. Garis tersebut merupakan garis proyeksi 

benda langit terhadap bidang ufuk. Cara mengetahui nilai As}l al-

Mu'adal adalah: 

1) Jumlahkan nilai logaritma sinus irtifa>' (tinggi kulminasi) dengan 

bu'du al-qutr. 

2) Hasil penjumlahannya adalah As}l al-Mu'adal. 

k. Daqo>iq al-Tamki>niyyah 

Daqo>iq al-tamki>niyyah adalah waktu yang dibutuhkan matahari 

sejak piringan atasnya menyentuh ufuk intrinsik hingga lepas dari ufuk 

mar'i>. 

l. Hiss}at al-Fajr 

Hiss}at al-fajr adalah cahaya fajar. Artinya, tenggang waktu 

dihitung dari terbitnya matahari (fajar) hingga terbitnya matahari.20 

m. Hiss}at al-Shafa>q 

Hiss}at al-shafa>q adalah cahaya senja. Itulah tenggang waktu yang 

dihitung dari terbenamnya matahari hingga menghilangnya mega 

merah di ufuk barat. Setelah mengetahui data di atas maka perhitungan 

waktu salat dapat diketahui. Adapun langkah-langkah untuk 

menentukan waktu salat adalah sebagai berikut:21 

1) Proses Perhitungan Awal Waktu Zuhur 

                                                             
20 Ibid, 30. 
21 Rijal Mubit, 74. 
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Rumus mencari waktu z}uhur adalah 12 jam di kurangi daqa>iq 

al-tamki>niyyah (terkadang 4 menit, 3 menit 30 detik atau 3 

menit).22 

2) Proses Perhitungan Awal Waktu Ashar 

a) Jika muwaffaqah antara al-mayl al-awwal 

'ard al-balad (lintang pelengkap = 90º- lintang tempat) 

ditambah al-Mayl al-Awwal. Jika mukha>lafah maka tamam 

'ard al-Balad dikurangi dengan al-Mayl al-Awwal. Hasilnya 

disebut al-ghayah. Saat muwafaqah biasanya hasilnya 

melebihi 90º. Jika ini terjadi maka kelebihannya digunakan 

untuk mengurangi 90º. Sisanya adalah al-ghayah. Misalnya, 

menghitung waktu shalat pada tanggal 21 Juni dengan data 

lintang Semarang 06º 59'. Pada tanggal 21 Juni posisi matahari 

berada di utara. Maka pada 21 Juni mulai berlaku mukhalafah. 

b) Ubah bilangan al-gha>yah menjadi cotg (cotangens) dengan 

menggunakan tabel logaritma pada daftar 3 kolom cotg. 

c) Ubah nilai al-qo>mah, yaitu 45º (nilai al-qo>mah adalah rumus 

tetap) menjadi cotg. 

d) Nilai cotg al-gha>yah ditambah dengan nilai cotg al-qo>mah. 

Hasilnya disebut irtifa>’ al-asr. 

                                                             
22 Ibid. 
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e) Kemudian nilai cogg al-qo>mah dijadikan nilai qous. Setelah 

itu diubah menjadi sin (sinus) pada daftar logaritma nomor 

tiga. 

f) Mencari as}l al-muaddal dengan menjumlahkan nilai sin bu'du 

al-qutr dengan nilai sin irtifa>' al-Asar. Jika mukha>lafah maka 

ditambah, jika muwaffaqah dikurangi. Hasil penjumlahan 

tersebut adalah nilai yang digunakan sebagai qous.23 

g) log sin al-as}l al-mu>’addal dikurangi nilai log sin al-as}l al-

mu>’addal. Kemudian nilai tersebut digunakan sebagai qous. 

Hasilnya disebut tamam fadlu ad-dair (pelengkap fadlu al-

dair). 

h) Fadlu al-dair dapat ditemukan 90º minus tamam Fadlu al-

dair.24 

i) Setelah itu, waktu Ashar dapat ditentukan dengan mengalikan 

Fadlu al-dair dikalikan 4 menit (aturan). 

3) Proses Perhitungan Awal Waktu Maghrib 

a) Mencari nis}fu qous al-naha>r haqi>qi> dengan mengurangi nis}fu al-

fudlah 90° jika mukha>lafah. Jika muwaffaqah maka nis}fu al-

fudlah ditambah 90°. 

b) Nis}fu qous al-naha>r haqi>qi> dikalikan 4 menit. Hasilnya disebut 

Sa>’ah qous al-naha>r haqi>qi>. 

                                                             
23 Ibid, 74. 
24 Susiknan Azhari, 195. 
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c) Sa>’ah qous al-naha>r haqi>qi ditambah daqa>iq al-tamki>niyyah. 

Hasilnya adalah waktu maghrib.25 

4) Proses Perhitungan Awal Waktu Isya 

a) Tentukan nilai log sin irtifa>’ al-isha (ketinggian matahari pada 

waktu Isya) 17º. 

b) Mencari al-Ba>qi>. Caranya adalah dengan mengurangkan 

bilangan log sin irtifa>' al-isha dengan bilangan logaritma sinus 

as}l al-muaddal. Hasil pengurangan tersebut digunakan sebagai 

qous. 

c) Nilai al-Ba>qi> dan nilai nis{fu al-fudlah dijadikan sinus. 

d) Mencari nilai sin Maka>n dengan menjumlahkan sin al-Ba>qi> 

dengan sin nis}fu al-fudlah. Jika mukha>lafah maka dikurangi jika 

muwaffaqah maka ditambah. 

e) Mencari hiss}at al-syafa>q. Caranya adalah nilai makan menjadi 

qous kemudian menjumlahkan nilai qous nis}fu al-fudlah. Jika 

mukha>lafah maka ditambah jika muwaffaqah maka dikurangi. 

f) Mencari hasil al-dhorb. Caranya adalah hiss}at al-syafa>q 

dikalikan 4 menit. 

g) Hasil al-dhorb ditambahkan pada waktu maghrib. Hasilnya 

menunjukkan waktu Isya.26 

5) Proses Perhitungan Awal Waktu Subuh 

                                                             
25 Rijal Mubit, 75. 
26 Ibid. 
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a) Tentukan nilai log sin irtifa>’ al-s>ubuh (ketinggian matahari saat 

fajar) 19º. 

b) Mencari al-ba>qi>. Caranya adalah dengan mengurangi jumlah log 

sin dari ketinggian matahari. 

c) Nilai al-ba>qi dan nilai nis}fu al-fudlah dijadikan sinus. 

d) Mencari nilai sin Maka>n dengan menjumlahkan sin al-ba>qi 

dengan sin nis}fu al-fudlah. Jika mukha>lafah maka dikurangi jika 

muwaffaqah maka ditambah. 

e) Mencari hisshat al-fajr. Cara nilai derajat makannya ditambah 

dengan derajat nis}fu al-fudlah. Jika mukha>lafah maka ditambah 

jika muwaffaqah maka dikurangi. 

f) Mencari sa>'ah hisshat al-fajr. Caranya adalah hisshat al-fajr 

dikalikan 4 menit. 

g) 12 jam (aturan) dikurangi waktu Maghrib. Sisanya disebut 

thulu >’ al-syams. 

h) Thulu >’ al-syams minus sa>'ah hisshat al-fajr. Sisanya 

menunjukkan waktu subuh.27 

 

B. Biografi Pengarang Kitab Anfa' Al-Was}i>lah 

1. Biografi Ahmad Ghaza>li 

Nama lengkap penulis kitab Anfa' Al-Was}i>lah adalah Ahmad 

Ghaza>li> bin Muhammad bin Fathulla>h bin Sa'i>dah al-Samfani> al-Madu>ri>. 

                                                             
27 Ibid. 
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Ia lahir di sebuah desa bernama Lanbulan, Desa Baturasang, Kec. 

Tambelan, Kab. Sampang, Madura, Jawa Timur, pada tanggal 12 

Desember 1959 M. Ayahnya adalah KH. Muhammad Fathulla>h, pelopor 

pertama Pondok Pesantren Al-Muba>rok Lanbulan,28 Sampang Madura dan 

ibunya bernama Hj. Zainab. 

Ahmad Ghaza>li menikah dengan Hj. Asma binti Abdul Kari>m pada 

tahun 1990 M dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, 5 (lima) orang putra 

yaitu Muh. Ali Zainal A>bidi>n, Muh. Yahya, Ahmad Salma>n, Muhammad, 

Muh. Kholil dan 4 (empat) orang putri antara lain Nu>rul Bashi>roh, Afiyah, 

‘A>isyah dan Shofiyah.29 

Perjalanan intelektual Ahmad Ghaza>li dimulai dari belajar al-Qur’an 

kepada ayahnya sejak umur 5 tahun, kemudian pada umur 9 tahun ia belajar 

di Sekolah Dasar (SD) selama 3 tahun atau baru sampai kelas 3 SD, hal ini  

karena disebabkan karena tempat sekolah yang awalnya memiliki jarak 1 

KM menjadi 2 KM dari rumahnya, sehingga Ahmad Ghaza>li harus berjalan 

dari rumah ke sekolah dengan jarak 2 KM. Dan hal ini menyebabkan 

Ahmad Ghazali berhentu belajar di Sekolah Dasar dan melanjutkan belajar 

di sekolah Madrasah Diniyah yang diasuh oleh ayahnya sendiri yakni 

Pondok Pesantren al-Muba>rok Lanbulan Sampang Madura. Ahmad 

                                                             
28 Lanbulan diambil dari kata bulan nisbat dari mimpi KH.Fathullah. beliau bermimpi ada 

bulan jatuh bersinar disekitar desa baturasang tambelang. Setelah dihampiri disana (tempat jatuhnya 

bulan) ada guru beliau dan berkata “ dirikanlah pesantren disini dan berilah nama tempat ini 

Lanbulan” dengan hati tulus dan takdim maka didirikanlah pondok pesantren al-mubarok lanbulan. 

Hasil wawancara dengan ustadz Su’udi Fadhliy, ustad pondok al-Mubarok Lanbulan.   
29 Katri Sulastri, Studi Analisis Hisab Awal Bulan Kamariyah Dalam Kitab Irsyad al-

Murid, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), 44. 
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Ghaza>li belajar dengan ayahnya KH. Muhammad Fathulla>h dan dua kakak 

laki-lakinya yakni KH. Kurdi Muhammad (alm) dan KH. Barizi 

Muhammad. Karena kecerdasannya yang tinggi dan minat belajarnya yang 

tinggi pada tahun 1976 M, ia diangkat menjadi guru di Madrasah al-

Muba>rok pada usia yang sangat muda yaitu 14 tahun.30 Tepatnya pada 

tahun 1973 M, Ahmad Ghaza>li diangkat menjadi guru di Pondok Pesantren 

al-Mubarok Lanbulan Sampang Madura. 

Dari tahun 1977 M hingga 1980 M, Ahmad Ghaza>li> mengaji dan 

mengajar di Pesantren ayahnya al-Muba>rok, setiap hari Selasa dan Sabtu 

beliau juga mengaji kepada Hasan Irak (alm) di kota Sampang, Madura. 

Selama 3 tahun itu, Ahmad Ghazali tidak pernah absen mengaji kepada 

Maimun Zubair Sarang Rembang setiap bulan Ramadhan dan belajar 

banyak kitab diantaranya kitab kajian fikih, hadis, tasawuf, dan tafsir.31 

Pada tahun 1981 M Ahmad Ghaza>li pindah ke Makkah al-

Mukarromah untuk menuntut ilmu. Di Makkah Ahmad Ghaza>li belajar di 

Ma’had al-Shula>tiyah selama kurang lebih 15 tahun, yakni 7 (tujuh) tahun 

bertempat di Ma’had al-Shula>tiyah yan dimulai pada tahun 1981 M sampai 

tahun 1988 M. . Ia belajar dengan ulama yang otoritas ilmiahnya tidak 

diragukan lagi seperti Syekh Ismail Utsma>n Zain al-Yama>ny al-Makky, 

                                                             
30 Nafisatul Wadzifah, Stusi Analisis Metode Hisab Awal Waktu Salat KH. Ahmad Ghazali 

dalam Kitab Irsyad al-Murid, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), 52. 
31 Purqon Nur Ramadhan, Studi Analisis Metode Hisab Arah Kiblat KH. Ahmad Ghazali 

dalam Kita Irsyad al-Murid, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2012), 53. 
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Syekh Mukhta>ruddin al-Fallambany, Syekh Abdulla>h al-Lajjy, Syekh 

Ya>sin bin Isa al-Farda>ny dan ulama lainnya.32 

Ahmad Ghaza>li juga aktif dalam organisasi, ia merupakan penasehat 

LF PWNU Jatim, anggota Falakiyah PBNU, anggota BHR DEPAG RI, 

wakil Ketua Syuriyah PCNU di Kabupaten Sampang, dan Ketua Syuriyah 

MWC NU Kecamatan Tembelangan.33 

Ahmad Ghaza>li menulis 4 buku tentang fiqh, faraid, dan hadits 

selama belajar di Mekkah. Ia belajar ilmu falak hanya sebagai hobi karena 

ia fokus mempelajari ilmu-ilmu lain seperti hadis, fiqh, nahwu dan lain-

lain. Kitab falak pertama yang dipelajarinya adalah Fath al-Rouf al-Manan 

karya Abdul Jali>l bin Abdul Hami>d Kudus.34 

Ahmad Ghaza>li juga belajar ilmu falak dengan Syekh Mukhta>ruddin 

al-Fallanbany (alm) di Makkah, Nasir Syuja'i (alm) di Prajjen Sampang, 

Kamil Hayyan (alm), Hasan Basri Said (alm), Zubair Abdul Karim (alm), 

dan Zubair Bungah Gresik.35 

Ahmad Ghaza>li adalah sosok yang arif, gigih, rajin, aktif dan cerdas 

serta penuh wibawa. Selain itu, Ahmad Ghaza>li juga dikenal sebagai orang 

yang haus akan ilmu, khususnya ilmu hisab, berapa pun biaya yang harus 

dikeluarkan untuk mencapainya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

                                                             
32 Nafisatul Wadzifah, 54. 
33  Siti Makhturoh, Studi Komparasi Pemikiran Ahmad Ghazali dan Uzal Syahruna Dalam 

Menentukan Waktu Salat Maktubah, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2019), 41. 
34 Nafisatul Wadzifah, 54. 
35 Shochifatul Wachdah, Studi Komparatif Metode Hisab Awal Waktu Salat Ahmad 

Ghazali dalam Kitab Anfa’ al-Wasîlah dan Noor Ahmad SS dalam Kitab Syawâriq al-Anwâr, Skripsi 

(Semarang: IAIN Walisongo, 2014), 52. 



74 
 

kitab-kitab yang ia hasilkan antara lain kitab-kitab ilmu falak, fiqih, faraid, 

tajwid dan sebagian lainnya.36 

Pada tahun 1995 M, setelah Ahmad Ghaza>li kembali dari Mekkah, 

dan pada tahun itu terjadi perbedaan hari raya Idul Fitri menjadi polemik di 

Indonesia. Inilah awal mula ketertarikan Ahmad Ghaza>li terhadap ilmu 

falak dan mulai mendalaminya. Ia mulai belajar dengan keponakan Nasir 

Syuja'i (alm), namun hal ini tidak berlangsung lama karena masih belum 

puas, maka ia belajar langsung dengan Nasir Syuja'i di Prajjen Sampang. 

Ketika Ahmad Ghaza>li berguru kepada Nasir Syuja'i ia menyusun kitab 

ilmu falak pertamanya, yakni kitab Faid} al-Kari>m. Karena kepandaian 

Ahmad Ghaza>li dan kepandaian dibidang ilmu falak melebihi kepandaian 

gurunya, Nasir Syuja'i berpaling untuk belajar kepada Ahmad Ghaza>li.37 

Selama belajar dengan Nasir Syuja'i ia mempelajari banyak kitab 

dan buku tentang ilmu falak. Dari sinilah kemampuannya mengarang buku-

kitab-kitab falaknya mulai diasah. Ahmad Ghaza>li melanjutkan studinya 

dengan ahli falak asal Jepara, yaitu Noor Ahmad SS dan Muhyiddin Khazin 

Yogyakarta. Ia juga belajar melalui email dan telepon langsung dengan 

Syekh Syaukat Odeh Jordan, pemilik program accurate time. Selain 

mempelajari ahli ilmu falak, Ahmad Ghaza>li juga belajar sendiri dari buku 

atau kitab falak asing dengan bantuan murid-muridnya yang 

menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Selama belajar 

                                                             
36 Ibid. 
37 Ibid, 53. 
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ilmu falak, ia hanya menggunakan alat kalkulator secara manual karena ia 

masih belum bisa menggunakan atau membuat program.38 

Kepiawaian Ahmad Ghaza>li di bidang ilmu falak terlihat dari 

banyaknya karya tulis yang dihasilkan. Begitu banyak pengalaman dalam 

menimba ilmu, khususnya dibidang ilmu falak. Ahmad Ghaza>li berusaha 

menjadikan ilmunya bermanfaat bagi umat Islam dengan berkontribusi, 

yaitu produktif mengajar dan mengarang karya tulis dalam bentuk kitab. 

Namun, kitab-kitab tersebut (khususnya kitab-kitab ilmu falak) hanya 

dicetak untuk kalangan mereka sendiri, yaitu untuk bahan pembelajaran di 

Pondok Pesantren Al-Muba>rok Lanbulan. Beberapa dari kitab-kitab ini 

memiliki pembahasan yang berbeda dan menggunakan metode hisab yang 

berbeda.39 

2. Karya Ahmad Ghaza>li 

Karya-karya intelektual Ahmad Ghaza>li di bidang astronomi 

menggunakan metode taqri>bi40, tahqi>qi41 dan kontemporer, antara lain:42 

a. Kitab Taqyi>dad al-Jaliyah terbit tahun 1994 yang membahas tentang 

metode hisab awal bulan. kitab ini masih menggunakan metode 

perhitungan taqribi.43 

                                                             
38 Ibid. 
39 Nafisatul Wadzifah, 55. 
40 Metode ini dilakukan hanya untuk digunakan sebagai cara penambahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian tanpa memperunakan ilmu ukur segitiga bola (spherical trigonometry). 

Lihat dalam Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyah, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 7. 
41 Metode ini menggunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi dan perhitungan yang relatif 

lebih rumit dari pada kelompok hisab taqribi serta menggunakan ilmu ukur segitiga bola. Ibid, 8. 
42 Purqon Nur Ramadhan, 54-55. 
43 Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, Taqyidat al-Jaliyah, (Sampang: Lejnah 

Falakiyah al-Mubarok Lanbulan, 1994). 
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b. Kitab Faid} al-Kari>m terbit tahun 1995, kitab ini membahas tentang 

hisab awal bulan dan gerhana. Kitab ini juga masih menggunakan 

metode hisab taqri>bi.44 

c. Kitab Anfa' al-Was}i>lah terbit tahun 2004, kitab ini membahas tentang 

tata cara hisab awal waktu salat dan arah kiblat yang termasuk dalam 

kategori hisab kontemporer.45 

d. Kitab Irsha>d al-Muri>d yang terbit tahun 2005, kitab ini membahas 

tentang metode hisab arah kiblat, awal waktu salat, penanggalan, hilal 

dan gerhana yang juga masih menggunakan metode hisab 

kontemporer.46 

e. Kitab Bughyah ar-Rofi>q terbitan tahun 2007, kitab ini menggunakan 

data yang diambil menggunakan tabel tetapi metode yang digunakan 

adalah metode tahqi>qi.47 

f. Kitab Thamara>h al-Fikr terbitan tahun 2008, kitab ini menjelaskan 

tentang hisab awal waktu salat, gerhana dan awal bulan dengan metode 

hisab kontemporer.48 

                                                             
44 Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, Faidh al-Kari>m, (Sampang: Lejnah Falakiyah al-

Mubarok Lanbulan, 2001). 
45 Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, Anfa’ al-Wasi>lah, (Sampang: Lejnah Falakiyah 

al-Mubarok Lanbulan, 2004). 
46 Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, Irsya>d al-Muri>d, (Sampang: Lejnah Falakiyah 

al-Mubarok Lanbulan, 2005). 
47 Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, Bughyah ar-Rofi>q, (Sampang: Lejnah Falakiyah 

al-Mubarok Lanbulan, t.t). 
48 Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, Thamara>h al-Fikar, (Sampang: Lejnah Falakiyah 

al-Mubarok Lanbulan, 2008). 
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g. Kitab ad-Dur al-‘Ani>q terbitan tahun 2011, kitab ini menjelaskan 

tentang hisab awal bulan dan gerhana.49 

h. Kitab Bulugh al-Wata>r terbitan tahun 2012, kitab ini menjelakan 

tentang ijtima’ dan hilal.50 

3. Gambaran Umum Tentang Kitab Anfa’ al-Was}i>lah 

Salah satu buku Ahmad Ghaza>li yang ditulis dalam bahasa Arab 

adalah Anfa' al-Was}i>lah Ilâ Ma'rifah al-Awqa>t al-S}ar'iyah Wa Simt al-

Qiblah. Kitab Anfa' al-Was}i>lah disusun dengan menggunakan bahasa yang 

sederhana dan ringkas sehingga memudahkan bagi pemula yang ingin 

mempelajari hisab awal waktu salat dan arah kiblat. Kitab Anfa' al-Was}i>lah 

merupakan kitab astronomi pertama karya Ahmad Ghaza>li yang membahas 

tentang waktu salat. Buku ini menjelaskan teori berdasarkan amalan hisab 

untuk menentukan awal waktu salat dan arah kiblat menggunakan 

kalkulator berupa kalkulator dan dilengkapi dengan tabel deklinasi serta 

persamaan waktu, lintang dan bujur. 

Secara global dapat dijelaskan bahwa kitab Anfa' al-Was}i>lah setebal 

87 halaman ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian utama yang 

menjelaskan tentang tantangan hisab awal waktu salat dan hisab arah kiblat, 

dan bagian lampiran di bagian atas. bentuk tabel, dengan sistematika 

sebagai berikut: 

                                                             
49 Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, ad-Dur al’Ani>q, (Sampang: Lejnah Falakiyah al-

Mubarok Lanbulan, 2013). 
50 Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, Bulugh al-Watha>r, (Sampang: Lejnah Falakiyah 

al-Mubarok Lanbulan, 2012). 
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a. Derajat Matahari. Dalam diskusi ini, Ahmad Ghaza>li menjelaskan cara 

mengetahui derajat matahari dengan menambahkan tanggal dengan 

meditasi bulan, hasilnya adalah derajat matahari pada hari itu. 

b. Deklinasi, yaitu mencari nilai deklinasi dengan bantuan jadwal daro>jah 

al-syams.  

c. Macam-macam waktu salat, Dalam buku ini dijelaskan tentang hisab 

awal waktu salat, mulai menginput data seperti lintang dan bujur suatu 

tempat, serta menjelaskan cara menghitungnya. 

d. Arah kiblat. Sama halnya dengan hisab waktu salat, hisab arah kiblat 

dalam buku ini menjelaskan input data berupa lintang dan bujur tempat, 

serta lintang dan bujur Makkah, Kemudian jelaskan cara 

menghitungnya. 

e. Rasydul Kiblat, sebelum menghitung rashd al-kiblat, perlu diketahui 

garis lintang dan garis bujur suatu tempat, arah kiblat, dan deklinasi 

Matahari. Mengetahui ukuran jarak antara dua Negara. 

f. Mengetahui deklinasi dan equation of time, yakni dengan menghitung 

secara manual untuk mengetahui deklinasi dan equation of time dengan 

metode perhitungan Jean Meuss, jadwal deklinasi dan equation of time. 

g. Jadwal garis lintang dan garis bujur untuk tempat-tempat di Indonesia. 

h. Jadwal garis lintang dan garis bujur untuk kota-kota di dunia. 

Kitab Anfa’ al-Was}i>lah didalamnya menjelaskan 3 cara untuk 

mendapatkan data deklinasi. Yang pertama adalah menghitung sendiri 

deklinasi matahari menggunakan data yang diperoleh dari tabel daro>jah al-
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syams. Kedua, menghitung deklinasi dan equation of time menggunakan 

metode perhitungan Jean Meuss. Ketiga dengan lihat tabel deklinasi dan 

equation of time. 

4. Metode Perhitungan Hisab Penentuan Awal Waktu Salat dalam kitab 

Anfa’ al-Wasi>lah 

Yang dimaksud waktu salat disini adalah seperti yang kita ketahui 

yaitu waktu salat wajib yang lima waktu yaitu Zuhur, Ashar, Maghrib, Isya, 

dan Subuh ditambah waktu Imsak, Thulu>’ atau terbitnya matahari dan 

waktu dhuha. 

Sebelum mengetahui langkah-langkah hisab waktu salat dalam buku 

ini, ada beberapa hal yang harus diketahui. Pertama, mengenai posisi 

Matahari di awal waktu salat. Awal waktu Zuhur adalah saat zawa>l al-

syams, artinya saat Matahari telah melewati titik kulminasinya atau istiwa', 

sedangkan istiwa' sendiri artinya saat Matahari tepat berada di atas 

sehingga jika sebuah tongkat didirikan maka tongkat tersebut tidak akan 

memiliki bayangan, dapat dirumuskan bahwa awal waktu dzuhur dapat 

diketahui dengan sedikit bayangan tongkat yang didirikan, tetapi kadang-

kadang ketika tongkat yang didirikan memiliki bayangan ke arah utara atau 

selatan, hal ini karena matahari tidak selalu tepat di atas, tergantung pada 

deklinasi matahari.51 

Dari perbedaan awal waktu Zuhur mempengaruhi awal waktu 

Ashar. Karena akhir waktu Zuhur kadang-kadang panjang bayangan 

                                                             
51 Nasifatul Wadzifah, 60.  
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tongkat sama dengan tongkat, dan kadang-kadang berakhir ketika panjang 

bayangan sama dengan panjang tongkat ditambah panjang bayangan 

tongkat. ketika matahari mencapai puncaknya, maka itulah awal waktu 

Ashar. 

Untuk posisi matahari saat terbenam atau terbitnya matahari dalam 

buku ini, Ahmad Ghazali menggunakan -1o, -18o untuk Isya, -20o untuk 

Subuh, dan 4o 30' untuk Duha. Berikut langkah-langkah menghitung waktu 

salat awal dalam kitab Anfa 'al-Wasîlah: 

a. Mengetahui tanggal dan bulan (AD) yang akan dihitung, garis lintang 

(P) dan garis bujur tempat (B), serta deklinasi (D) dan persamaan 

waktu (DT) pada hari itu.52 

b. Menghitung waktu salat menggunakan waktu istiwa’. 

Untuk mengetahui waktu Zuhur menurut Ahmad Ghazali yaitu 

saat matahari mencapai puncaknya sekitar pukul 12.00 waktu khusus 

(WIS) ditambah 2, 3 atau 4 menit untuk ihtiyat.53 

1) Mencari nilai jarak zenith dalam buku ini ditandai dengan A yang 

berarti mengetahui selisih antara deklinasi (D) dan garis lintang 

(P) yang hasilnya mutlak.54 

 

                                                             
52 Ahmad Ghazali, 5. 
53 Ibid., 6. 
54 Ibid. 

A = P - D 
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2) Untuk nilai irtifa>' Asar atau tinggi Asar (H) didapat dari nilai 

kotangen H yaitu nilai tangen jarak zenith (A) ditambah satu. 

untuk rumusnya sebagai berikut:55  

 

3) Mencari sudut waktu matahari serta memasuki waktu khusus 

awal waktu salat adalah sebagai berikut: 

a) Ashar 

Sudut waktu Asar dapat dicari dengan mengetahui 

nilai cosinus W (sudut waktu) yaitu tangen minimum lintang 

(P) dikalikan dengan tangen deklinasi matahari (D) ditambah 

garis potong lintang (P) dikalikan garis potong deklinasi (D) 

kemudian dikalikan lagi dengan sinus ketinggian Matahari 

(H). Hasilnya kemudian dibagi 15, hasil akhirnya adalah 

dimulainya waktu Ashar di waktu istiwa’ (WIS). Untuk lebih 

jelasnya lihat rumus berikut:56 

 

 

b) Maghrib 

Sama halnya dengan mencari sudut waktu Ashar, 

untuk mencari sudut waktu Maghrib yaitu mengetahui nilai 

cosinus W (sudut waktu) dengan menggunakan min dari 

                                                             
55 Ibid. 
56 Ibid, 7. 

Cotg H= tan A + 1 

Cos W = -tan P x tan D + sec P x sec D x sin H 

Asar WIS = W/15 
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garis singgung lintang (P) dikalikan dengan garis singgung 

deklinasi (D ) ditambah dengan garis potong lintang (P) 

kemudian dikalikan dengan garis potong deklinasi (D). 

kemudian dikalikan dengan sinus ketinggian Matahari pada 

waktu Maghrib yaitu -1o, hasilnya kemudian dibagi 15. Nilai 

akhir ini merupakan awal waktu Maghrib berupa waktu 

istiwa’ (WIS). Untuk lebih jelasnya lihat rumus berikut:57 

 

 

c) Isya 

Sudut waktu Isya dapat dicari dengan mengetahui 

nilai cosinus W (sudut waktu) yang merupakan tangen 

minimum lintang (P) dikalikan dengan tangen deklinasi 

matahari (D). 

Dijumlahkan garis lintang (P) dikalikan deklinasi 

sekan (D) lalu dikalikan lagi dengan sinus ketinggian 

matahari (H) -18o maka hasilnya dibagi 15, hasil akhir waktu 

isya mulai pada waktu istiwa’ (WIS). Untuk lebih jelasnya 

lihat rumus berikut:58 

 

 

 

                                                             
57 Ibid, 9. 
58 Ibid, 10. 

Cos W = -tan P x tan D + sec P x sec D x sin -18 

Isya WIS = W/15 

 

 

Cos W= -tan P x tan D + sec P x sec D x sin 4o 30’ 

Maghrib WIS= W/15 
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d) Subuh 

Untuk mencari sudut waktu Subuh, yaitu mengetahui 

nilai cosinus W (sudut waktu) dengan menggunakan garis 

singgung lintang (P) dikalikan dengan garis singgung 

deklinasi (D) ditambah dikurangi garis potong lintang (P) 

kemudian dikalikan dengan sekan deklinasi (D) kemudian 

dikalikan dengan sinus ketinggian Matahari pada waktu 

Subuh adalah -20o, hasilnya kemudian dibagi 15. Nilai akhir 

ini adalah awal waktu fajar dalam bentuk waktu istiwa’ 

(WIS). Untuk lebih jelasnya lihat rumus berikut: 

 

 

e) Terbit 

Sudut waktu naik dapat dicari dengan mengetahui 

nilai cosinus W (sudut waktu) yaitu garis singgung lintang 

(P) dikalikan dengan garis singgung deklinasi matahari (D) 

ditambah dikurangi garis potong lintang (P) dikalikan garis 

potong deklinasi (D) kemudian dikalikan lagi dengan tinggi 

sinus matahari terbit (H) adalah -1o f. Sudut waktu naik dapat 

dicari dengan mengetahui nilai cosinus W (sudut waktu) 

yaitu garis singgung lintang (P) dikalikan dengan garis 

singgung deklinasi matahari (D) ditambah dikurangi garis 

potong lintang (P) dikalikan garis potong deklinasi (D) 

Cos W = -tan P x tan D + sec P x sec D x sin -20 

Subuh WIS = W/15 
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kemudian dikalikan lagi dengan tinggi sinus matahari terbit 

(H) adalah -1o kemudian hasilnya dibagi 15, hasil akhirnya 

adalah datangnya matahari terbit pada waktu istiwa’ (WIS) 

yang menandai berakhirnya waktu Subuh. Untuk lebih 

jelasnya lihat rumus berikut:59 

 

 

f) Duha 

Untuk mencari sudut waktu Duha, yaitu mengetahui 

nilai cosinus W (sudut waktu) dengan menggunakan garis 

singgung lintang (P) dikalikan dengan garis singgung 

deklinasi (D) ditambah dikurangi garis potong lintang (P) 

kemudian dikalikan dengan deklinasi sekan (D) kemudian 

dikalikan dengan sinus ketinggian Matahari pada waktu 

Duha adalah 4o 30', hasilnya kemudian dibagi 15. Nilai akhir 

ini adalah waktu awal Duha berupa waktu istiwa’ (WIS). 

Untuk lebih jelasnya lihat rumus berikut: 

 

 

c. Ubah waktu istiwa’ menjadi waktu daerah 

Untuk mengubah waktu khusus ke waktu daerah (WD), yaitu 

dengan cara waktu khusus (12.00 WIS) dikurangi persamaan waktu 

                                                             
59 Ibid, 11. 

Cos W = -tan P x tan D + sec P x sec D x sin -1 

Terbit WIS = W/15 

 

 

Cos W= -tan P x tan D + sec P x sec D x sin 4o 30’ 

Duha WIS= W/15 
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(DT) pada hari tersebut kemudian dijumlahkan garis bujur daerah 

(BD) yang telah dikurangi dengan garis bujur. tempat (B). setelah itu 

dibagi 15. Untuk waktu Zuhur, Subuh, Matahari terbit dan Dhuha. 

Adapun waktu Ashar, Maghrib dan Isya, tambahkan saja 12 sebagai 

berikut:60 

1) Ubah waktu khusus ke waktu setempat untuk Zuhur, Subuh, 

Matahari terbit dan Duha dengan menggunakan rumus berikut: 

 

2) Ubah waktu khusus ke waktu setempat untuk Ashar, Maghrib dan 

Isya menggunakan rumus berikut: 

  

d. Langkah terakhir adalah menambahkan ihtiyat 2 menit kecuali waktu 

terbit. Ahmad Ghazali tidak menambahkan ihtiyat pada saat 

diterbitkan. Sedangkan untuk waktu imsak, Ahmad Ghazali 

menetapkan 10 menit sebelum waktu Subuh.61 

Data-data yang perlu diketahui sebelum beralih ke perhitungan 

waktu shalat dalam kitab Anfa’ al-Wasi>lah adalah sebagai berikut: 

a. Lintang dan bujur tujuan, data yang terdapat dalam buku ini sebagian 

diperoleh dari bantuan GPS dan sebagian lagi diberikan oleh 

Muhyiddin Khazin (alm). Namun, buku ini juga memberikan metode 

yang ada dalam pembahasan mengetahui garis lintang dan garis bujur. 

                                                             
60 Ibid. 
61 Ibid. 

WD = WIS – DT + (BD – B)/15 

 

WD = WIS + 12 – DT + (BD – B)/15 
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b. Tempat di sebelah selatan khot istiwa' (katulistiwa) bertanda negatif (-

), sedangkan tempat di sebelah utara khot istiwa' bertanda positif (+). 

Hal ini dapat dilihat dari peta, karena antara beberapa khot setiap kht 

memiliki jarak 10°. 

c. Untuk mengetahui data yang akan digunakan dalam perhitungan yaitu 

dengan menempatkan suatu benda tegak lurus matahari secara langsung 

dan menandai ujung bayangan benda pada saat kulminasi terjadi. 

d. Deklinasi Matahari dan Persamaan Waktu (Equation of Time ), sesuai 

dengan tanggal dan bulan yang dituju, data ini diperoleh dari 

perhitungan rumus yang telah dibahas dalam kitab Anfa’ al-Wasi>lah, 

dan menurut Ahmad Ghaza>li> nilai deklinasi dan Persamaan Waktu 

cukup menggunakan nilai harian. Berikut poin-poin penting dalam 

perhitungan kitab Anfa’ al-Wasi>lah: 

1)   Menemukan deklinasi Matahari 

2)   Mencari Persamaan Waktu (Equation of Time)  

3)   Ketinggian matahari, data ini diperlukan dalam menghitung waktu 

shalat Ashar, Maghrib, Isya, Subuh dan Terbit.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS STUDI KOMPARATIF PERKEMBANGAN METODOLOGI 

HISAB AWAL SALAT DALAM KITAB AL-KHULA>S}AH} FI>  

AL-AWQA>T AL-SHAR'IYAH} DAN KITAB ANFA' AL-WAS}I>LAH 

 

A. Metodologi Hisab Awal Salat dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-

Shar'iyah} dan Kitab Anfa' al-Was}i>lah 

1. Metodologi Hisab Awal Salat dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-

Shar'iyah}  

Kitab al-Khula>shah} Fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} Bi al-Lugharitmiyah 

merupakan salah satu kitab falak yang alat perhitungannya menggunakan 

tabel logaritma lima desimal. Alasan penggunaan alat tersebut adalah 

karena pada masa lalu penggunaan kalkulator scientific masih minim 

sehingga untuk mempermudah perhitungan digunakan sistem logaritma. 

Hingga saat ini, perhitungan menggunakan tabel logaritma masih 

digunakan di beberapa pesantren.1 

Proses perhitungan dan hasil perhitungan dalam kitab al-Khula>shah} 

Fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} Bi al-Lugharitmiyah, penulis dapat menganalisa 

bahwa perhitungan waktu salat menggunakan tabel logaritma lima desimal 

banyak para ahli ilmu falak yang berpendapat sangat rumit. Masih banyak 

bahasa falak yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 

                                                             
1 Rizal Mubit, Hisab Awal Waktu Salat dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-

Shar'iyah} Bi al-Lugharitmiyah Karya Muhammad Khumaidi Jazry, Jurnal Ahkam Vol. 4 No. 1, 

(Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2012), 76. 
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sehingga selain mempersulit proses perhitungan, juga menyulitkan 

pemahaman. 

Proses penghitungan waktu salat dalam kitab ini juga membutuhkan 

ketelitian dan kejelian karena kitab ini masih sangat manual dalam 

memasukkan angka desimal. Jika hanya terjadi kesalahan satu angka saja, 

maka akan terjadi kesalahan fatal yang akan mengakibatkan hasil 

perhitungan yang salah. 

Karena nilai bilangan pada tabel logaritma selalu positif, maka 

muncul konsep muwaffaqah dan mukha>lafah pada rumus yang ada dalam 

kitab ini. Penerapannya dalam kitab ini adalah jika ada nilai negatif pada 

garis lintang atau deklinasi matahari, maka perhitungannya tetap positif. 

Namun nilai negatif atau positif tersebut dapat membedakan rumus yang 

digunakan dalam perhitungan, yaitu dapat menggunakan muwaffaqah dan 

mukha>lafah.2 

Perhitungan waktu salat dalam kitab al-Khula>shah} Fi> al-Awqa>t al-

Shar'iyah} Bi al-Lugharitmiyah wa Ijtima’ al-Qomarain diawali dengan 

perhitungan waktu salat maghrib karena dalam menghitung waktu salat 

isya dan waktu salat subuh diperlukan hasil waktu salat maghrib. Waktu 

salat isya baru bisa diketahui bila hasil al-darb ditambah dengan waktu 

salat maghrib. Sedangkan dalam rumus menghitung waktu salat subuh, 

waktu salat maghrib dibutuhkan untuk mencari tulu>’ al-syams saat 

                                                             
2 Ibid. 
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matahari terbit. Selanjutnya, tulu>’ al-syams dikurangi dengan sa>'ah hissat 

al-fajr. 

Dalam kitab ini juga tidak mencantumkan data al-mayl al-awwal, 

oleh karena itu untuk mencari data tersebut diperlukan kitab lain. Dalam 

hal ini, kitab Syawa>riq al-anwa>r karya dari Noor Ahmad dapat dijadikan 

pedoman untuk mencari data tentang al-mail al-awwal.3 

Sebenarnya perhitungan waktu salat bisa dimulai dengan mencari 

waktu salat dhuhur terlebih dahulu seperti pada kitab-kitab lainnya. 

Namun karena pencarian nis}f al-fudlah, bu'du al-qutr, al-asl al-mutla>q, dan 

al-mayl al-awwal termasuk dalam rumus mencari waktu salat maghrib, 

maka Muhammad Khumaidi sebagai penulisnya meletakkan pencarian 

waktu maghrib di awal perhitungan agar pencarian waktu salat lainnya 

dapat diketahui. Tujuan Muammad Khumaidi melakukan hal ini adalah 

untuk mempersingkat perhitungan. 

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan dapat diketahui bahwa nis}f 

al-fudlah, bu'du al-qutr, al-asl al-mutla>q, dan al-mayl al-awwal tidak 

hanya dibutuhkan pada saat mencari waktu salat maghrib tetapi juga 

dibutuhkan dalam menghitung waktu salat isya, waktu salat subuh, dan 

waktu salat ashar. Waktu salat subuh dan waktu salat isya membutuhkan 

data nis}f al-fudlah dan al-asl al-mutla>q, sedangkan rumus waktu salat 

ashar membutuhkan data bu'du al-qutr dan al-asl al-mutla>q. 

                                                             
3 Ibid. 
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Dalam pendahuluan kitab al-Khula>shah} Fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} Bi 

al-Lugharitmiyah penulis kitab tersebut Muhammad Khumaidi Jazry 

menegaskan bahwa dalam perhitungan waktu salat dalam kitab tersebut 

menggunakan alat bantu daftar logaritma lima desimal. Hal ini 

mempengaruhi dalam hasil perhitungan tersebut terutama dalam hal 

akurasinya. Oleh karena itu untuk mengetahui tingkat akurasinya perlu 

dibandingkan dengan hasil perhitungan dengan metode lain. Untuk 

mengetahui akurasi hasil perhitungan, maka penulis membandingkannya 

dengan hisab waktu salat sistem ephemeris. 

2. Metodologi Hisab Awal Salat dalam Kitab Anfa' al-Was}i>lah 

Ahmad Ghaza>li dalam kitab Anfa’ al-Wasi>lah menjelaskan bahwa 

data deklinasi matahari dapat diperoleh melalui 3 cara, yakni dengan cara 

menggunakan jadwal dari daro>jah al-syams,4 tabel dari deklinasi serta 

dengan menggunakan equation of time atau perata waktu,5 dan cara yang 

ketiga menggunakan konsep perhitungan dari metode Jean Meeus.6 

Dalam kitab Anfa’ al-Wasi>lah dijelaskan bahwa ketika menghitung 

dari data matahari, terlibih dahulu hendaknya merubah tanggal yang akan 

dihitung kedalam bentuk Julian Day (JD) kemudian merubahnya kedalam 

bentuk mabda’ atau epoch Januari 1900. Epoch merupakan pangkal tolak 

yang digunakan untuk menghitung, dalam bahasa Arab biasa disebut 

dengan Mabda’ al-Tari>kh  dan penggunakan istilah yang populer biasa 

                                                             
4 Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, Anfa’ al-Wasi>lah, (Sampang: LAFAL (Lajnah 

Falakiyah al-Mubarok Lambulan), 2004), 3. 
5 Ibid, 22-27. 
6 Ibid, 19-21. 
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disebut dengan Mabda’. Dan sedangkan dalam bahasa Inggris mabda’ 

disebut dengan Principle of Motion.7 Dalam perhitungan mencari hasil 

deklinasi dan equation of time dalam kitab Anfa’ al-Wasi>lah menggunakan 

koreksi waktu yang cukup banyak. 

Ketinggian matahari dalam kitab Anfa’ al-Wasi>lah memiliki nilai -

1° untuk waktu maghrib dan terbit matahari, untuk waktu isya memiliki 

nilai -18°, untuk waktu subuh memiliki nilai -20°, dan nilai 4°30’ untuk 

waktu dhuha.8 

Ahmad Ghaza>li> dalam kitab Anfa’ al-Wasi>lah menjelaskan waktu 

ikhtiyat yang digunakan ialah sebesar 2 menit pada setiap waktu-waktu 

salat termasuk juga berlaku untuk waktu dhuhur sengan mengasumsikan 

bahwa matahari memang benar telah keluar dan bergeser dari titik 

kulminasinya. Ikhtiyat dalam kitab Anfa’ al-Wasi>lah tidak berlaku dalam 

terbit matahari, sedangkan untuk imsak Ahmad Ghazali menggunakan 

ikhtiyat 10 menit sebelum waktu salat subuh.9 

Dalam proses perhitungan awal waktu salat, kitab Anfa’ al-Wasi>lah 

tidak jauh berbeda dengan metode hisab yang digunakan oleh metode 

hisab kontemporer lainnya. Untuk perhitungan awal waktu salat, 

membutuhkan data untuk proses perhitungan hisab awal waktu salat, 

kemudian mengetahui tinggi atau kedudukan dari matahari pada awal 

waktu salat, kemudian menghitung sudut matahari di setiap awal waktu 

                                                             
7 Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 

2005), 50. 
8 Ahmad Ghazali, Anfa’ al-Wasi>lah, 9-14. 
9 Ibid. 
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salat, dan merubah sudut waktunya dirubah menjadi jam lalu ditambahkan 

ikhtiyat guna sebagai waktu jaga-jaga dalam perhitungan.10 

Kitab Anfa’ al-Wasi>lah dalam perhitungannya banyak 

menggunakan istilah-istilah astronomi, seperti tangen, cotangen, sinus, 

cosinus, dan secan. Hal tersebut menandai bahwa kitab Anfa’ al-Wasi>lah 

ini menggunakan rumus yang menggunakan konsep dasar dari 

trigonometri (spherical trigonometri) yang berpangkal tergadap teori 

Heliosentris yang dikemukakan oleh Copernicus (1473-1543).11 

 

B. Sanad Keilmuan Pengarang Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} 

Kitab Anfa' al-Was}i>lah  

1. Sanad Keilmuan Falak Muhammad Khumaidi Jazry dalam Kitab al-

Khula>s}ah} fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} 

Tidak ada satu ulama atau pakar keilmuan yang akan terlahir 

begitu saja diluar konteks ruang dan waktu yang mana ulama atau pakar 

keilmuan tersebut tumbuh. Setiap corak pemikiran yang dilahirkannya 

merupakan produk dizamannya yang berhubungan oleh dimensi ruang 

dan waktu, dan hal-hal yang mempengaruhinya. Dalam membentuk 

pemikiran ilmu falak, Muhammad Khumaidi tidak terlepas dari banyak 

faktor pendukung khususnya faktor eksternal serta interaksi yang begitu 

bagus yang dijalinnya kepada ulama atau pakar keilmuan sebelumnya 

                                                             
10 Ibid. 
11 Ibid. 
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yang dijadikan sebagai panutan dalam disiplin keilmuan khususnya 

dalam ilmu falak. Tokoh-tokoh ilmu falak tersebut sebagai guru, 

pembimbing, dan teman dalam hubungan intelektualitas. 

Berkaitan mengenai latar belakang ini, Muhammad Khumaidi 

selalu terikat oleh rantai intelektualitas yang tumbuh dalam ruang 

lingkup bingkai lokalitas pesantren. Hal seperti ini sudah wajar karena 

secara geeology keilmuan khususnya dibidang falak yang mengalir dari 

prosesnya menuntut ilmu dengan mengikuti pesantren kilat (flash 

boarding school), meskipun beliau berstatus santri yang bermukim 

dipesantren Langitan pada waktu itu. Keinginan beliau dalam bidang 

ilmu falak disebabkan karena ketertarikannya terhadap ilmu Fara>id} (ilmu 

waris). Karena hobinya dalam berhitung dalam ilmu Fara>id} (ilmu waris) 

tidak memberikannya cukup kepuasan, maka untuk memenuhinya dalam 

hobi berhitungnya, akhirnya ia memutuskan untuk belajar ilmu falak.12 

Pelajaran pertama yang beliau dapat dalam bidang ilmu falak 

beliau dapat dari Kiai Rodli, yang merupakan salah satu ulama ahli 

dibidang falak yang berasal dari daerah Manyar Kabupaten Gresik. 

Kemudian beliau memperdalam lagi keilmuannya dibidang falak kepada 

Kiai Nawawi di Kawasan Jamsaren Kabupaten Kediri pada tahun 1984 

dengan sistem yang sama, yakni pesantren kilat (flash boarding school). 

Selain belajar kepada Kiai Nawawi, Muhammad Khuimaid juga belajar 

kepada Kiai Yunus, beliau adalah ayah dari Kiai Nawawi dan guru dari 

                                                             
12 Rijal Mubit, 27. 
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Kiai Ihsan Jampes Kediri pengarang kitab Siraj al-Ta>libi>n. Muhammad 

Khumaidi belajar dengan Kiai Yunus kitab Tas}il al-Mithal yang ditulis 

langsung oleh Kiai Yunus, dan belajar kepada Kiai Nawawi kitab Risa>lat 

al-Qomaroini, yang mana kitab tersebut masih berbentuk tulisan tangan. 

Untuk ketiga kalinya, Muhammad Khumaidi merantau untuk 

menuntut ilmu dibidang falak karena kecintaanya pada bidang tersebut 

sehingga menginspirasi Muhammad Khumaidi melangkahkan kaki 

kepada ulama ahli falak yang lainnya. Pada kesempatan ini, Muhammad 

Khumaidi belajar langsung ilmu falak kepada Kiai Noor Ahmad Jepara, 

yakni penulis kitab Syams al-Hila>l dan Nu>r al-Anwa>r. Pada kesempatan 

ini juga beliau masih menggunakan sistem yang sama, yakni sistem 

pesantren kilat (flash boarding school).13 

Selain belajar dengan sistem pesantren kilat (flash boarding 

school), Muhammad Khumaidi juga belajar kitab-kitab falak seperti 

kitab al-Durus al-Falakiyyah dan kitab Badi>'atul Mitha>l yang 

merupakan karya dari Kiai Ma’sum bin Ali, selian kedua kitab itu 

Muhammad Khumaidi juga belajar kitab Fath ar-Rouf al-Manna>n karya 

Abdul Jalil bin Abdul Hamid, Ittifa>q dha>t al-Bain karya Kiai Zubair 

Bungah Gresik. 

Setelah sekian lama Muhammad Khumaidi Jazry menimba ilmu 

dibidang falak baik menggunakan sistem pesantren kilat atau sering 

disebut flash boarding school, belajar langsung kepada pengarang atau 

                                                             
13 Ibid. 
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penulis kitab-kitab falak, belajar ilmu falak kepada Ulama atau Kiai 

seperti kiai Nawawi, maupun belajar dengan teman-teman santri di 

lingkungan Pondok Pesantren Langitan. Muhammad Khumaidi 

mendapatkan amanat untuk mengajar ilmu falak di Pesantren Langitan 

karena kemahirannya dalam bidang falak, maka dari itu, sejak tahun 1985 

Muhammad Khumaidi sudah mengajar ilmu falak di Langitan. 

2. Sanad Keilmuan Falak Ahmad Ghaza>li> Kitab Anfa' al-Wasi>lah 

Tidak jauh dari Muhammad Khumaidi Jazry, latar belakang 

Ahmad Ghaza>li> pun tidak juah bereda. Terlahir dari keluarga yang 

dikelilingi orang-orang yang giat dalam dalam keilmuan, Ahmad Ghaza>li> 

dilahirkan dikalangan pesantren atau kedua orang tuanya adalah 

pengasuh disalah satu pesantren di Lanbulan, Sampang, Madura. Dari 

latar belakang keluarga yang memiliki intelektual agamis yang tinggi 

tentuna mendorong Ahmad Ghaza>li> tumbuh menjadi anak yang giat 

belajar diberbagai disiplin ilmu dan memiliki kecerdasan yang tinggi.14 

Karena minat belajar Ahmad Ghaza>li> sangat tinggi, ia menuntut 

ilmu di Makkah dan belajar kepada ulama-ulama yang tentunya sudah 

tidak diragukan lagi otoritas ilmiahnya. Ahmad Ghaza>li> belajar di 

Pesantren al-Shuyutiyah selama 15 tahun, dan selama di Makkah Ahmad 

Ghaza>li> telah menulis 4 buku tentang fiqh, faraidh, dan hadis.15 

                                                             
14 Nafisatul Wadzifah, Stusi Analisis Metode Hisab Awal Waktu Salat KH. Ahmad 

Ghazali dalam Kitab Irsyad al-Murid, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2013), 52. 
15 Ibid, 54. 
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Kitab Fath al-Rouf al-Manan karya Abdul Jalil bin Abdul Hamid 

Kudus adalah kitab falak pertama yang dipelajarinya. Selain kitab Fath 

al-Rouf al-Manan karya Abdul Jali>l bin Abdul Hami>d Kudus, Ahmad 

Ghaza>li>  juga belajar falak kepada ulama-ulama ahli ilmu falak lainnya 

seperti Syekh Mukhta>ruddin al-Flimbani (alm) di Makkah, Nasir Syuja>'i 

(alm) di Prajjen Sampang, Ka>mil Hayyan (alm), Hasan Basri Said (alm), 

Zubair Abdul Kari>m (alm), dan Zubair Bungah Gresik. Dalam ilmu 

falak, Ahmad Ghaza>li> sangat haus akan pengetahuan, khususnya tentang 

ilmu hisab hingga banyak mengeluarkan biaya yang banyak untuk 

mempelajarinya. 

Awal mula ketertarikan Ahmad Ghaza>li> terhadap ilmu falak ialah 

ketika Ahmad Ghaza>li> kembali dari Makkah pada tahun 1995 M. Pada 

tahun itu terjadi polemik yang terjadi tentang dua hari raya idul fitri, 

sehingga memulculkan ketertarikannya terhadap ilmu falak dan mulai 

mendalaminya. 

Ahmad Ghaza>li> mulai belajar ilmu falak dengan keponakan dari 

Nasir Syuja>’i (alm), dikarenakan belum memiliki kepuasan maka ia 

belajar langsung kepada Nasir Syuja>’i (alm), dan ketika masih belajar 

dengan Nasir Syuja>’i (alm) ia menyusun kitab pertamanya dalam ilmu 

falak, yakni kitab Faidh al-Kari>m. Karena Ahmad Ghaza>li> memiliki 

kepandaian diberbagai disiplin ilmu khusushnya ilmu falak, hingga 

kepandaiannya melebihi kepandaian gurunya, akhirnya Na>sir Syuja>’i 

berpaling belajar kepada Ahmad Ghaza>li. 



97 
 

Ahmad Ghaza>li selama belajar kepada Na>sir Syuja>’i, ia banyak 

sekali mempelajari kitab dan buku tentang falak. Ahmad Ghaza>li 

melanjutkan belajarnya dengan para ulama ahli falak asal Jepara, yakni 

kepada Noor Ahmad SS dan Muhyiddin Khazin Yogyakarta. Selain itu, 

Ahmad Ghaza>li juga belajar melalui email dan telepon langsung kepada 

Syekh Syaukat Odeh Jordan, yang merupakan pemilik dari program 

accurate time. Selain belajar dengan para ulama ahli falak, Ahmad 

Ghaza>li juga belajar buku astronomi atau kitab falak asing dengan 

bantuan dari para muridnya yang membantu menerjemahkan dari bahasa 

asing ke bahasa Indonesia. Selama belajar ilmu falak, Ahmad Ghaza>li 

hanya menggunakan alat hitung yakni kalkulator secara manual karena 

Ahmad Ghaza>li masih belum bisa menggunakan atau membuat program. 

Karena kepandaian yang dimiliki Ahmad Ghaza>li di bidang ilmu 

falak terlihat dari banyaknya karya tulis yang telah ia hasilkan, bagitu 

juga dengan banyaknnya pengalaman yang ia peroleh dari menimba 

ilmu, khususnya di bidang ilmu falak. Ahmad Ghaza>li berusaha agar 

ilmu yang ia miliki menjadi manfaat bagi umat Islam dengan cara ia 

berkontribusi yaitu dengan produktif mengajar dan mengarang banyak 

karya tulis dalam yang ia tuangkan dalam bentuk kitab. Namun, kitab-

kitab yang ia tulis khususnya kitab-kitab ilmu falak hanya dicetak untuk 

kalangan mereka sendiri, yaitu sebagai bahan untuk pembelajaran di 

Pondok Pesantren Al-Mubarok Lanbulan, Madura. Beberapa dari 

banyaknnya kitab-kitab yang ia tulis memiliki pembahasan yang berbeda 
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antara kitab satu dengan yang liannya dan menggunakan metode hisab 

yang berbeda. 

 

C. Sumber Pengembangan Metodologi Hisab Penentuan Awal Waktu Salat 

dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} dan Kitab Anfa' Al-

Was}i>lah 

1. Sumber Pengembangan Metodologi Hisab Penentuan Awal Waktu 

Salat dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah}  

Dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} Bi al-

Lugharitmiyah tabel yang digunakan ialah bersumber dari kitab Risa>lah al-

Qamarain dan kitab Badi>'ah al-Mitsa>l16 karya KH. Ma’shum bin Ali al-

Maskumambangi dengan menghilangkan data tahqi>qi. Sehingga kitab al-

Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} Bi al-Lugharitmiyah wa Ijtima’ al-

Qomarain ini termasuk dalam klasifikasi kitab dengan menggunakan 

metode hisab haqi>qi bi al-taqri>b dengan proses perhitungan yang sederhana. 

Perhitungan ini dilakukan hanya dengan menambah, mengurangi, 

mengalikan, dan membagi tanpa menggunakan geometri segitiga bola. 

Hal yang membedakan kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} Bi 

al-Lugharitmiyah dengan kitab lainnya adalah dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> 

al-Awqa>t al-Shar'iyah} Bi al-Lugharitmiyah ini memperhitungkan Qutr al-

Qamar (diameter bulan). Sedangkan dalam kitab-kitab ilmu falak klasik 

                                                             
16 Perhitungan yang digunakan menggunakan alat bantu Rubu’ Mujayyab. Dan indikasi 

perhitungannya menggunakan konsep Trigonometri (ilmu ukur segitiga) sehingga perhingannya 

termasuk dalam Hisab Hakiki bi al-Tahqiq (mempunyai koreksi dan ketepatan sangat tinggi). 
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yang termasuk dalam klasifikasi hisab haqi>qi bi al-tahqi>q jarang yang 

memperhitungkannya. Secara umum yang memperhitungkan diameter 

bulan adalah kitab yang termasuk dalam hisab haqi>qi kontemporer yaitu 

metode yang menggunakan hasil penelitian terbaru dan menggunakan 

matematika yang telah dikembangkan, sistem koreksi dalam hisab haqi>qi 

kontemporer lebih akurat sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu 

pengetahuan. Metode dalam perhitungannya lebih mudah dengan bantuan 

alat teknologi yang berkembang, dan rumus-rumusnya bahkan lebih 

disederhanakan.17 

2. Sumber Pengembangan Metodologi Hisab Penentuan Awal Waktu 

Salat dalam Kitab Anfa’ al-Was}i>lah 

Ahmad Ghaza>li dalam bidang ilmu falak telah mengarah banyak 

sekali kitab-kitab yang berhubungan dengan ilmu falak. Dari banyaknya 

kitab yang Ahmad Ghaza>li tulis didalamnya juga ada banyak persamaan 

dan perbedaan mulai dari sumber yang dijadikannya sebagai rujukan dalam 

karyanya hingga perhitungan yang diambil sebagai acuan perhitungan 

maupun data yang diambilnya seperti contoh ia mengambil sumber 

perhitungannya dari metode perhitungan Jean Meeus yang dijadikannya 

sebagai acuan perhitungan dalam kitab Anfa’ al-Was}i>lah. 

Dalam kitab Anfa’ al-Was}i>lah, Ahmad Ghaza>li> mengambil metode 

Jean Meeus sebagai salah satu cara guna mencari nilai deklinasi matahari. 

                                                             
17 Ahmad Izzuddin, Fiqih Hisab Rukyat Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam 

Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, (Jakarta: Erlangga, 2007), 7-8. 
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Selain Jean Meeus, Ahmad Ghaza>li> juga menggunakan tabel darojah al-

syams, tabel deklinasi dan equation of time atau perata waktu. Dari cara 

perhitungan tersebut, untuk mendapatkan hasil yang mendekati keakuratan 

hendaknnya perhitungan yag dipilih ialah  menggunakan metode 

perhitungan dengan konsep Jean Meeus.18 

Jean Meeus merupakan algoritma yang dihasilkan dari reduksi 

VSOP87 yang biasa digunakan untuk menetukan posisi dari matahari. 

Selain untuk menetukan posisi dari matahari, Jean Meeus biasanya 

digunakan juga dalam perhitungan gerhana matahari, awal bulan, posisi 

bulan, serta menentukan parameter dalam menentukan awal waktu salat, 

dan yang lainnya. 

Dalam perhitungan awal waktu salat, banyak data yang harus 

dipersiapkan seperti koordinat lintang, bujur, ketinggian, dan zona waktu 

dari tempat lokasi yang akan dihitung. Dari data tersebut, kemudian 

menggunakan parameter yang akan dibutuhkan dalam perhitungan awal 

waktu salat, diantaranya yaitu Julian Day (JD), deklinasi matahari, dan 

equation of time. 

 

D. Langkah-langkah Pengembangan Metodelogi Hisab Penentuan Awal 

Waktu Salat dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah Dan Kitab 

Anfa’ al-Was}i>lah. 

                                                             
18 Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, Anfa’ al-Wasîlah, (Sampang: LAFAL Lajnah 

Falakiyah al-Mubarok Lanbulan, 2004), 19-21. 
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Mengenai langkah-langkah pengembangan metode hisab penentuan awal 

waktu salat dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ 

al-Was}i>lah, penulis menggolongkan langkah-langkah tersebut menjadi dua, 

yang pertama yakni langkah awal dari proses pengembangan kedua kitab 

tersebut yang menjelaskan proses awal pengembangan atau awal proses penulis 

kitab tersebut memperoleh atau belajar terkait dengan ilmu falak. Kemudian 

yang kedua, yaitu langkah akhir atau proses pengembangan penulis kedua kitab 

tersebut mengembangkan metode perhitungan mengenai hisab awal waktu 

salat setelah selesai belajar kepada para ulama ahli falak dan kemudian 

memfokuskan mengembangkan karya tulisnya tersebut. 

1. Langkah Awal Proses Pengembangan Metodologi Perhitungan Hisab 

Awal Waktu Salat Dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah 

dan Kitab Anfa’ al-Was}i>lah 

Dalam langkah awal proses pengembangan metodologi ini, penulis 

memasukkannya pada proses awal mula ketertarikan pengarang kitab al-

Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah terhadap 

ilmu falak dan proses belajar tentang ilmu falak. 

Proses belajar kedua penulis kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-

Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah yakni Muhammad Khumaidi Jazry 

dan Ahmad Ghaza>li> tidak jauh berbeda terkait awal ketertarikannya. 

Muhammad Khumadi awal ketertarikan dalam bidang ilmu falak diawali 

ketika mengikuti pesantren kilat (flash boarding school) dan didukung oleh 

keinginannya dan ketertarikannya dari belajar Fara>id} (ilmu waris). 
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Muhammad Khumaidi belajar dengan banyak ulama ahli falak yang 

ada di Indonesia dan selain belajar dari ulama ahli falak Muhammad 

Khumaidi juga belajar pada kitab-kitab dibidang ilmu falak karya ulama ahli 

falak yang masyhur pada saat itu seperti kitab Tashil al-Mithal, kitab Risa>lat 

al-Qomaroini, kitab Syamsul Hila>l, dan banyak kitab-kitab yang lain yang 

telah Muhammad Khumaidi pelajari baik dari penulisnya langsung atau 

belajar sendiri tentang kitab tersebut.19 

 Berkat dari kegigihan dan kecerdasan Muhammad Khumaidi 

dalam menekuni ilmu di bidang ilmu falak, akhirnya Muhammad Khumaidi 

berhasil menguasai banyak kitab-kitab ilmu falak. Dari hasil belajarnya 

dalam ilmu falak, Muhammad Khumaidi mengarang kitab falak yakni kitab 

al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah, dan kitab ini menjadi satu-satunya 

karangan Muhammad Khumaidi dalam bilang ilmu falak. Karena 

kecerdasannya Muhammad Khumaidi pun dipercaya untuk mengajar di 

Pondok Pesantren Langitan, berawal dari sinilah proses pengembangan 

metodologi perhitungan hisab dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-

Shar’iyah yang Muhammad Khumaidi sebarkan untuk kalangan santri 

Pondok Pesantren Langitan. 

Awal mulanya Ahmad Ghaza>li> belajar ilmu falak hanyalah sebagai 

hobi dikarenakan ia memfokuskan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain 

seperti hadis, fiqh, nahwu, dan yang lainnya. Kitab pertama yang 

                                                             
19 Rijal Mubit, 27. 
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dipelajarinya ialah kitab Fath al-Rouf al-Manan karya Abdul Jalil bin Abdul 

Hamid Kudus. 

Awal mula keterkartarikannya pada bidang ilmu falak ialah ketika 

ia pulang dari Makkah pada tahun 1995 M, dan pada saat itu di Indonesia 

terjadi polemik terkait dengan perbedaan hari raya Idul Fitri.20 Dari sinilah 

Ahmad Ghaza>li> mulai mendalami ilmu falak dan belajar kepada ulama ahli 

falak seperti Syekh Mukhta>ruddin al-Fallanbany (alm) di Makkah, Na>sir 

Syuja>'i (alm) di Prajjen Sampang, Ka>mil Hayyan (alm), Hasan Basri Said 

(alm), Zubair Abdul Kari>m (alm), Zubair Bungah Gresik, dan banyak ulama 

ahli falak yang lainnya. 

Dalam proses belajarnya ia belajar langsung deng ulama ahli falak 

dan juga belajar dengan kitab-kitab falak atau astronomi terkenal baik dalam 

negri maupun luar negeri dengan bantuan para murid-muridnya dengan cara 

menerjemahkannya kedalam bahasa Indonesia. Kitab dalam ilmu falak yang 

pertama yang Ahmad Ghaza>li> karang atau tulis ialah kitab Faid} al-Kari>m. 

Karena kepiawaiannya dalam ilmu falak, Ahmad Ghaza>li> banyak sekali 

menulis karya tulis khususnya dalam bidang ilmu falak. Ahmad Ghazali 

mengembangkan metode perhitungan falaknya yang ada dalam beberapa 

kitab falaknya di Pondok Pesantren al-Mubarok Lanbulan. 

 

                                                             
20 Shochifatul Wachdah, Studi Komparatif Metode Hisab Awal Waktu Salat Ahmad 

Ghazali dalam Kitab Anfa’ al-Wasîlah dan Noor Ahmad SS dalam Kitab Syawâriq al-Anwâr, 

Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), 53. 
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2. Langkah Akhir dalam Proses Pengembangan Metodologi Perhitungan 

Hisab Awal Waktu Salat Dalam Kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-

Shar’iyah dan Kitab Anfa’ al-Was}i>lah 

Langkah yang selanjutnya dalam proses pengembangan metodologi 

perhitungan hisab awal waktu salat dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t 

al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah dan menjadi langkah akhir yang 

penulis uraikan dalam bab ini merupakan langkah yang diambil dari penulis 

kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah 

yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyebarluaskan metode 

perhitungan yang ada dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah 

dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah agar kedepannya bisa dikaji dan dipelajari 

dikalangan masyarakat umumnya serta dikalangan pesantren khususnya. 

Dalam langkah ini penulis simpulkan bahwa langkah yang 

diterapkan oleh kedua penulis dari kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-

Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah adalah langkah pengembangan yang 

dikembangkan setelah kedua penulis kitab tersebut selesai mengarang 

kedua kitab tersebut yakni kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan 

kitab Anfa’ al-Was}i>lah dan merupakan proses penyampaian atau 

pengenalan metodologi hisab awal waktu salat dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> 

al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah kepada masyarakat dan 

kalangan santri pondok pesantren yang diajar oleh kedua penulis kitab 

tersebut. 
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Dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ 

al-Was}i>lah, Muhammad Khumaidi dan Ahmad Ghaza>li> tidak berbeda 

dalam menyebarluaskan metode hisab awal waktu salat dalam kedua kitab 

tersebut, dalam hal ini penulis menyimpulkan beberapa langkah penting 

yang telah diterapkan dalam proses pengembangan metodologi perhitungan 

hisab awal waktu salat dalam kedua kitab tersebut, maka penulis 

menyimpulkannya dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menguji Metode Tersebut Dengan Para Ulama Ahli Falak. 

 Memanfaatkan dengan adanya seorang guru, memudahkan kedua 

pengarang untuk menguji metode hisab yang ada dalam kedua kitab 

tersebut. Mengkaji dan menguji metode tersebut menjadi syarat 

keabsahan metode yang dipakai dalam kedua kitab tersebut. 

b. Menjadi Seorang Pengajar Ilmu Falak di Pondok Pesantren Tempat 

Muhammad Khumaidi dan Ahmad Ghaza>li> Mengajar.21 

Berkat kecerdasan dan ketekuanan dalam menguasai dan 

mempelajari ilmu falak, Muhammad Khumaidi diangkat dan dipercaya 

untuk menjadi seorang tenaga pengajar di Pondok Pesantren Langitan 

Tuban pada tahun 1974 M dan pada tahun 1985 M Muhammad 

Khumaidi diamanati untuk mengajar ilmu falak di Pondok Pesantren 

Langitan Tuban. 

Begitu juga dengan Ahmad Ghaza>li>, berkat kepandaian dan 

kegigihannya dalam mendalami ilmu falak khususnya kehausannya 

                                                             
21 Rijal Mubit, 27. 
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dalam ilmu hisab, bahkan berapa pun biaya yang harus ia keluarkan ia 

korbankan demi belajar. Pada usia 14 tahun Ahmad Ghaza>li> sudah 

diamanatkan untuk mengajar di Madrasah al-Mubarok Lanbulan pada 

tahun 1973 M. 

Menjadi seorang pengajar di Pondok Pesantren yang diajar kedua 

pengarang kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ 

al-Was}i>lah tentu saja harus memiliki cara penyampaian metode yang 

diajarkan dalam kedua kitab tersebut, secara garis besarnya hampir 

sama dengan mengembangkan materi yang ada dalam suatu suatu mata 

pelajaran atau objek yang akan diajarkan kepada siswa atau para santri 

yang ada dilingkungan Pondok Pesantren Langitan dan Pondok 

Pesantren Lanbulan. Metode penyampaian materi tersebut juga 

bermacam-macam, dan pada umumnya metode penyampaiannya 

meliputi: 

1) Ceramah 

Yakni suatu proses penyampaian materi secara lisan oleh 

seorang guru atau dosen kepada murid (santri) atau mahasiswa. 

2) Tanya jawab 

Yakni suatu proses penyampaian materi dengan cara 

memberikan pertanyaan kepada audiens atau murid (santri) 

terhadap hal-hal yang bersifat faktual. 
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3) Diskusi 

Yakni merupakan suatu proses penyampaian materi yang 

mana guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya 

nanti menggunakan informasi yang telah dipelajari oreh murid 

(santri) guna memecahkan suatu masalah. 

4) Kerja kelompok 

Merupakan cara yang mana nanti murid (santri) dijadikan 

sebuah kelompok kecil dengan jumbah orang dibagi sesuai jumlah 

keseluruhan anggota kelas yang dibentuk guna mencapai tujuan 

tertentu. 

5) Demonstrasi dan Eksperimen 

Dalam metode penyampaian materi pembelajaran ini, guru 

mempertunjukkan sebuah contoh dari materi yang sedang 

disampainkan dan kemudian murid (santri) memetragakan atau 

mengadakan suatu percobaan dari apa yang telah disampaikan oleh 

guru tersebut. 

c. Pesantren Kilat (flash boarding school)22 

Ahmad Ghaza>li> dan Muhammad Khumaidi ketika menuntut ilmu 

dengan cara pesantren kilat atau flash boarding school, keduanya 

menyampaikan gagasan yang mereka pelajari dan kuasai. Ketika 

keduanya nyantri saat pesantren kilat (flash boarding school) tidak 

                                                             
22 Ibid. 
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jarang keduanya melibatkan para santri untuk diajak berdiskusi 

keilmuan khususnya dalam bidang ilmu falak. 

Melalui kebiasaan tersebut, Ahmad Ghaza>li> dan Muhammad 

Khumaidi tidak susah dalam penyampaian metodologi perhitungan 

dalam hisab awal waktu salat yang ada dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-

Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah sehingga bisa 

dikatakan tidak ada kendala dalam proses menyebarkan metode hisab 

awal waktu salatnya. 

d. Penelitian dan Kajian para Akademisi 

Para akademisi berperan penting23 dalam pengenalan kitab al-

Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah tidak 

bisa dipungkuri lagi dalam karya tulis yang mereka keluarkan setelah 

menganalisa dan mempelajari isi dari kitab al-Khula>shah} Fi> al-Awqa>t 

al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Wasi>lah khususnya dalam 

permasalahan perhitungan hisab awal waktu salat. 

Dalam proses analisa dan penelitiannya terhadap kitab al-

Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah, mereka 

menggunakan banyak metode dalam penelitian dan pembelajarannya. 

Ada yang menggunakan metode wawancara langsung kepada 

pengarang kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ 

al-Was}i>lah  hingga ada yang belajar dari hasil penelitian dan analisa 

                                                             
23 Muhammad Mutawalli, Peran Penelitian Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, 

https://www.kompasiana.com/moh.mutawalli/5520f8438133119e7419fd4a/peran-penelitian-

dalam-pengembangan-ilmu-pengetahuan. (Diakses tanggal 05 Juni 2022, pada pukul 08.20 WIB). 

https://www.kompasiana.com/moh.mutawalli/5520f8438133119e7419fd4a/peran-penelitian-dalam-pengembangan-ilmu-pengetahuan
https://www.kompasiana.com/moh.mutawalli/5520f8438133119e7419fd4a/peran-penelitian-dalam-pengembangan-ilmu-pengetahuan
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dari para akademisi tersebut mengenai perhitungan hisab awal waktu 

salat dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ 

al-Was}i>lah. 

Maka dari itu secara tidak langsung para akademisi ini membantu 

mengembangkan metodologi24 yang ada dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-

Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah melalui karya tulis 

ilmiah yang mereka susun. Karya tulis ilmiah tersebut bisa berbentun 

skripsi, ,tesis, desertasi, maupun jurnal yang membahas mengenai kitab 

al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah ini. 

Kehadiran para akademisi ilmuan falak baik dari kehadirannya 

yang langsung memberikan pengetahuan dan ilmu yang mereka kuasai 

hingga karya tulis yang mereka keluarkan atau yang mereka dapatkan 

sangatlah menbantu kedua pengarang kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t 

al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah dalam menyebarluaskan 

keilmuan yang ada dalam kedua kitab tersebut dan mengenalkannya 

kepada masyarakat umum khususnya dalam ruang lingkup akademis 

yang masih bersinggungan dengan kedua kitab tersebut, seperti 

perguruan tinggi yang mengajarkan ilmu falak seperti fakultas-fakultas 

ilmu falak. 

 

 

 

                                                             
24 Ibid. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang penulis uraikan diatas tentang perkembangan 

metodologi hisab penentuan awal waktu salat dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-

Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metodologi kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah menggunakan tabel 

logaritma lima desimal, alasan penggunaan alat tersebut adalah karena pada 

masa lalu penggunaan kalkulator scientific masih minim sehingga untuk 

mempermudah perhitungan maka digunakanlah sistem logaritma. Proses 

penghitungan waktu salat dalam kitab ini juga membutuhkan ketelitian dan 

kejelian karena kitab ini masih sangat manual dalam memasukkan angka 

desimal. Perhitungan waktu salat dalam kitab al-Khula>shah} Fi> al-Awqa>t al-

Shar'iyah} diawali dengan perhitungan waktu salat maghrib karena dalam 

menghitung waktu salat isya dan waktu salat subuh diperlukan hasil waktu 

salat maghrib. Dalam proses perhitungan awal waktu salat, kitab Anfa’ al-

Wasi>lah tidak jauh berbeda dengan metode hisab yang digunakan oleh 

metode hisab kontemporer lainnya. Untuk perhitungan awal waktu salat, 

membutuhkan data untuk proses perhitungan hisab awal waktu salat, 

kemudian mengetahui tinggi atau kedudukan dari matahari pada awal waktu 

salat, kemudian menghitung sudut matahari di setiap awal waktu salat, dan 
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merubah sudut waktunya dirubah menjadi jam lalu ditambahkan ikhtiyat 

guna sebagai waktu jaga-jaga dalam perhitungan. 

2. Sanad keilmuan falak Muhammad Khumaidi Jazry dan Ahmad Ghaza>li> 

sama-sama dimulai dari pesantren kilat (flash boarding school). Keduanya 

belajar dan mendalami ilmu falak dengan berguru kepada banyak ulama ahli 

falak, perbedaan dari keduanya ialah Muhammad Khumaidi 

memaksimalkan menuntut ilmu dengan ulama ahli falak di Indonesia saja. 

Dibandingkan dengan Muhammad Khumaidi, Ahmad Ghaza>li> 

mendapatkan kesempatan untuk belajar kepada ulama di Makkah baik dari 

ulama ahli falak maupun ilmu di bidang lainnya. Kesamaan sanad keilmuan 

keduanya ialah sambung kepada KH. Zubair Bungah Gresik dan KH. Noor 

Ahmad SS Jepara akan tetapi metode yang dipakai tidak sama. Sumber 

pengembangan metodologi Muhammad Khumaidi dalam kitab al-

Khula>shah} Fi> al-Awqa>t al-Shar'iyah} diambil dari kitab Risa>lah al-Qamarain 

dan kitab Badi>'ah al-Mitsa>l karya KH. Ma’shum bin Ali al-

Maskumambangi dengan menghilangkan data tahqi>qi. Sedangkan sumber 

pengembangan metodologi yang didapat Ahmad Ghaza>li> bersumber pada 

metode Jean Meeus. 

3. Langkah pengembangan metodologi hisab penentuan awal waktu salat 

dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-

Was}i>lah tidak jauh bereda, yakni memanfaatkan kesempatan ketika 

menuntut ilmu maupun mengajarkannya, salah satunya: Mengkaji metode 

keduanya kepada ulama ahli falak yang lainnya atau langsung kepada guru 
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kedua pengarang pada saat itu. Ketika saat belajar di Pesantren Kilat (flash 

boarding school), dan menjadi seorang pengajar ilmu falak di pondok 

pesantren tempat Muhammad Khumaidi dan Ahmad Ghaza>li> mengajar. 

Kemudian yang terkahir ialah adanya Penelitian dan Kajian para Akademisi 

yang berkeinginan mengkaji kedua kitab tersebut. 

 

B. Saran 

1. Akan menjadi lebih dikenal oleh kalangan murid (santri) pondok pesantren 

yang ada di Indonesia dan para akademisi apabila kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-

Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah dicetak dan dipasarkan 

secara umum dikalangan masyarakat umunya dan kalangan santri pondok 

pesantren khususnya sehingga mereka bisa mengetahui dan mempelajari 

metodologi hisab penetuan awal waktu salat yang ada dalam kitab al-

Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah tersebut. 

2. Sumber yang diambil dalam kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah 

seharusnya diperjelas apakah mengambil atau bersumber pada ephemeris, 

jean meeus atau metode hisab yang lainnya sehingga mudah dipahami dan 

dibandingkan perhitungannya. 

3. Pembelajaran dikalangan sendiri yang digunakan oleh kedua pengarang 

kitab al-Khula>s}ah} Fi> al-Awqa>t al-Shar’iyah dan kitab Anfa’ al-Was}i>lah 

menjadikan sebuah kendala bagi masyarakat, para santri pondok pesantren 

maupun akademisi sulit mengenal metodologi tersebut. 
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