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MOTTO 

 

 ٍك َيْسَبُحونَ  ىِف فَ لَ ُكل     ۖرَ َوُهوَ الَِّذى َخَلَق الَْيَل َوالشَّْمَس َواْلَقمَ 
Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. 

Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. (Al-Anbiya 

21:33)1 

 

 

                                                           
       1 Departemen Agama, “Al-Qur’an dan Terjemah” (Surabaya: Mahkota). 
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ABSTRAK 

 

ILHAM NUR FAUZI, 2018, “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dengan Sistem 

Aboge Di Godongan Kidul Purworejo Geger Madiun”. Skripsi. 

Jurusan Ahwal Syakhsiyah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo. Pembimbing: Shofwatul Aini, M.S.I. 

 

Kata Kunci: Bulan Qamariyah, Aboge, Godongan Kidul. 

Menurut diskursus hisab Kejawen, sistem Aboge telah dinasakh oleh 

Asapon.  Selain  itu  Aboge  merupakan  hisab  urfi  yang  kurang  relevan  jika 

dijadikan  pedoman  dalam  penentuan  awal  bulan  Qamariyah.  Namun  

banyak daerah yang masih menggunakan penggunaan sistem hisab ini, 

terutama di dusun Godongan Kidul Purworejo Geger Madiun masih ada 

masyarakat yang menggunakan sistem Aboge dalam penentuan awal bulan 

Qamariyah dan dijadikan pedoman ibadah.  

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang perlu penulis bahas 

dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana metode penenetapan awal bulan Qamariyah 

di Godongan Kidul Purworejo Geger Madiun, dan faktor-faktor apa saja yang 

melatarbelakangi penggunaan hisab Aboge tersebut. 

Penelitian  ini  merupakan penelitian lapangan (Field Research) 

dengan jenis penelitian kualitatif. Data primer berupa hasil wawancara kepada 

tokoh Aboge dan masyarakat Aboge. Data sekunder diperoleh dari 

dokumentasi, berupa catatan atau tulisan. Sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Analisis dilakukan bersamaan dengan penyajian data 

berdasarkan pendekatan penelitian, dengan metode diskriptif-analitik. 

Temuan penelitian adalah penganut Aboge tidak melakukan perubahan 

ke Asapon. Tidak ada musyawarah, pengumuman, dan juga surat edaran dalam 

penetapan awal bulan Qamariyah. Tidak ada pedoman khusus dalam 

penentuan awal bulan, yang ada kitab almanak tahun Huruf dan kalender Aboge 

yang dibeli di daerah Ponorogo. Faktor-faktor masih digunakannya Aboge, 

pertama keyakinan masyarakat terhadap Aboge yang merupakan ajaran dari 

guru besar thoriqoh Satariyah yang ada di Ngawi. Kedua kurangnya sosialisasi 

Kalender Jawa, mereka hanya mengenal tahun Jawa Aboge, sedangkan Ajumgi, 

Amiswon, dan Asapon tidak diketahui.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perbedaan seringkali muncul dari sejak diciptakannya manusia pertama kali 

oleh Allah SWT dan perbedaan itu akan selalu ada sampai hari akhir nanti yaitu hari 

kiamat. Begitupula dengan perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariyah, di 

Indonesia sendiri seringkali mengalami peristiwa yang membingungkan saat 

penentuan awal bulan Qamariyah, tepatnya hari pertama sebuah bulan yang 

terkait dengan prosesi ibadah.2 Setidaknya ada tiga bulan yang selalu 

diperhatikan oleh kaum muslimin khususnya para ahli falak, ketiga bulan tersebut 

adalah Ramad{a>n, Shawa>l, dan Dhu>lhijah karena di dalam ketiga bulan tersebut 

terdapat waktu pelaksanaan ibadah yang sangat urgen bagi umat Islam. 

Untuk menentukan awal Ramad{a>n, tentu akan memperhatikan kapan 

terjadinya akhir bulan Sha’ba>n sebagai pertanda dimulainya puasa Ramadhan. 

Kemudian saat  menentukan akhir bulan Ramadan karena sangat terkait dengan 

bulan berikutnya yaitu bulan Shawa>l, saat ibadah salat Idul Fitri dilaksanakan, 

dan yang terakhir adalah bulan Dhu>lhijah saat ibadah salat Idul Adha 

dilaksanakan yaitu pada hari kesepuluh pada bulan tersebut.

                                                           
2 Tono Saksono, Mengkompromikan Rukyat dan Hisab (Jakarta: Amythas 

Publicita, 2007) 15. 
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Bagi umat Islam, pembahasan penentuan awal bulan Qamariyah bukan 

saja  hal  penting,  tetapi  juga  masalah  yang  cukup  pelik.  Dikatakan penting 

karena sistem kalender yang harus dijadikan pedoman dalam beberapa 

pengamalan ajaran Islam adalah sistem kalender yang pengukurannya 

berdasarkan pada peredaran bulan (qamar), yang produknya berupa kalender 

Qamariyah. Tidak sedikit ajaran agama Islam yang pelaksanaannya terkait 

dengan tanggal, sebagaimana disebut di atas. Semua ketentuan ibadah tersebut 

didasarkan pada kalender. Penentuan awal bulan Qamariyah tidak hanya 

persoalan agama tetapi lebih dari itu, yaitu masalah multidimensional di 

samping menyangkut agama, juga menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sosial, hukum, bahkan masuk pada ranah politik. 

Sebenarnya perbedaan yang sering muncul ini adalah akibat dari sikap 

kehati-hatian umat Islam, karena ada prosesi ibadah yang apabila dilakukan pada 

hari yang salah maka akan mengakibatkan ketidak-absahan ibadah tersebut 

bahkan mengakibatkan keharaman atau menjadi berdosa bila dikerjakan. Puasa 

pada bulan Ramad{a>n wajib hukumnya bagi setiap individu muslim dan tidak 

dapat diwakilkan kepada orang lain. Namun, ada ketentuan syari’ah yang  

mengatakan  bahwa  berpuasa  pada tanggal 1  Shawa>l adalah haram hukumnya. 

Begitu juga pada tanggal 9 Dhu>lhijah merupakan puncak ibadah bagi umat  Islam 

yang sedang mengerjakan ibadah haji di Makkah,  yaitu wukuf di padang  

Arafah.3 Bertepatan dengan hal itu, umat Islam di belahan dunia dalam rangka 

penghormatan disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah pada hari tersebut. 

                                                           
3 Ibid hal. 16 
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Tepat pada tanggal 10 Dhu>lhijah, umat Islam di berbagai penjuru dunia 

melaksanakan salat Idul Adha, sedangkan pada hari berikutnya 11, 12, dan 13 

adalah hari yang diharamkan untuk melaksanakan puasa yang biasa disebut 

dengan hari tasyriq. Hal tersebut akan menjadi sangat fatal bila terjadi kesalahan. 

Berdasarkan keterkaitan ibadah itulah umat Islam sangat hati-hati dalam 

menentukan dimulainya bulan baru khususnya bulan Ramad{a>n, Shawa>l, dan 

Dhu>lhijah. Sedangkan pada bulan-bulan lain yang tidak terkait dengan masalah 

ibadah tidak terlalu diperhitungkan. Dalam mengawali bulan Muharam misalnya, 

apabila terjadi kesalahan maka tidak mengakibatkan adanya ibadah yang tidak sah 

atau diharamkan, sehingga hampir tidak pernah diperselisihkan. Pada tanggal 10 

Muharam memang disunahkan untuk mengerjakan puasa, namun jika meleset 

dikerjakan pada tanggal 9 atau setelah tanggal 10 yakni pada tanggal 11 Muharam 

kesalahan ini tidak akan menjadikan keharaman puasa itu. Jelas bahwa perbedaan 

yang terjadi adalah sebuah spirit karena kehati-hatian, bukan semata-mata karena 

dogma-dogma yang mati tanpa kompromi.  

Pada dasarnya, perbedaan yang muncul dari dulu juga tidak lepas dari 

sejarah pemikiran Islam sejak awal pertumbuhannya adalah sejarah aliran, 

madzhab, atau furqah. Sejarah fiqih hisab rukyat juga tidak bisa dilepaskan dari 

persoalan aliran pemikiran tersebut. Dalam wacana pemikiran Islam, aliran 

pemikiran itu biasanya disebut madzhab.4 

                                                           
4 Ahmad Izzuddin, Fikih Hisab Rukyat (Jakarta: Erlangga, 2007) 1. 
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Wacana  tentang  cara  melihat  hilal  untuk  penentuan  awal  bulan 

Qamariyah  yang terkait  dengan masalah prosesi ibadah telah lama menjadi 

kontroversial. Selama berpuluh-puluh tahun, di Indonesia selalu menyangkut 

dua metode yang berbeda, dua metode itu muncul dari aliran madzhab hisab dan 

rukyat. Dua metode tersebut dengan melihat hilal secara langsung (rukyat) atau 

dengan perhitungan astronomis yang menyangkut matematik (hisab). Munculnya 

dua metode ini, merupakan hasil interpretasi yang berbeda terhadap dalil-dalil 

yang digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Salah satu dalil yang 

digunakan oleh madzab hisab dan rukyat sebagai patokan adalah hadis berikut: 

َر قَال َحدَّ َثِِن الَلْيِث َعْن ُعَقْيٍل َعْن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل أْخبَ َر ِِن  َحدَّ ثَ َنا ََيَْيي ْبُن ُبَكي ْ
ُهَما قَاَل َسَِْعُت َرُسْولَ  َساِل ْبِن َعْبُد اّللِه ْبِنُعَمَر أنَّ ُعَمَر َرِضيَ  اّللِه َصلى اّللهُ َعَلْيِه  اّللِه َعن ْ

َوِاَذا رَأيْ ُتُمْوُه فأ ْفِطُرْوا فِإْن ُغمَّ َعَلْيُكْم فَا ْقُدُرْوا َلُه )رواه  َفُصْوُمْواَذا رَاَيْ ُتُمْوُه َوَسلَّم يَ ُقْوُل اِ 
 5البخارى(

 

“Bercerita kepada kami Yahya Bin Bukair, ia berkata menceritakan 

kepadaku Al-laits dari uqail dari Ibn Syiha>b berkata Salim bin Abdullah 

bin Umar telah menghabarkan kepadaku bahwa Umar ra menyampaikan 

bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda bila kamu melihat hilal, 

maka berpuasalah, dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah. Bila 

hilal itu tertutup awan maka kira-kirakanlah ia”. (Diriwayatkan oleh 

Bukhari) 

 

Hadis di atas dimaknai secara berbeda di kalangan madzab hisab dan 

rukyat, perbedaan muncul di kalimat  ( ُفَا ْقُدُرْوا لَه) yang berarti “kira - kirakanlah”. 

                                                           
5 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Matan al-Bukhari bi Hasyiyati as-Sanadi, 

juz 1 (Beirut: Dar al-Kitab al-Islam,t.th), 325-327.  
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Menurut madzab hisab mereka mangartikannya dengan “hitunglah bulan yang 

lama itu”, sedangkan madzab rukyat memaknainya dengan “sempurnakanlah 

bulan itu menjadi 30 hari”.6 Berangkat dari perbedaan pemikiran tersebut 

madzhab rukyat berpatokan pada hadis yang lebih sepesifik untuk dijadikan 

sebagai dasar, salah satu hadisnya sebagai berikut: 

 

ثَ َنا ُعبَ ْيُداّللِه بْ  َبْه َحَدثَ َنا ُُمَمَُّدْبُن ِبْشٍر الَعْبِدىُّ َحدَّ ُن ُعَمَر َحدَّ َشَنا أَبُ ْو َبْكرِْبُن َأِِب َشي ْ
َعْن أِِب ازهانِد َعِن األْعرَِج َعْن َاِِب ُهَريْ َرَة رضىاّلله عنه قَاَل ذََكَر َرُسْوَل اّللِه صلى هللا عليه 

 ََلِثْيَ وسلم يَ ُقْوُل ِاَذا رَأَيْ ُتُمْوُه َفُصْوُمْوا َو ِاَذا رَأَيْ ُتُمْوُه َفَأ ْقِطُرْوا فَِاْن أَْغِمَى َعَلْيُكْم فَ ُعدُّوا ثَ 
 7)رواه مسلم(

 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaybah, telah 

menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami 

Ubaidillah dari Nafi, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya, 

bahwasanya Rasulullah SAW menuturkan tentang bulan Ramadhan, lalu 

beliau berisyarat dengan tangannya seraya berkata sebulan itu sekian, 

sekian dan sekian (dengan menekuk ibu jarinya pada yang ketiga kali), 

kemudian beliau berkata: berpuasalah kalian karena terlihat hilal 

(syawal. Jika tertutup atas kalian maka taqdirkanlah bulan itu 30 hari”. 

(Diriwayatkan oleh dari Ibnu Umar( 

 

                                                           
6Datu Syaikhu, “Penetapan Awal Bulan di Era Modern”, dalam https://aliboron. 

wordpress.com/2010/10/25/penetapan-awal-bulan-di-era-modern/ (diakses pada 16 Februari 2018 

jam 14.56) 
7 Ibnu Muslim Al-Qushairi Al-Nisaburi, Shahih Muslim (Beirut: Dar Al-Jail, Dar Al-Afaq) 

122. 

https://aliboron.wordpress.com/2010/10/25/penetapan-awal-bulan-di-era-modern/
https://aliboron.wordpress.com/2010/10/25/penetapan-awal-bulan-di-era-modern/
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Dalil di atas merupakan satu di antara beberapa dalil yang dijadikan dasar 

oleh madzab rukyat, sehingga menurut pandangan mereka rukyat lebih efektif 

digunakan untuk penentuan awal bulan. Kata rukyat diartikan dengan melakukan 

observasi secara langsung yang dikenal dengan istilah rukyat bi al-Fi’li dan 

pendapat yang lain memaknai kata rukyat dengan melakukan perhitungan 

matematik atau astronomi dan dikenal dengan rukyat bi al-Ilmi. 

Pendapat tentang madzab hisab menyatakan penentuan awal bulan 

Qamariyah bisa menggunakan hisab astronomi, bahkan penggunaan hisab 

dipandang lebih utama dari pada menggunakan rukyat, karena lebih memberikan 

kepastian dalam penentuannya. Dalam Al-Qur’an dijelaskan mengenai metode 

penggunaan hisab, hal itu tercantum dalam surat Yunus ayat 5:8 

ِنَي  لِتَ ْعَلُموا َعَددَ   َمَنازِلَ دَّرَهُ قَ ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا وَ  السِه
ِلَك ِإَّلَّ بِ  ُ ذََٰ  ونَ ِت لَِقْوٍم يَ ْعَلمُ ُل اْْليَ يُ َفصهِ   ْۚلَْقهِ َواْلَِْساَب ۚ َما َخَلَق اّللَّ

 

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 

ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan 

itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). 

Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia 

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang 

mengetahui”. (QS. Yunus : 5)9 

 

Perbedaan madzhab hisab dan madzhab rukyat yang telah mengakar 

selama berabad-abad, menjadikan umat islam familier dengan fenomena ini. 

                                                           
8 Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah (Cetakan 

kedua : 2009), 2. 
9 Al Qur’an, 10 : 5. 
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Perbedaan semakin berwarna dengan masih banyaknya masyarakat yang 

mengikuti aliran hisab rukyat Kejawen, yaitu suatu penanggalan Jawa Islam yang 

berasal dari Kalender Ajisaka yang kemudian diasimilasikan ke dalam kalender 

Hijriah. Kalender Jawa Islam pada awalnya mengikuti peredaran matahari, yang 

dikenal dengan kalender Syamsiyah, kemudian di ubah menjadi kalender 

Qamariyah yang mengikuti peredaran bulan. Suatu evolusi kalender oleh Sultan 

Agung Hanyokrokusumo, yang merupakan seorang Raja Mataram pada waktu itu. 

Peralihan kalender Saka yang diperbaharui oleh Sultan Hanyokrokusumo yaitu 

peralihan terjadi pada tanggal 1 Sura tahun Alif 1555 (tahun Jawa) yang 

bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1633 M yakni hari Jumat Legi. Dari tahun 1633 

M sampai sekarang, kalender ini sudah tiga kali mengalami penyesuaian, 

sehingga sampai sekarang sudah mengalami perubahan empat kali dasar 

permulaan tahun, yakni mulai dari pemikiran hisab rukyat Ajumgi (tahun Alip 

mulai dari hari Jumat Legi), kemudian Amiswon (tahun Alip mulai pada hari 

Kamis Kliwon), kemudian Aboge (tahun Alip mulai pada hari Rabu Wage), dan 

kemudian Asapon (tahun Alip mulai pada hari Selasa Pon). Metode yang terakhir 

inilah (pemikiran Asapon) yang sampai sekarang ini dipegang oleh mayoritas 

umat Islam Jawa (Kejawen) terutama di kalangan lingkungan Keraton 

Yogyakarta.10 

Salah satu metode hisab Kejawen yang saat ini masih dipegang oleh 

masyarakat adalah hisab Jawa periode ke tiga  yang  lebih terkenal dengan 

istilah Aboge. Hisab dengan menggunakan metode Aboge ini masih dipegang 

                                                           
10 Ahmad Izzuddin, Fikih Hisab Rukyat, 2007, hlm 84-85. 
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oleh masyarakat di dusun Godongan Kidul Purworejo Geger Madiun. Dari hasil 

wawancara dengan putra tokoh Aboge, tokoh yang menganut Aboge itu sendiri, 

dan juga masyarakat sekitar ditemukan bahwa di dusun Godongan Kidul 

Purworejo Geger Madiun sebagian masyarakatnya masih menggunakan metode 

hisab Kejawen sistem Aboge. Dalam menentukan awal bulan Qamariyah terutama 

dalam hal ibadah pokok yang meliputi awal Ramad{a>n, Shawa>l, dan Dhu>lhijah, 

mereka masih menggunakan hisab Kejawen sistem Aboge, meskipun jumlah 

mereka terbilang sedikit .11 

Melihat dari pemikiran hisab rukyat Aboge di dusun Godongan Kidul 

Purworejo Geger Madiun, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut 

menjadi penelitian karena pemikiran hisab rukyat madhzab tradisional ala Islam 

Jawa ini menetapkan bulan Ramad{a>n, Shawa>l, dan Dhu>lhijah 1438 H, dan tahun-

tahun sebelunnya berbeda dengan pemerintah. Adapun pemerintah menetapkan 

bulan Ramad{a>n pada tahun 2017 dimulai pada hari Sabtu tanggal 27 Mei, hari 

raya Idul Fitri jatuh pada hari Ahad tanggal 25 Juni, dan hari raya Idul Adha jatuh 

pada 23 Agustus. Namun, mereka menetapkan 1 Ramad{a>n pada tanggal 29 Mei, 

hari raya Idul Fitri pada tanggal 27 Juni dan Idul Adha pada tanggal 25 Agustus 

2017, lebih dua hari dari pemerintah.  

Pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa masyarakat penganut 

Aboge masih sangat yakin dengan penanggalan tersebut, sehingga masih 

digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariyah yang terkait dengan ibadah, 

                                                           
11 Rochim, Hasil Wawancara, 29 Nopember 2017. Ali Akbar, Hasil Wawancara, 16 

Februari 2018. 
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terutama puasa Ramad{a>n, Shawa>l, dan Dhu>lhijah. Padahal dalam diskursus hisab 

rukyat Kejawen periode Aboge seharusnya telah diganti menjadi periode Asapon. 

Sehingga sangat menarik untuk diteliti fenomena penanggalan Jawa yang dalam 

implementasinya tidak lagi menggunakan kaidah yang ada. Setiap 120 tahun, 

tahun Jawa akan lebih sehari dibandingkan dengan tahun Hijriah, sehingga harus 

dilakukan penyesuaian dengan cara menghilangkan satu hari pada tahun 

Kabisat. Saat ini penanggalan Jawa yang digunakan adalah Asapon, dan akan 

berganti di 120 tahun berikutnnya menjadi Alip Senin Pahing. Berdasar hal itu 

penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi 

“PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH DENGAN SISTEM ABOGE 

DI GODONGAN KIDUL PURWOREJO GEGER MADIUN”. Penelitian ini 

bermaksud untuk mengetahui metode penetapan awal bulan Qamariyah sistem 

Aboge di Godongan Kidul Purworejo Geger Madiun, sekaligus mengetahui 

faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan metode Aboge tersebut, 

sehingga masih tetap diyakini kebenarannya walaupun sering terjadi perbedaan 

dengan pemerintah dan organisasi Islam yang memiliki pedoman hisab dan 

rukyat lainnya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode penetapan awal bulan Qamariyah dengan sistem Aboge 

di Godongan Kidul Purworejo Geger Madiun? 
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2. Faktor-Faktor apakah yang melatarbelakangi penganut Aboge di Godongan 

Kidul Purworejo Geger Madiun sehingga masih menggunakan prinsip hisab 

tersebut dalam penetapan awal bulan Qamariyah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan metode penetapan awal bulan Qamariyah sistem Aboge di 

Godongan Kidul Purworejo Geger Madiun. 

2. Mendiskripsikan secara konkret faktor-faktor dan alasan yang 

melatarbelakangi penganut Aboge di Godongan Kidul Purworejo Geger 

Madiun sehingga masih menggunakan prinsip hisab tersebut dalam penetapan 

awal bulan Qamariyah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis. 

1. Secara Teoretis 

Penelitian ini diaharapkan dapat menambahkan dan memberikan 

kontribusi terhadap pengkajian hisab dan rukyat, khususnya pada penerapan 

hisab Islam Jawa. 

2. Secara Praktis 
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Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca 

tentang kajian hisab dan rukyat, khususnya pada kalender Islam Jawa Aboge. 

Penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan 

pembanding antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. 

 

E. Telaah Pustaka 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah orang yang pertama 

membahas permasalahan penentuan awal bulan Qamariyah dengan hisab Jawa. 

Tulisan yang secara spesifik membahas masalah perbedaan penentuan awal bulan 

Qamariyah yang mengungkap keyakinan-keyakinan masyarakat lokal sudah 

pernah dibahas, sebagai berikut: 

Ahmad Izzuddin, dalam penelitiannya Hisab Rukyah Islam Kejawen, 

membahas tentang bagaimana penentuan poso dab riyoyo  menurut sistem  Aboge. 

Tulisan ini adalah penelitian pustaka, dengan sumber primer buku-buku dan 

didukung data wawancara langsung dengan penganut Aboge. Pendekatannya 

historis dengan analisis kualitatif. Sebagai temuan bahwa sistem hisab rukyat 

Islam kejawen pada dasarnya adalah berpijak pada penanggalan Jawa (petangan 

jawi) yang diubah dan disesuaikan oleh Sultan Agung dengan sistem kalender 

Hijriyah. Namun demikian, sistem hisab rukyat tersebut yang dimulai pada 

tanggal 1 Sura 1555 tahun Jawa, masih menggunkan perhitungan Jawa (petangan 

jawi) yang dipakai dalam kalender Saka yakni perhitungan baik buruk. Bagi 

masyarakat islam kejawen penganut sistem Aboge, dalam penentuan poso dan 
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riyoyo mendasarkan pada sistem hisab Aboge dan pleteknya bulan tanggal satu 

serta perhitungan baik buruknya hari. Mereka menganut sistem tersebut atas dasar 

keyakinan dan warisan leluhur, tidak atas dasar perhitungan ilmu falak.12 

Alfina Rahil Ashidiqi, dalam skripsinya yang berjudul “Penentuan Awal 

Bulan Qamariyah Dalam Perkspektif Aboge” membahas tentang suatu fenomena 

atau kenyataan social yang berupa studi kasus komunitas Aboge di Purbalingga 

dalam menentukan awal bulan Qamariyah berdasarkan hisab Aboge yang 

bermuara pada seluk beluk atau sejarah konsep penanggalan Jawa. Komunitas 

Aboge di Purbalingga memahami perhitungan Aboge sebagai interpretasi dari 

surat Yunus ayat 5 dan menggunakan rujukan kitab Primbon Sembahyang dan 

Mujarrab dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis.13 

Irma Rosalina, dalam skripsinya yang berjudul “Aplikasi Kalender Islam 

Jawa dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah”, membahas tentang bagaimana 

penyesuaian yang terjadi antara kalender Saka dengan kalender Hijriah yang 

kemudian menghasilkan kalender Islam Jawa, serta untuk mengetahui bagaimana 

aplikasinya dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Hal itu bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana penggunaan kalender Islam Jawa yang seharusnya dan 

mengetahui bagaimana penerapannya dalam penentuan awal bulan Qamariyah. 

Penyesuaian yang terjadi antara kalender Saka dengan kalender Hijriah 

menghasilkan kalender Islam Jawa. Penyesuaian dalam kalender Islam Jawa 

                                                           
12 Izzuddin, Hisab Ru’yat Islam Kejawen  (Penelitian UIN, Semarang, 2015). 
13 Alfina Rahil Ashidiqi, Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dalam Perspektif Aboge 

(Skripsi UIN, Jakarta, 2009). 
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antara lain ialah dalam penyebutan nama hari dan nama bulan, selain itu kalender 

Islam Jawa juga memiliki siklus yang berbeda dengan kalender Hijriah yaitu 

selama delapan tahun atau satu windu dengan tiga tahun wuntu/panjang dan lima 

tahun wastu/pendek. Siklus tersebut juga dinamai dengan berdasarkan urutan 

numerologi Arab. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian normatif.14 

Mundalifah, dalam skripsinya yang berjudul “Penentuan Awal Bulan 

Qamariyah Dalam Prespektif Aboge”, membahas tentang metode kalender Aboge 

yang ada di komunitas Aboge Pati, dan apa saja fungsi kalender Aboge di 

komunitas Aboge Pati. Ditemukan bahwa pertama, keyakinan masyarakat Aboge 

yang merupakan warisan nenek moyang sehingga harus dilestarikan karena selain 

penentuan awal bulan juga menyangkut hari hari baik. Kedua, kurangnya 

sosialisasi kalender jawa, mereka hanya tahu kalender tahun jawa Aboge, 

sedangkan Ajumgi, Amiswon, dan Asapon tidak diketahui. Ketiga, pendidikan 

yang relatif rendah, kebanyakan penganut Aboge adalah orang tua yang hanya 

menamatkan SD, bahkan tidah selesai. Penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah wawancara/interview dan 

dokumentasi.15 

Anifatul Kiftiyah, dalam skripsinya yang berjudul ”Posisi Penggunaan 

Penanggalan Jawa Islam dalam Pelaksanna Ibadah di Keraton Yogyakarta 

                                                           
14 Irma Rosalina, Aplikasi Kaleder Islam Jawa Dalam Penentuan Awal Bulan Komariah 

(Skripsi UIN, Malang,2013). 
15 Mundalifah, Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dalam Prespektif Aboge (Skripsi UIN, 

Jakarta, 2015). 
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Hadiningrat”, membahas tentang sistem penanggalan dan posisi penggunaan 

penanggalan Jawa Islam dalam pelaksanaan ibadah di Keraton Yogyakarta 

Hadiningrat. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Keraton Yogyakarta Hadiningrat 

masih menggunakan cara perhitungan manual dengan rumus sederhana (sistem 

aritmatik). Sehingga untuk menentukan tanggal, bulan, dan tahun pihak hisab 

Keraton harus mengetahui urutan penanggalan sebelumnya. Terjadi pula 

pergeseran sebelum RI merdeka dan sesudah RI merdeka. Saat ini Keraton 

Yogyakarta Hadiningrat dalam penetapan ibadah lebih mengikuti ketentuan 

pemerintah, akan tetapi dalam penentuan upacara adat Keraton Yogyakarta 

Hadiningrat masih menggunakan penanggalan Jawa sebagai acuan. Motode 

penelitian yang digunakan adalah kualitatif.16 

 

F. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan  (field research) dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskripstif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.17 Dalam hal ini penulis 

akan menganalisis tentang penetapan awal bulan Qamariyah sistem Aboge di 

dusun Godongan Kidul Purworejo Geger Madiun.  

                                                           
16 Anifatul Kiftiyah, Posisi Penggunaan Penanggalan Jawa Islam Dalam Pelaksanna 

Ibadah Di Keraton Yogyakarta Hadiningrat (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2011). 
17 Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2000), 40, dan Margono, Metodelogi Penelitian Pendidikan ( Jakarta: PT. rineka cipta, 1997), 108. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di dusun Godongan Kidul Purworejo Geger 

Madiun. Hal itu dilakukan karena di sana dalam menentukan awal bulan Qamariyah 

masih menggunakan sistem penanggalan Jawa Aboge terutama dalam hal ibadah 

pokok seperti awal Ramad{a>n, Shawa>l, dan Dhu>lhijah. 

3. Sumber dan Jenis Data 

a. Primer  

Dalam pengambilan sumbar data, penulis menggunakan dua jenis 

data. Pertama adalah data primer, data ini diambil langsung dari lapangan 

ataupun dari sumber aslinya yang berhubungan langsung dengan masalah 

yang diteliti, berupa hasil wawancara. 

b. Sekunder  

Kedua menggunakan data sekunder. Data ini diperoleh dari pihak 

lain yang tahu seluk-beluk keadaan di lokasi penelitian sebagai 

pelengkap, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek 

penelitiannya. Data ini berasal dari dokumen-dokumen, berupa tulisan, 

dan catatan. 

4. Sampel Data 

Penelitian ini dilakukan menggunakan sampel data yang disebut 

dengan purposive sampling atau dikenal juga dengan sampel bertujuan. 

Pengambilan sampel ini bukan berdasarkan strata, random, atau daerah, tetapi  

berdasarkan tujuan ataupun pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau sebagai penguasa 
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sehingga memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial 

yang diteliti. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penetapan awal 

bulan Qamariyah sistem Aboge di d u s u n  Godongan Kidul Purworejo 

Geger Madiun. Berdasarkan hal itu, penulis menjadikan tokoh Aboge, 

pemuka agama, dan pemerintah setempat sebagai bahan informasi untuk 

sampel data.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, ada dua cara yang penulis lakukan, yaitu 

wawancara dan dokumentasi. 

a. Wawancara atau interview 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini 

tidak bisa ditemukan melalui observasi. Penulis melakukan wawancara 

kepada tokoh Aboge, sesepuh, tokoh agama, dan juga pemerintah 

setempat. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya, 

berupa tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, 
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koran, artikel, sumber dari internet, dan data lain berupa karya ilmiah 

yang bersangkutan dengan masalah penelitian. 

c. Analisis Data 

Setelah data-data yang dibutuhkan terpenuhi, data-data tersebut 

dianalisis bersamaan dengan proses penyajiannya menggunakan metode 

deskriptif-analitik,
 
metode yang akan menggambarkan sifat atau keadaan 

yang dijadikan objek dalam penelitian, dan juga menganalisis keadaan 

tersebut.18 Alasan penggunaan metode ini karena merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Analisis yang 

digunakan akan mendiskripsikan sekaligus menganalisa penetapan awal 

bulan Qamariyah sistem Aboge di dusun Godongan Kidul Purworejo Geger 

Madiun.  

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

Bab Pertama, Pada bab ini dijelaskan beberapa hal yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

                                                           
18 Dalman, Menulis Karya Ilmiah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 97. 
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Bab Kedua, Pada bab ini dijelaskan beberapa hal yang meliputi pengertian, 

dasar  hukum, sejarah, dan macam-macam metode penetapan awal bulan 

Qamariyah. 

Bab Ketiga, Pada bab ini dijelaskan penetapan awal bulan Qamariyah 

menurut sistem Aboge di dusun Godongan Purworejo Geger Madiun. Bahasan 

dalam bab ini berupa demografi masyarakat, metode penetapan awal bulan 

Qamariyah, dan latar belakang penggunaan Aboge di Purworejo, dan respon 

masyarakat Aboge tentang penetapannya. 

Bab Keempat, Pada bab ini dilakukan analisis terhadap penetapan 

awal bulan Qamariyah yang digunakan oleh masyarakat Aboge di dusun 

Godongan  Kidul yang merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini. 

Berupa analisis terhadap metode penetapan awal bulan sistem Aboge di dusun 

Godongan Kidul dalam penetapan awal bulan Qamariyah serta analisis 

terhadap fakor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan sistem Aboge 

tersebut. 

Bab Kelima, Pada bab ini dilakukan penarikan simpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, saran untuk perbaikan selanjutnya, dan 

penutup.
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

H. Pengertian Hisab Rukyat 

Secara etimologis, kata hisab dari bahasa arab al-hasab yang berarti al-

adad wa al-ihsha’, bilangan atau hitungan.19 Oleh karena itu, ilmu hisab 

disebut ilmu hitung atau ilmu arithmetic yaitu ilmu yang membahas seluk-beluk 

perhitungan. Kata hisab dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 37 kali yang 

semuanya memiliki arti perhitungan dan tidak memiliki ambiguitas makna.20 

Kata hisab secara istilah adalah perhitungan benda-benda langit untuk 

mengetahui kedudukan suatu benda yang diinginkan. Apabila hisab ini dalam 

penggunaannya dikhususkan pada hisab waktu atau hisab awal bulan, maka yang 

dimaksud adalah menentukan kedudukan matahari atau bulan, sehingga 

kedudukan matahari dan bulan tersebut dapat diketahui pada saat-saat tertentu, 

seperti pada saat terbenamnya matahari.21  

Kamus-kamus istilah menyamakan arti ilmu hisab dengan ilmu hitung 

(aritmatic),  yang berarti suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk-

beluk perhitungan. Dalam literatur klasik, ilmu hisab disamakan dengan ilmu 

falak, yaitu suatu ilmu yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, 

bintang-bintang, dan planet-planetnya. Dalam wacana umat Islam, ilmu falak

                                                           
       19 Murtadho, Ilmu Falak Praktis (Malang : UIN-MalangPress, 2008), 213. 

       20 Saksono, Mengkomprmikan Rukyat dan Hisab (jakarta : Amithas Publicita, 2007), 120. 

       21 Maskufa, Ilmu Falak (Jakarta: GP Press, 2009), 148. 
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dan ilmu faraid (ilmu waris) dikenal juga sebagai ilmu hisab, sebagai 

kegiatan yang paling menonjol pada kedua ilmu tersebut adalah melakukan 

perhitungan-perhitungan. Dalam ilmu falak dipelajari cara-cara menentukan 

awal bulan Qamariyah, menentukan awal waktu shalat, menentukan arah kiblat 

dan lain-lain. Sedangkan dalam ilmu faraid dipelajari cara-cara menghitung 

pembagian harta peninggalan mayit. Namun di Indonesia, umumnya orang hanya 

mengenal bahwa ilmu hisab yang dimaksud adalah ilmu falak, sedangkan ilmu 

faraid tidak termasuk didalamnya.22 

Istilah hisab yang dikaitkan dengan sistem penentuan awal bulan 

Qamariyah berarti suatu sistem penentuan awal bulan Qamariyah yang didasarkan 

pada perhitungan benda-benda langit, matahari, dan bulan. Dengan kata lain, hisab 

adalah perhitungan awal bulan Qamariyah yang berdasarkan pada perjalanan 

(peredaran) bulan mengelilingi bumi. Dengan sistem ini, kita dapat 

memperkirakan dan menetapkan awal bulan jauh-jauh sebelumnya, sebab tidak 

bergantung pada terlihatnya hilal pada saat matahari terbenam menjelang 

masuk tanggal satu bulan Qamariyah.23 

Secara etimologi (bahasa) istilah rukyat berasal dari bahasa arab, yaitu dari 

kata al-ra’a yang berarti melihat dengan mata, maksudnya adalah melihat dengan 

mata bugil (langsung). Sedangkan kata al-hila>l berarti bulan sabit, yaitu tanggal 

2-3 malam dari awal bulan atau 7-2 malam dari akhir bulan. Sedangkan Ibnu 

Mandzur (w. 711H) menjelaskan bahwa yang disebut hilal adalah malam tanggal 

                                                           
       22 Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, 214. 

       23 Ibid, 214-215. 
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1, 2, dan 3 pada awal bulan Qamariyah. Dengan demikian yang dimaksut dengan 

rukyatul hilal adalah melihat bulan pada tanggal 1, 2, dan 3 pada awal bulan 

Qamariyah.24 

Adapun kata rukyatul hilal dalam konteks penentuan awal bulan 

Qamariyah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan 

alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan Qamariyah.25 Dalam 

literatur fiqih, kata rukyat seringkali dipadukan dengan kata hilal sehingga 

menjadi rukyatul hilal yang berarti melihat hilal (bulan baru). Rukyat hilal ini 

berkaitan erat dengan masalah ibadah terutama ibadah puasa.
 
Penggunaan hilal 

dipakai untuk menentukan hukum-hukum suatu ibadah dan tergolong syariat para 

Nabi sebelum Nabi Muhammad.SAW.26 
Muhammadiyah memahami rukyat tidak 

semata-mata melihat secara fisik dengan mata kepala, tapi melihat dengan 

perhitungan secara sistematik yaitu dengan ilmu pengetahuan.27 

Rukyat dimaksudkan untuk menentukan awal bulan Ramad{a>n, 

Shawa>l, dan Dhu>lhijah. Dua bulan yang pertama berkaitan dengan ibadah 

puasa dan bulan ketiga terakhir berkaitan dengan ibadah haji. Keberhasilan 

rukyatul hilal sangat bergantung pada kondisi ufuk di sebelah barat tempat 

peninjau, posisi hilal, dan kejelian mata.28 

                                                           
       24 Ibid, 215.  

       25 Ibid, 215. 

       26 Abu Yusuf Al-Atsary, Pilih Hisab Ru’yah (Solo: Pustaka Darul Islam.tt), 32. 

       27 Susiknan Azhari, Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaam di Tengah 

Perbedaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 136. 

       28 Maskufa, Cara Mudah Belajar Ilmu Falak (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 

Syarif Hidayatullah, 2008), 141. 
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Dalam prakteknya, tidak semua orang yang telah menguasai ilmu falak 

secara teoretis dapat mempraktekkan rukyat di lapangan. Dalam pelaksanaan 

rukyat dibutuhkan keterampilan dan pengalaman yang banyak. Sehingga 

Departemen Agama selalu mengadakan rukyatul hilal setiap akhir bulan Hijriah, 

untuk memperkirakan ketinggian hilal yang terlihat pada tiap bulan. Dengan 

demikian dapat menguji kevalidan hisab dalam menghitung posisi benda langit 

secara nyata, agar penentuan hari-hari yang berkaitan dengan ibadah tidak terjadi 

kesalahan. 

Sampai saat ini, rukyat yang selalu diperhatikan adalah untuk menentukan 

awal bulan Ramad{a>n, Shawa>l, dan Dhu>lhijah. Dua bulan pertama berkaitan 

dengan puasa dan hari raya Idul Fitri, yang ketiga berkaitan dengan ibadah Haji. 

Keberhasilan rukyat sendiri sangatlah bergantung pada kondisi ufuk sebelah barat 

saat matahari terbenam. Selain itu, ketajaman mata juga mempengaruhi hasilnya. 

I. Dasar Hisab dan Rukyat 

Secara umum, menentukan awal bulan Qamariyah khususnya pada bulan-

bulan yang terkait dengan ibadah seperti Ramad{a>n, Shawa>l, dan Dhu>lhijah, 

terdapat dua metode yaitu metode rukyat dan metode hisab. Metode rukyat inilah 

yang pertama kali digunakan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad 

SAW. Namun, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan rukyat tidak hanya 

dilakukan dengan mata telanjang tetapi juga dengan teleskop.29 

                                                           
       29 Abu Yusuf Al-Atsary, Pilih Hisab Ru’yah, 29. 
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Dasar hukum hisab yang didasarkan pada Al-Quran adalah sebagai 

berikut: 

1. Dalam Al-Qur’an surat Yunus Ayat 5, berbunyi: 

ِنَي  لِتَ ْعَلُموا َعَددَ   َمَنازِلَ دَّرَهُ قَ ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا وَ  السِه
ِلَك ِإَّلَّ ِبْلَْقهِ  ُ ذََٰ  ونَ ِت لَِقْوٍم يَ ْعَلمُ ُل اْْليَ يُ َفصهِ   َۚواْلَِْساَب ۚ َما َخَلَق اّللَّ

 

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 

ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan 

itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). 

Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia 

menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang 

mengetahui”.(QS. Yunus : 5) 

 

Ayat di atas merangkum kata wa qaddarahu (  َوقَدََّره) yang artinya dan 

ditetapkannya dan al-hisa>ba ( َاْلَِْساب) yang artinya perhitungan (waktu) 

dijadikan dasar bahwa posisi, kedudukan, dan saat hilal itu dapat dihitung 

karena Allah menganjurkan manusia untuk mengetahui waktu dan 

mendayagunakan kemampuan intelektualnya sebagai makhluk cerdas.30 

Zuhaili, dkk. menyebutkan dalam Ensiklopedi Al-Quran bahwa kata 

tempat dalam kalimat “Dan ditetapkannya perjalanan bulan di tempat-

tempatnya” berjumlah dua puluh delapan tempat. Manzilah adalah jarak 

tertentu yang dapat ditempuh gerakan bulan dalam sehari semalam, agar 

                                                           
       30 Tono Saksono, Mengkompromikan Rukyat dan Hisab (Jakarta: Amythas Publicita, 

2007), 121-122. 
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kalian mengetahui waktu. Dengan matahari, dapat diketahui batasan hari, 

sedangkan dengan bulan dapat diketahui bilangan bulan dan tahun.31 

Abu Yusuf Al-Atsary mengutip pendapat Syaikhul Ibnu Taimiyyah 

bahwa kata  وا  َوَقدََّره   berkaitan dengan kata (...supaya kamu mengetahui) ِلتَْعلَم 

(Dia menetapkan…) bukan kepada  ََجعَل (Dia menjadikan…). Menurutnya sifat 

matahari yang bersinar dan bulan yang bercahaya tidak berpengaruh dalam 

mengetahui hitungan tahun dan hisab. Namun yang memberikan pengaruh 

dalam hal itu adalah perpindahan keduanya dari satu tempat ke tempat 

lainnya.32 

Ayat di atas menjelaskan tujuan dari penciptaan benda-benda langit 

seperti matahari, bulan, dan tempat peredarannya bagi kepentingan manusia 

dalam menjalankan kewajibannya khususnya yang bernilai ibadah maupun 

muamalah. 

2. Dalam Al-Qur’an Surat Al Isra’ ayat 12, berbunyi: 

تَ ُغوا َفْضًَل َعْلَنا آيََة الن َّهَ ْيِل َوجَ َة اللَّ آيَ  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل َوالن ََّهاَر آيَ تَ ْيِ ۖ َفَمَحْوانَ  اِر ُمْبِصَرًة لِتَ ب ْ
ِنَي َواْلَِْسا  صَّْلَناُه تَ ْفِصيًَل  َشْيٍء فَ وَُكلَّ  َب ِۚمْن َربِهُكْم َولِتَ ْعَلُموا َعَدَد السِه

 

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami 

hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar 

kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui 

bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami 

terangkan dengan jelas”. (QS Al-Isra’:12) 

 

                                                           
       31 Wahbah Zuhaili, M. Adnan Salim, M. Rusydi Zein, M. Wahbi Sulaiman, Ensiklopedi 

AlQur’an (Jakarta: Gema Insani, 2007), Cet.1, 208. 

       32 Abu Yusuf Al-Atsary, Pilih Hisab Rukyat (Solo: Darul Islam, tth), 73. 
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Allah menciptakan pergantian malam menjadi siang, siang menjadi 

malam, dan seterusnya bergantian sebagai tanda-tanda bagi manusia untuk 

mengetahui waktu. 

3. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 185, berbunyi: 

ُفْرقَاِن ۚ َفَمْن َشِهَد ِمَن اْْلَُدىَٰ َوالْ  بَ يِهَناتٍ اِس وَ لنَّ َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِ 
 ...ِمْنُكُم الشَّْهَر فَ ْلَيُصْمُه ۖ 

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang 

di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi 

manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda 

(antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara 

kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia 

berpuasa pada bulan itu,...”. (QS Al-Baqarah: 185) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT sesungguhnya telah 

menetapkan bulan dan matahari secara teratur pada orbitnya karena perjalanan 

benda langit tersebut adalah menjadi pedoman waktu di bumi. Keteraturan 

peredaran benda-benda langit itu adalah agar manusia dapat mengetahui 

bilangan tahun dan perhitungan waktu.33 Rukyat menurut para ahli hisab 

dimaknai sebagai rukyat bil’ilmi yaitu penggunaan hisab untuk menentukan 

awal Ramad{a>n. Hal ini diperkuat dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh 

Imam Bukhori. 

 

                                                           
       33 Muhammad Hadi Bashori, Pengantar Ilmu Falak (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 187. 
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4. Dijelaskan dalam hadis 

َر قَال َحدَّ َثِِن الَلْيِث َعْن ُعَقْيٍل َعْن اْبِن ِشَهاٍب قَاَل أْخبَ  َر ِِن َس اِل  َحدَّ ثَ َنا ََيَْيي ْبُن ُبَكي ْ
ُ َعَلْي  ِه َوَس  لَّم  ْع  ُت َرُس  ْوََّلّللِه َص  لى اّلله ُهَم  ا قَ  اَل َسَِ بْ  ِن َعْب  ُد اّللِه ْبِنُعَم  َر أنَّ ُعَم  َر َرِض  َياّللِه َعن ْ

 ا رَاَيْ ُتُم ْوُه َفُص ْوُمْوا َوِاَذا رَأيْ ُتُم ْوا َوِاَذا رَأيْ ُتُم ْوُه ف أ ْفِط ُرْوا ف ِإْن ُغ مَّ َعلَ ْيُكْم فَ ا ْق ُدُرْوا لَ  هُ يَ ُق ْوُل ِاذَ 
 34)رواه البخارى(

 

“Bercerita kepada kami Yahya Bin Bukair, ia berkata menceritakan 

kepadaku Al-laits dari uqail dari Ibn Syihab berkata Salim bin Abdullah 

bin Umar telah mengabarkan kepadaku bahwa Umar ra menyampaikan 

bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda bila kamu melihat hilal, 

maka berpuasalah, dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah. Bila 

hilal itu tertutup awan maka kira-kirakanlah ia”. (Diriwayatkan oleh 

Bukhari) 

 

Pada kalimat   ْوا لَه  yang artinya maka kira-kirakanlah pada hadits di فَا ْقد ر 

atas, ahli hisab memahaminya dengan terbukanya penggunaan hisab dalam 

penentuan awal bulan selain rukyat. 

Nash-nash Al-Qur’an yang dijadikan dasar bagi penganut rukyat 

sebagai pedoman penentuan awal bulan Qamariyah adalah: 

1. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 189, berbunyi: 

ْن ََتُْتوا اْلبُ ُيوَت ِمْن لَْيَس اْلِبُّ بَِ ْلَْجِه ۗ وَ ِس َوانَّاَيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة ۖ ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِل
  َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ ِِبَا ۚ َوات َُّقوا اّللََّ ْن أَبْ َواوَت مِ بُ يُ َقىَٰ ۗ َوْأُتوا الْ ظُُهورَِها َولََِٰكنَّ اْلِبَّ َمِن ات َّ 

 

                                                           
       34 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Matan al-Bukhari bi Hasyiyati as-Sanadi, 

juz 1 (Beirut:Dar al-Kitab al-Islam,t.th), 325-327. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim 

dengan jalur periwayatan yang berbeda 
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“ Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan 

sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; 

Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan 

tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah 

ke rumah rumah itu dari pintu pintunya; dan bertakwalah kepada Allah 

agar kamu beruntung”.  

 

Secara jelas dan gamblang, ayat di atas mengungkapkan bulan sabit 

(hilal) sebagai tanda- tanda bagi manusia untuk mengetahui hari, bulan, tahun, 

dan keperluan yang bersifat ibadah. 

 

2. Disandarkan pada hadis yang berbunyi:  

حد ثنا عبدالر محن بن سَلم اجلمحى حد ثنا الربيع يعىن ابن مسلمعن ُممد وهو ابن 
زيد عن اِب هريرة رضي هللا عنه ان النىب صلى هللا عليه وسلم قال صوموا لرويته وافطروا 

  35لرويته فان غمى عليكم فاكملواالعدد )زواه مسلم(

 

“Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu 

karena melihat hilal Bila kamu tertutup oleh mendung maka 

sempurnakanlah bilangan”. ( Diriwayatkan oleh Muslim). 

 

3. Disandarkan pada hadis yang berbunyi: 

                                                           
       35 Imam Ibn al –Husain Muslim bin al Hajaj Ibn Muslim al-Qushairi al-Nisaburi, Al Jami’u al 

Shahih al –Musamma Shahih Muslim, juz 3 (Beirut: Dar Al- Jail, Dar- Al- Afaq), 124. 
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حدثنا َيىي قال قرأت على مالك عن ابن عمر رضى هللا عنهما عن النىب صلى هللا 
رمضان فقال َّل تصومواحىت تروا اْلَلل وَّلتقطروا حىت تروه فان عليه وسلم أنه دكر 

 36أغمى عليكم فاقدروا له )رواه مسلم(

 

 “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya berkata saya 

telah membacakan kepada Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar semoga Allah 

Meridhoi keduanya Saw, bahwasanya Nabi SAW telah menuturkan 

Ramadhan maka Beliau bersabda: ‘janganlah kamu berpuasa sebelum 

kamu melihat hilal ( Ramadhan) dan janganlah kamu berbuka sebelum 

kamu melihat hilal(Syawal). Jika tertutup atas kalian maka taqdirkanlah.” 

(Diriwayatkan oleh Muslim) 

 

4. Disandarkan juga pada hadis yang berbunyi:  

ثَ َنا ُعبَ ْيُداّللِه ْبُن ُعَمرَ  َبْه َحَدثَ َنا ُُمَمَُّدْبُن ِبْشٍر الَعْبِدىُّ َحدَّ  َحدَّ َشَنا أَبُ ْو َبْكرِْبُن َأِِب َشي ْ
َعْن أِِب ازهانِد َعِن األْعرَِج َعْن َاِِب ُهَريْ َرَة رضىاّلله عنه قَاَل ذََكَر َرُسْوَل اّللِه صلى هللا 

ا رَأَيْ ُتُمْوُه َفُصْوُمْوا َو ِاَذا رَأَيْ ُتُمْوُه فََأ ْقِطُرْوا فَِاْن أَْغِمَى َعَلْيُكْم فَ ُعدُّوا عليه وسلم يَ ُقْوُل ِاذَ 
37)رواه مسلم( َثََلِثْيَ 

 

 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaybah, telah 

menceritakan kepada kami Abu Usamah, telah menceritakan kepada kami 

Ubaidillah dari Nafi, dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya, 

bahwasanya Rasulullah SAW menuturkan tentang bulan Ramadhan, lalu 

beliau berisyarat dengan tangannya seraya berkata sebulan itu sekian, 

sekian dan sekian (dengan menekuk ibu jarinya pada yang ketiga kali), 

kemudian beliau berkata: berpuasalah kalian karena terlihat hilal(syawal. 

                                                           
       36 Ibn Muslim al-Qushairi al-Nisaburi, Shahih Muslim, 122. 

       37 Ibid, 124. 
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Jika tertutup atas kalian maka taqdirkanlah bulan itu 30 

hari”.(Diriwayatkan oleh dari Ibnu Umar). 

 

Masih banyak hadis yang menyebutkan rukyatul hilal sebagai 

cara untuk menentukan awal bulan Qamariyah pada masa Nabi Muhammad 

SAW. Menurut Azhari, jumlah hadits yang berbicara tentang rukyat 

sekitar 56 hadits.38 Hal itu didukung oleh keadaan masyarakat di Madinah 

yang tidak mahir untuk berhitung dan menulis. Dan ini diperkuat dalam hadis 

yang berbunyi sebagai berikut: 

عن ابن عمررضى هللا عنهما عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: اان أمة أمية َّل نكتب 
 39وَّل حنسب الشهر هكذاو هكذا يعِن متام ثَلثي )رواه مسلم(

 

“Dari Ibnu Umar ra. Dari Nabi SAW bersabda kami adalah ummat 

yang buta huruf (ummi), tidak dapat menulis dan menghitung. Satu bulan 

adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini.Ibnu Umar melipat satu jari 

jempol pada gerakan yang ketiga (29 hari). Satu bulan adalh seperti ini, 

seperti ini dan seperti ini yaitu genap 30 hari.”(diriwayatkan oleh Imam 

Muslim) 

5. Didasarkan pada pendapat Ulama: 

ُب َعَليِهُم الصَّْوُم ِِبَِسا ِِبِْم َوََّل َعلى َمْن َوِثَق ِبَقْوِْلِْم أِلَ  . َفََل َيٍَ ِمْيَ َنجِه
ُ
َرَة يَ ُقِل امل نَّ ََّل ِعب ْ

 ةِ الشَّارَِع َعَلَق الصَّْوَم َعَلى أََماَرٍة ََثبَِتٍة ََّلتَ َتغي ََّر أََبًدا َوِهَي ُرْؤيَُه اْلََِْل ِل أْو اِْكَماُل الِعدَّ 
 40َثََلِثْيَ يَ ْوًما

                                                           
       38 Susiknan Azhari, Hisab dan Rukyat, Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah 

Perbedaan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), 53. 

        39 Muhammad Nashirudin Al-Albani, penerjemah Imron Rosadi, Mukhtashar Shahih Muslim, 

jilid 1 ( Jakarta: Pustaka Azzam), 419. 
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“Tidak perlu diperhatikan perkataan ahli astronomi. Maka tidak wajib 

bagi mereka berpuasa berdasarkan hisabnya, dan juga bagi orang yang 

mempercayai perkataannya, karena pembuat syari’ah (Allah) mengkaitkan 

(menggantungkan) puasa pada tanda yang tetap dan tidak berubah sama 

sekali, yaitu ru’yatul hilal atau menyempurnakan bilangan tiga puluh 

hari.” 

 

Empat Imam madzhab yang bersepakat menentukan awal Ramadan 

dan Syawal dengan cara rukyatul hilal ialah Syafii, Hambali, Hanafi, dan 

Maliki. Dari beberapa nash dan kesepakatan empat imam madzhab di atas 

menjelaskan bahwa penentuan waktu atau awal bulan yang berhubungan 

dengan ibadah seperti Ramad{a>n, Shawa>l, dan Dhu>lhijah berdasarkan pada 

hilal, yaitu dengan cara melihat hilal (rukyatul hilal) setelah terbenam 

matahari pada hari ke 29 atau dengan istikmal, yaitu menyempurnakan 

bilangan bulan tersebut menjadi 30 hari bilamana rukyat tidak berhasil 

dilakukan. 

 

J. Perkembangan Hisab Rukyat di Indonesia 

1. Sejarah Hisab Rukyat di Indonesia 

Selama pertengahan pertama abad kedua puluh, peringkat kajian Islam 

yang paling tinggi termasuk kajian hisab rukyat hanya dapat dicapai di 

Mekkah, yang kemudian diganti di Kairo. Hal itu bisa terjadi karena di sana 

                                                                                                                                                               
        40 Abdur Rahman Al-Jazari, Al-Fiqh Alal Mazahibil Arba’ah, jilid 1 (Beirut: Dar Ihya 

Atturats Al-Araby), 551. 
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Islam berkembang dan banyak para alim ulama serta ilmuwan. Banyak orang 

yang ingin mengkaji Islam lebih dalam dengan cara berbondong-bondong 

datang ke sana, tidak terkecuali para alim ulama atau ilmuwan Indonesia. Oleh 

karena itu, pemikiran hisab rukyat di Jazirah Arab sangat berpengaruh dalam 

pemikiran hisab rukyat di Indonesia. Muhammad Manshur al-Batawi 

misalnya, mengarang kitab Sullamun Nayyirain, ternyata secara historis 

merupakan hasil dari rihlah ilmiyyah yang beliau lakukan selama di Jazirah 

Arab. Sumber jadwal yang dipakai berasal dari Ulugh Beik. Begitu pula 

beberapa kitab hisab rukyat yang berkembang di Indonesia. Banyak kitab di 

Indonesia merupakan hasil cangkokan kitab karya Ulama Mesir yakni Al-

Mathla’ al Saids ala Rasdi Al-Jadid.41 

Sebelum kedatangan agama Islam, di Indonesia telah tumbuh 

perhitungan tahun menurut kalender Jawa Hindu atau tahun Saka yang dimulai 

pada hari Sabtu, 14 Maret 78 M. Namun, sejak tahun 1043 H /1633 M yang 

ketepatan 1555 tahun Saka, tahun Saka diasimilasikan dengan Hijriah. 

Mulanya tahun Saka berdasarkan peredaran matahari, oleh Sultan Agung 

diubah menjadi tahun Hijriah, yakni berdasarkan peredaran bulan, sedangkan 

tahunnya tetap meneruskan tahun Saka tersebut.42 

Sehingga jelas bahwa sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan 

Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat dalam pemikiran hisab rukyat, 

                                                           
       41 Ahmad Izzudin, Fiqih Hisab Rukyat: Menyatukan NU & Muhammadiyah dala Penentuan 

Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, ( Jakarta: Erlangga, 2007), 47. 

       42 Muhammad Wardan, Hisab ‘Urfi dan Hakiki, (Yogyakarta: Siaran, 1957), 12. 
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hal itu ditandai dengan adanya penggunaan kalender Hijriah sebagai kalender 

resmi.  

Penanggalan Hijriah atau penanggalan Islam digunakan di Indonesia 

sebagai penanggalan resmi semenjak berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam.43 

Hal itu menunjukan berkembangnya hisab dan rukyat sebagai metode 

penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia. 

Dengan datangnya penjajahan Belanda penanggalan Masehi mulai 

diterapkan dalam kegiatan-kegiatan Administrasi Pemerintahan dan dijadikan 

sebagai penanggalan resmi. Namun umat Islam tetap mempergunakan 

penanggalan Hijriah terutama di daerah-daerah kerajaan Islam. Belanda tidak 

melarang pemakaian dan penanggalan Hijriah tersebut. Adapun pengaturannya 

diserahkan kepada para penguasa kerajaan-kerajaan Islam dalam mengatur 

hari-hari yang berhubungan dengan peribadatan, seperti tanggal 1 Ramad{a>n, 1 

Shawa>l, dan 10 Dhu>lhijah. 

Berdasarkan hal itu, jelas bahwa di samping adanya upaya 

membumikan kalender Hijriah dengan adanya asimilasi, sebagaimana telah 

dikemukakan bahwa jaringan ulama dalam Ilmu Falak benar-benar ada. 

Prosesi tersebut nampak dengan adanya perkembangan yang pesat, sejak abad 

pertengahan yang didasarkan pada sistem serta tabel matahari dan bulan yang 

disusun oleh astronom Sultan Ulugh Beik Asmarakandi. Ilmu hisab 

berkembang dan tumbuh subur terutama di pondok-pondok pesantren di Jawa 

                                                           
       43 Departemen Agama, Almanak Hisab dan Rukyat, 22. 
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dan Sumatera.44 Kitab-kitab ilmu hisab yang dikembangkan para ahli hisab di 

Indonesia biasanya mabda` (epoch) dan markasnya disesuaikan dengan tempat 

tinggal pengarangnya, seperti Nawawi Muhammad Yunus al-Kadiri dengan 

karya Risalatul Qamariyah dengan markaz Kediri. Walaupun ada juga yang 

tetap berpegang pada kitab asal (kitab induk) seperti al-Mathla’ul said fi 

hisaabil kawakib ala Rasydil Jadid karya Syekh Hussain Zaid al Misra dengan 

markas Mesir. Sampai sekarang khazanah (kitab-kitab) hisab di Indonesia 

dapat dikatakan relatif banyak apalagi banyak pakar hisab sekarang yang 

menerbitkan kitab falak dengan cara menanamkan kitab-kitab yang sudah 

lama ada di masyarakat di samping adanya kecanggihan teknologi yang 

dikembangkan oleh para pakar astronomi dalam mengolah data-data 

kontemporer berkaitan dengan hisab rukyat. 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, maka berlakulah penanggalan 

Masehi di Indonesia. Setelah terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 2 

Januari 1946, maka diberikan tugas-tugas pengaturan hari libur dan tentang 

pengaturan tanggal 1 Ramad{a>n, 1 Syawa>l, dan 10 Dhu>lhijah yang 

diberlakukan di seluruh Indonesia. Wewenang ini tercantum dalam Penetapan 

Pemerintah tahun 1946 No. 2/UM.7 UM.9/UM, dan dipertegas dengan 

Keputusan Presiden No. 25 tahun 1967 No.148/1968 dan No. 10 tahun 1971. 

Dalam prakteknya penetapan hari libur terkadang belum seragam, hal itu 

                                                           
       44 Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, 32-33. 
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terjadi sebagai dampak adanya perbedaan pemahaman antara beberapa 

pemahaman yang ada dalam wacana hisab rukyat.45 

2. Penentuan Awal Bulan Qamariyah 

Di Indonesia penentuan awal bulan Qamariyah terbagi menjadi 

dua, yaitu hisab dan rukyat. 

a. Rukyat 

Rukyat dalam konteks penentuan awal bulan Qamariyah 

adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan 

alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan 

Qamariyah pada saat matahari terbenam. Jika hilal berhasil dirukyat, 

sejak malam itu sudah dihitung tanggal satu bulan baru. Tetapi jika 

tidak berhasil dirukyat, maka malam itu dan keesokan harinya masih 

merupakan bulan yang sedang berjalan, sehingga umur bulan tersebut 

disempurnakan 30 hari yang dikenal dengan istilah istikmal.46 

b. Hisab  

Hisab yang digunakan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu hisab urfi dan hisab Hakiki. 

a) Hisab Urfi 

Hisab urfi adalah sistem penanggalan yang didasarkan pada 

peredaran rata-rata bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara 

                                                           
       45 Departemen Agama, Almanak Hisab dan Rukyat, 22. 

       46 Murtadho, Ilmu Falak Praktis, 215-216. 
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konvensional.47 Hisab urfi yang berkaitan dengan bulan 

Qamariyah yang terdapat di Indonesia yaitu hisab Islam Jawa, 

hisab ini awalnya hitungan Hindu Jawa atau Saka, yang berdasarkan 

pada peredaran matahari.48 Kemudian dikenal bernama kalender Saka. 

Kalender ini dipakai nenek moyang kita sewaktu masih memeluk 

agama Hindu. Kalender Saka dimulai tahun 78 Masehi, ketika kota 

Ujjayini (Malwa di India sekarang) direbut kaum Saka (Scythia) 

dibawah pimpinan Raja Kaniska dari tangan kaum Satavahan. 

Tahun baru terjadi pada saat Minasamkranti (matahari pada rasi 

Pisces) awal musim semi. Nama-nama bulan adalah Caitra, Waisaka, 

Jyestha, Asadha, Srawana, Bhadrawada, Aswina (Asuji), Kartika, 

Margasira, Posya, Magha, Palguna. Agar kembali sesuai dengan 

matahari, bulan Asadha dan Srawana diulang secara bergilir setiap tiga 

tahun dengan nama Dwitiya Asadha dan Dwitiya Srawana. Satu bulan 

dibagi dua bagian: suklapaksa (paro terang, dari konjungsi sampai 

purnama) dan kresnapaksa (paro gelap, dari selepas purnama sampai 

menjelang konjungsi), masing-masing bagian 15 atau 14 hari (tithi). 

Jadi, kalender Saka tidak memiliki tanggal 16. Misalnya, tithi pancami 

suklapaksa adalah tanggal lima, sedangkan tithi pancami kresnapaksa 

adalah tanggal dua puluh. Kalender Saka dipakai di Jawa sampai awal 

abad ke-17. 

                                                           
       47 Ibid, 224. 

       48 Muhammad Wardan, Hisab ‘Urfi dan Hakiki , 13. 



36 
 

 

Kesultanan Demak, Banten, dan Mataram menggunakan 

kalender Saka dan kalender Hijriah secara bersama-sama. Pada tahun 

1633 Masehi (1555 Saka atau 1043 Hijriah), Sultan Agung 

Ngabdurahman Sayidin Panotogomo Molana Matarami (1613- 1645) 

dari Mataram menghapuskan kalender Lunisolar Saka dari Pulau Jawa, 

lalu menciptakan kalender Jawa yang mengikuti kalender bulan 

Hijriah. Namun, bilangan tahun 1555 tetap dilanjutkan. Jadi, 1 

Muharram 1043 Hijriah adalah 1 Muharam 1555 Jawa, yang jatuh 

pada hari Jumat Legi tanggal 8 Juli 1633 Masehi. Angka tahun Jawa 

selalu berselisih 512 dari angka tahun Hijriah. Keputusan Sultan 

Agung ini disetujui dan diikuti oleh Sultan Abdul Mafakhir Mahmud 

Abdulkadir (1596-1651) dari Banten. Dengan demikian kalender Saka 

tamat riwayatnya di seluruh Jawa, dan digantikan oleh kalender Jawa 

yang bercorak Islam. 

Nama-nama bulan disesuaikan dengan lidah Jawa: Muharam, 

Safar, Rabiulawal, Rabiulakhir, Jumadilawal, Jumadilakhir, Rajab, 

Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijah. Muharam juga 

disebut bulan Sura maksudnya adalah Hari Asyura 10 Muharam. 

Rabiulawal dijuluki bulan Mulud, yaitu bulan kelahiran Nabi 

Muhammad SAW. Rabiulakhir adalah Bakdamulud atau Silihmulud, 

artinya "sesudah Mulud". Syakban merupakan bulan Ruwah, waktunya 

mendoakan arwah keluarga yang telah wafat, dalam rangka 

menyambut bulan Pasa (puasa Ramad{a>n). Zulkaidah disebut Hapit 
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atau Selo sebab terletak di antara dua hari raya. Zulhijah merupakan 

bulan Haji atau Besar (Rayagung), saat berlangsungnya ibadah haji 

dan Idul Adha. Nama-nama hari dalam bahasa Sansekerta (Raditya, 

Soma, Anggara, Budha, Brehaspati, Sukra, Sanaiscara) yang berbau 

jahiliyah (penyembahan benda-benda langit) juga dihapuskan oleh 

Sultan Agung, lalu diganti dengan nama-nama hari dalam bahasa Arab 

yang disesuaikan dengan lidah Jawa: Ahad, Senen, Seloso, Rebo, 

Kemis, Jumuwah, Saptu. Tetapi hari-hari pancawara (Pahing, Pon, 

Wage, Kaliwuan, Umanis atau Legi) tetap dilestarikan, sebab hal itu 

merupakan konsep asli masyarakat Jawa, bukan diambil dari kalender 

Saka atau budaya India. Dalam setiap siklus satu windu (delapan 

tahun), tanggal 1 Muharam (Sura) berturut-turut jatuh pada hari ke-1, 

ke-5, ke-3, ke-7, ke-4, ke-2, ke-6 dan ke-3. Itulah sebabnya tahun-

tahun Jawa dalam satu windu dinamai berdasarkan numerologi huruf 

Arab: Alif (1), Ha (5), Jim Awwal (3), Zai (7), Dal (4), Ba (2), Waw 

(6), dan Jim Akhir (3). Sudah tentu pengucapannya menurut lidah 

Jawa: Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, dan Jimakir. Tahun Ehe, 

Je, dan Jimakir ditetapkan sebagai kabisat. Jumlah hari dalam satu 

windu adalah [354 x 8] + 3 = 2835 hari, angka yang habis dibagi 35 [7 

x 5]. Itulah sebabnya tanggal 1 Muharam tahun Alip dalam setiap 120 

tahun selalu jatuh pada hari dan pasaran yang sama. Oleh karena 

kabisat Jawa tiga dari delapan tahun (3/8=45/120), sedangkan kabisat 

Hijriah 11 dari 30 tahun (11/30 = 44/120), maka dalam setiap 15 windu 
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(120 tahun), yang disebut satu kurup, kalender Jawa harus hilang satu 

hari (mundur harinya atau pasarannya [pancawara], agar kembali 

sesuai dengan kalender Hijriah.49 

Slamet Hambali, tim badan hisab rukyat kementrian Agama RI 

juga menjelaskan bahwa periodesasi dalam hisab Jawa terjadi 

dikarenakan ada ketentuan bahwa: pada tahun Jawa dalam tahun setiap 

windu meliputi 8×354+3 hari = 2835 hari.  Setiap 15 windu atau 120 

tahun meliputi 15 x 2835 hari = 42525 hari. Sedangkan satu kebulatan 

masa tahun Hijriah adalah 30 tahun meliputi 30 x 354 + 11 hari = 

10631 hari, dan setiap 120 tahun meliputi 4 x 10631 hari = 42524 hari. 

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa setiap 120 tahun maka 

kalender Jawa akan terpaut satu hari dari tahun Hijriah. Maka harus 

disamakan kembali dengan tahun Hijriah dengan memindahkan satu 

tahun kabisat. Itulah yang menjadi sebab bahwa setiap 120 tahun maka 

sistem perhitungan kalender Jawa Islam akan berganti. Sepanjang 

sejarah telah terjadi empat kali pergantian yaitu dari sistem ajumgi 

(1555 – 1674), amiswon (1675-1748), aboge (1749-1866) dan asapon 

(1867- sekarang).50 

Awalnya penggabungan hisab Hindu Jawa atau Saka dengan 

hisab Hijriah yaitu pada tahun 1633 M atau tahun 1043 H dan tahun 

                                                           
       49Muhammad Wardan, Hisab ‘Urfi dan Hakiki, 12. 

       50Elzaffa, “Sistem Kalender Jawa Islam: Masih Relevankah”, dalam 

https://goresankataku.wordpress.com/2014/03/21/sistem-kalender-jawa-islam-masih-relevankah/ 

(diakses pada 25 Mei 2018 jam 13:48) 

https://goresankataku.wordpress.com/2014/03/21/sistem-kalender-jawa-islam-masih-relevankah/
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Jawa 1555. Pada waktu itu tanggal 1 Suro tahun Alip jatuh pada hari 

Jumat Legi ( 8 Juli) dan selanjutnya sejak waktu itu sampai permulaan 

tahun 1627 Saka atau tahun 1115 H (17 Mei tahun 1703 M) kurup 

Jamngiah, artinya selama itu tanggal 1 Sura tahun Alip jatuh pada hari 

Jumat legi (Awahgi = Alip mulai Jumuwah Legi), Kemudian sesudah 

itu diadakan pergantian kurup menjadi Kamsiah artinya tanggal 1 Suro 

tahun Alip selama 120 tahun lagi jatuh pada hari Kamis Kliwon 

(Amiswon = Alip—Kemis Kliwon), berarti pengunduran satu hari 

beserta pancawaranya. Kemudian setelah Kamsiah berjalan 120 tahun, 

diadakan pergantian kurup lagi, yaitu diganti menjadi kurup 

Arbangiah, artinya tanggal 1 Suro tahun Alip selama 120 tahun jatuh 

pada hari Rabu Wage (Aboge = Alip—Rebo—Wage) Adapun 

sekarang ini kurupnya sudah berganti menjadi kurup Tsalasiah artinya 

tanggal 1 Suro tahun Alip jatuh pada hari Selasa Pon (Asopon = 

Alip—Seloso—Pon).51 Pergantian kurup yang terjadi pada hisab ini 

adalah sebagai berikut:52  

1) Mulai 1 Suro Alip tahun 1555 atau tahun 1043 H (8 Juli 1633) 

sampai permulaan tahun 1627 atau 1115 H (17 Mei 1703 M) 

kurupnya jamngiah legi (Angahgi) 

2) Mulai permulaan tahun 1627 atau 1115 H (17 Mei 1703 M) 

sampai permulaan tahun 1747 atau 1235 (20 Oktober 1819 M) 

kurupnya kamsiah kliwon (Amiswon). 

                                                           
       51 Muhammad Wardan, Hisab ‘Urfi dan Hakiki, 12. 

       52 Ibid, 12. 
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3) Mulai permulaan tahun 1747 atau 1235 H (20 Oktober 1819 M) 

sampai permulaan tahun 1867 atau tahun 1355 H (24 Maret 1936 

M) kurupnya arbangiah wage (Aboge).  

4) Mulai permulaan tahun 1867 atau 1355 H(24 Maret 1936 M) 

kurupnya tsalasiah pon (Asapon) 

Dari pergantian kurup di atas terlihat bahwa ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan sebagaimana berikut:53 

1) Pergantian dari kurup jamngiah ke kurup kamsiah baru 

diumumkan pada hari Kamis Kliwon tanggal 11 Desember 1749 

M berarti sudah terlambat 46,5 tahun. 

2) Pergantian dari kurup kamsiah ke kurup arba’iah baru 

diumumkan pada hari Jumat Pon tanggal 28 September tahun 

1821 M., oleh Keraton Surakarta, berarti sudah terlambat 2 tahun. 

Oleh Keraton Ngajogyakarto baru pada hari Senen Kliwon 

tanggal 1 Suro tahun 1793 atau 1281 H ( 6 Juni 1864) 

3) Pergantian dari kurup arba’iah ke kurup tsalasiah sudah 

diumumkan pada tanggal 1 Dulkangidah tahun Wawu 1865 atau 

1353 H (5 Februari1933 M) tersebut surat ketetapan no 54. 

Hisab ini tidak berbeda dengan sistem kalender matahari, 

bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan 

tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari, 

                                                           
       53 Ibid ,12. 
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sehingga sistem hisab ini tidak dapat dipergunakan dalam menentukan 

awal bulan Qamariyah untuk pelaksanaan ibadah.54 

Untuk itu hisab urfi digunakan sebatas membuat kalender yang 

bersifat jangka panjang. Kalender yang menentukan awal bulan secara 

taksiran agar mempermudah pencarian data dan kepentingan 

kehidupan pada masa sekarang. Bukan kalender untuk menentukan 

waktu yang berkaitan dengan ibadah. 

b) Hisab Haqiqi 

Hisab haqiqi terbagi menjadi tiga, yaitu haqiqi tahqiqi, haqiqi 

taqribi dan haqiqi tadqiqi. 

1) Haqiqi Taqribi 

Sitem hisab ini mempunyai data yang bersumber pada 

data yang telah disusun oleh Ulugh Beik al-Samaraqandi (W. 

1420 M), yang dikenal dengan “Zeij Ulugh Beyk”. Pengamatan 

yang digunkan bersumber dari teori Ptolomius, yaitu dengan  

teori geosentrisnya yang menyatakan Bumi sebagai pusat 

peredaran benda-benda langit. Ketinggian hilal dihitung dari 

titik pusat Bumi, bukan dari permukaan Bumi dan berpedoman 

pada gerak rata-rata bulan, yaitu setiap hari bulan bergerak ke 

arah timur rata-rata 12 derajat.  

                                                           
       54 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern (Jogjakarta: 

Suara Muhammadiyah,2007), 102. 



42 
 

 

Sistem hisab ini mempunyai kelebihan, yaitu data dan 

tabel-tabelnya dapat digunakan secara terus-menerus tanpa harus 

dirubah. Adapun yang dapat diklasifikasikan kedalam sistem ini 

antara lain hisab metode kitab-kitab klasik yang biasanya 

diajarkan pada Pondok-Pondok Pesantren Salaf di Indonesia, 

misalnya Sullam al-Naiyirain, kitab Tadzkirah al-Ikhwan, 

Risalah al-Qamarin, dan al-Quwaid al-Falakiyah.55 

2) Haqiqi Tahqiqi 

Hisab ini mendasarkan perhitungan pada data astronomi 

yang telah disusun oleh Syaikh Husein Zaid Alauluddin Ibnu 

Syatir, astronom Muslim berkebangsaan Mesir yang mendalami 

astronomi di Perancis, dengan bukunya al-Mathla’ al-Said fi 

hisabah al-Kawakib al-Rusdi al-Jadidi. Adapun pengamatannya 

berdasarkan pada teori Compernicus yaitu dengan teori 

heliocentris yang menyakini bahwa matahari sebagai pusat 

peredaran benda-benda langit. Menurut sistem tersebut, 

perhitungan dapat dilakukan dengan rumus-rumus spherical 

trogonometri dengan koreksi-koreksi data gerakan bulan 

maupun data gerakan matahari yang dilakukan dengan teliti dan 

melalui beberapa tahapan, biasanya tidak dari tiga hari koreksi. 

Proses perhitungannya tidak dapat dilakukan secara manual 

tanpa alat elektronik, artinya dalam perhitungan mutlak 

                                                           
       55 Murtadho, Ilmu Falak Praktis, 225-226. 
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dibutuhkan alat-alat elektronik seperti kalkulator, komputer, dan 

daftar logaritma.56 

Sitem hisab ini membutuhkan ketinggian hilal dengan 

memperhatikan posisi lintang dan bujur, deklinasi bulan, dan 

sudut waktu bulan dengan koreksi-koreksi terhadap pengaruh 

refraksi, paralaks, Dip (kerendahan ufuk), dan semi diameter 

bulan. Oleh karena itu, hisab ini dapat memberikan informasi 

tentang terbenamnya matahari setelah terjadinya ijtima’, 

ketinggian hilal, azimut matahari, dan bulan untuk tempat 

observasi, serta dapat membantu pelaksanaan rukyatul hilal. 

Adapun yang dapat dikelompokkan dalam sistem hisab ini ialah 

al-Khulashah, al-Wafiyah, dan hisab Haqiqi Nur Anawar.57 

3) Haqiqi Tadqiqi 

Sistem hisab ini menggunakan perhitungan yang 

didasarkan pada data-data astronomi modern. Sistem hisab ini 

merupakan pengembangan dari sistem hisab haqiqi tahqiqi yang 

disintesakan dengan ilmu astronomi modern. Hal itu dilakukan 

dengan memperluas dan menambahkan koreksi-koreksi gerak 

bulan dan matahari dengan rumus-rumus spherical trigonometri, 

sehingga didapatkan data yang sangat teliti dan akurat. Dalam 

menyelesaikan perhitungan digunakan alat-alat elektronik 

                                                           
       56 Murtadho, Ilmu Falak Praktis, 226-227. 

       57 Ibid, 227. 
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modern, misalnya kalkulator, komputer, dan alat-alat pendeteksi 

koordinat lintang dan bujur dengan standar internasional, yaitu 

Geo Positining System (GPS). Hisab ini dapat lebih akurat 

memperhitungkan posisi hilal sehingga pelaksanaan rukyat dapat 

dilakukan dengan lebih teliti. Termasuk isitem hisab ini antara 

lain Newcomb, Jean Meuus, Almanac Nautika, dan the American 

Ephimeris. 

Hisab hakiki sendiri adalah metode penentuan awal bulan 

Qamariyah yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual 

(sesungguhnya) bulan di langit sehingga bermula dan berakhirnya 

bulan Qamariyah mengacu pada kedudukan atau perjalanan bulan 

benda langit tersebut. Hanya saja untuk menentukan pada saat mana 

dari perjalanan Bulan itu dapat dinyatakan sebagai awal bulan baru 

terdapat berbagai kriteria dalam hisab hakiki untuk menentukannya. 

Atas dasar itu terdapat beberapa macam hisab hakiki sesuai dengan 

kriteria yang diterapkan masing-masing untuk menentukan awal 

bulan Qamariyah. Berbagai kriteria dimaksud adalah:58 

a. Ijtimak sebelum fajar (al-ijtima’ qabla al-fajr). Kriteria ini 

digunakan oleh mereka yang memiliki konsep hari dimulai 

sejak fajar, bukan sejak matahari terbenam. 

                                                           
       58 Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Pedoman Hisab Muhammadiyah (Cetakan kedua 

: 2009), 21-23.  
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b. Ijtimak sebelum gurub (al-ijtima’ qabla al-gurub). Kriteria 

ini menentukan bahwa apabila ijtimak terjadi sebelum 

matahari tenggelam, maka malam itu dan esok harinya adalah 

bulan baru, dan apabila ijtimak terjadi sesudah matahari 

terbenam, maka malam itu dan esok harinya adalah hari 

penggenap bulan berjalan, dan bulan baru dimulai lusa. 

c. Bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (moonset 

after sunset) pada suatu negeri. Menurut kriteria ini, apabila 

pada hari ke-29 bulan Qamariyah berjalan, matahari terbenam 

pada suatu negeri lebih dahulu dari pada bulan dan bulan 

lebih belakangan, maka malam itu dan esok harinya 

dipandang sebagai awal bulan baru bagi negeri itu, dan 

apabila matahari terbenam lebih kemudian dari bulan dan 

bulan lebih dahulu, maka malam itu dan esok harinya adalah 

hari-30 bulan Qamariyah berjalan, dan bulan baru dimulai 

lusa. 

d. Imkanurrukyat (visibilitas hilal). Menurut kriteria ini, bulan 

baru dimulai apabila pada sore hari ke-29 bulan Qamariyah 

berjalan saat matahari terbenam, Bulan berada di atas ufuk 

dengan ketinggian sedemikian rupa yang memungkinkannya 

untuk dapat dilihat. Sesuai kesepakatan para ulama di 



46 
 

 

Indonesia Departemen Agama menetapkan bahwa tinggi hilal 

2 derajat dan telah berusia 8 jam.59 

e. Hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Menurut kriteria 

ini bulan Qamariyah baru dimulai apabila pada hari ke-29 

bulan Qamariyah berjalan saat matahari terbenam terpenuhi 

tiga syarat berikut secara kumulatif, yaitu:  

1. Telah terjadi ijtima’ 

2. Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam. 

3. Pada saat matahari terbenam Bulan (piringan atasnya) 

masih di atas ufuk. Apabila salah satu dari kriteria 

tersebut tidak dipenuhi, maka bulan berjalan digenapkan 

tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
       59Semesta Inspirasi, “Imkan Al-Rukyst”, dalam https://kjozinalfani.wordpress.com/2010/01/ 

imkan-al-rukyat-2/ (diakses pada tanggal 12 April 2018 jam 14:00)  

https://kjozinalfani.wordpress.com/2010/01/imkan-al-rukyat-2/
https://kjozinalfani.wordpress.com/2010/01/imkan-al-rukyat-2/
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BAB III 

PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH DENGAN SISTEM ABOGE 

DI GODONGAN KIDUL PURWOREJO GEGER MADIUN 

 

A. Demografi Masyarakat Desa Purworejo 

1. Gambaran Singkat Kecamatan Geger 

Kecamatan Geger merupakan salah satu kecamatan yang terletak di 

Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, mempunyai koordinat 7 ̊ 42ʹ 

26ʺS 111 ̊ 32ʹ 6ʺ, memiliki 19 desa yang terdiri dari desa Banaran, 

Klorogan, Salambur, Geger, Sareng, Purworejo, Suberejo, Jatisari, Uteran, 

Pagotan, Jogodayuh, Nglandung, Samberejo, Putat, Sangen, Kertosari, 

Kertobayon, Kaibon, dan Keranggan. Wilayah kecamatan Geger 

berbatasan dengan Kecamatan Dagangan di sebelah timur, Kota Madiun di 

sebelah utara, Kecamatan Kebonsari sebelah barat dan kecamatan Delopo 

sebelah selatan. Luas masing-masing desa dapat dilihat dari tabel berikut: 

NO DESA LUAS NO DESA LUAS 

1 Banaran 161,30 H 11 Jogodayuh 151,50 H 

2 Klorogan 211,90 H 12 Nglandung 229,70 H 

3 Slambur 97,40 H 13 Samberejo 175,00 H 

4 Geger  261,70 H 14 Putat 225,00 H 

5 Sareng 216,50 H 15 Sangen  141,90 H 

6 Purworejo 305,50 H 16 Kertosari  160,00 H 

7 Sumberejo 270,50 H 17 Kertobayon 84,50 H 
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8 Jatisari 288,20 H 18 Kaibon 326,60 H 

9 Uteran  99,20 H 19 Kranggan 179,00 H 

10 Pagotan  75,60 H    

   

2. Keadaan Desa Purworejo 

a. Keadaan geografi 

Desa Purworejo merupakan salah satu desa yang ada di 

Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, luas 

wilayah desa Purworejo adalah 305,50 H, dengan batas wilayah 

utara desa Jatisari, timur desa Kepet-Dagangan, selatan desa 

Slambur, dan Barat desa Sumberejo 

b. Penduduk 

Jumlah peduduk yang ada di desa Purworejo adalah dengan 

6462 jiwa dengan rincian 3208 laki-laki dan 3254 perempuan60 

c. Keadaan Pendidikan  

Jumlah penduduk di desa Purworejo berjumlah 6462 jiwa 

dengan pendidikan tidak/belum sekolah berjumlah 1041 dengan 

rincian 495 laki-laki dan 546 perempuan, belum taman SD 

berjumlah 1 laki-laki, tidak tamat SD atau sederajat berjumlah 977 

dengan rincian laki-laki 465 dan perempuan 512, tamat SD atau 

sederajat berjumlah 980 dengan rincian laki-laki 461 dan 

perempuan 519, SLTP atau sederajat berjumlah 1102 dengan 

                                                           
       60 Suprayogi, Data Desa Purworejo, 23 April 2018.  
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rincian 559 laki-laki dan 543 perempuan, SLTA atau sederajat 

berjumlah 1905 dengan rincian  laki-laki 1002 dan perempuan 903, 

Diploma 1 atau Diploma 2 berjumlah 17 dengan rincian laki-laki 5 

dan perempuan 7, Akademi atau Diploma 3 atau Sarjana muda 

berjumlah 98 dengan rincian laki-laki 43 dan perempuan 55, 

Diploma IV atau Strata 1 berjumlah 318 dengan rincian laki-laki 

162 dan perempuan 156, Strata II berjumlah 22 dengan rincian 

laki-laki 15 dan perempuan 7, dan Strata III berjumlah 1 dengan 

rincian perempuan 1. 

Lembaga pendidikan yang ada di desa Purworejo adalah SD 

yang berjumlah 3, Taman Kanak-kanak (TK) dengan jumlah 3, dan 

juga PAUD yang berjumlah 1.  

d. Keadaan Ekonomi 

Mata pencaharian masyarakat desa Purworejo bervariasi 

mulai dari yang belum bekerja sampai profesi menjadi dokter, lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

NO Profesi L P JUMLAH 

1 Belum Bekerja 721 647 1368 

2 Mengurus Rumah Tangga 1 1318 1319 

3 Pelajar/Mahasiswa 511 454 965 

4 Pensiunan 45 19 64 

5 PNS 92 61 153 
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6 TNI 42 0 42 

7 POLRI 26 2 28 

8 Perdagangan 1 2 3 

9 Petani/Pekebun 318 93 410 

10 Industri 1 0 1 

11 Karyawan Swasta 276 125 401 

12 Karyawan BUMN  4 4 8 

13 Karyawan BUMD 1 1 2 

14 Karyawan Honorer 6 6 12 

15 Buruh harian Lepas 27 9 36 

16 Buruh Tani/Perkebunan 30 17 47 

17 PRT 0 5 5 

18 Tukang Batu 1 0 1 

19 Tabib 1 0 1 

20 Juru Masak 0 1 1 

21 Dosen 4 3 7 

22 Bidan 0 2 2 

23 Dokter 0 1 1 

24 Bidan 0 2 2 

25 Perawat 2 5 7 

26 Pedagang 7 21 28 

27 Perangkat Desa 9 1 10 

28 Wiraswasta 1022 386 1408 

29 Lainnya 16 12 28 

 Jumlah 3207 3255 6462 
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Dari tabel di atas dapat dilihat masyarakat di desa 

Purworejo mempunyai profesi yang beranekaragam mulai dari 

petani, wiraswasta, sampai yang berprofesi sebagai dokter, dan 

profesi wiraswasta adalah yang lebih mendominasi, sedangkan 

masyarakat yang belum bekerja juga terbilang masih banyak. 

e. Kondisi Keberagamaan 

Terdapat 4 agama di desa Purworejo yaitu Islam, Kristen, 

Katholik, dan Hindhu. Namun sebagian masyarakat desa 

Purworejo didominasi oleh masyarakat beragama Islam dengan 

jumlah 6.418, Kristen 25, Katholik 16, dan Hindu 3. Agama di desa 

Purworejo ini bisa dibilang hampir lengkap, meskipun begitu 

rumah ibadah yang terdapat di desa Purworejo hanya mushola dan 

masjid, sedangkan rumah ibadah gereja, dan pura tidak ada. Di 

desa Purworejo juga terdapat organisasi masyarakat (Ormas) yang 

berkaitan dengan agama yaitu NU dan Muhammadiyah. 

Masyarakat yang mengikuti hisab Jawa Aboge hidup 

berdampingan dengan ormas tersebut.61 

f. Keadaan Sosial 

Masayarakat desa Purworejo selama ini hidup dengan 

rukun, mayoritas suku yang terdapat di desa Purworejo adalah suku 

Jawa, sisanya adalah beberapa pendatang yang ber-suku Madura. 

                                                           
       61 Ibid. 
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Sampai saat ini belum ditemukan adanya kerusuhan atupun 

tindakan anarki yang dilakukan kelompok tertentu kepada 

kelompok lain. Namum masih terdapat beberapa kasus pidana 

seperti pencurian pada tahun 2016 dan 2017. 

Adat istiadat masih dipegangi oleh masyarakat desa 

Purworejo, seperti adat perkawinan, kelahiran anak, dan kematian. 

Sedangkan pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan pendidikan 

terbilang sedang, namun pemenuhan air bersih di desa Purworejo 

sangat tercukupi. 

B. Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dengan Sistem Aboge di 

Godongan Kidul Purworejo Geger Madiun 

1. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Tokoh-tokoh Aboge 

Penganut hisab Jawa Aboge di Godongan Kidul dalam menentukan 

awal bualan Qamariyah masih murni menggunakan perhitungan Jawa 

tersebut tanpa ada perubahan ke Asapon. Aboge yang mempunyai arti 

bahwa tahun alip jatuh pada hari Rabu Wage. Perhitungan aboge ini 

mereka dapatkan dari guru besar Thoriqoh Satariyah bapak Abdul Kharis 

yang bermukim di daerah Ngawi.62 perhitungan Aboge yang berasal dari 

aliran thoriqoh Satariyah dipelajari oleh bapak Ali dan bapak Slamet dari 

Ngawi kemudian dibawa ke Godongan Kidul.  

Dalam penetapan awal bulan Qamariyah, penganut hisab Aboge 

yang ada di dusun Godongan Kidul tidak memiliki lembaga khusus seperti 

                                                           
       62 Ali Akbar, Hasil Wawancara, 23 April 2018. 
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NU dan Muhammadiyah, namun ada salah satu jamaah yang menaunginya 

yaitu jamaah Thoriqoh Satariyah. Dalam melakukan penentuan awal bulan 

tidak harus menunggu konfirmasi terlebih dahulu oleh sesepuh yang ada, 

karena mereka sudah banyak yang mempunyai tabel pedoman perhitungan 

ataupun berupa almanak perhitungan Jawa untuk menentukan awal bulan 

Qamariyah dengan menggunakan hisab Jawa Aboge selama 8 tahun, dan 

setelah delapan tahun akan kembali pada tahun yang sama yaitu tahun alif. 

Perhitungan 8 tahun ini juga mereka sebut dengan tahun Huruf.63 

Selain itu dalam penetapan awal bulan Qamariyah tidak ada 

musyawarah penetapan, rembuk, pengumuman, atau hal lain yang 

dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang mengikuti Aboge, walaupun 

demikian tidak ada perbedaan yang terjadi pada penganut Aboge di dusun 

Godongan Kidul desa Purworejo tersebut. Seperti yang dikatakan oleh 

Bapak Slamet: 

”Aboge tidak berdasarkan pengumuman, musyawarah ataupun 

penetapan. Karena jauh-jauh hari telah diketahui kapan jatunnya 

tanggal, misal tanggal 1 Sura di tahun Alif pasti jatuh di hari Rabu 

pasarannya Wage, bulan Syawal tanggal 1 pasti jatuh di hari Rabu 

pasaran Kliwon. Jadi masyarakat penganut Aboge tidak harus 

memperhitungkan hilal, kami masyarakat Aboge sudah tahu jauh-jauh 

hari,  bahkan untuk 10 tahun ke depan kami telah mengetahui jatuhnya 

tanggal.64” 

 

Dalam penentuan awal bulan Qamariyah, penganut Aboge di dusun 

Godongan desa Purworejo Geger Madiun tidak melakukan rukyat terlebih 

                                                           
       63 Ibid . 

       64 Slamet, Hasil Wawancara, 24 April 2018. 
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dahulu. Mereka murni menggunakan hisab yang merupakan warisan nenek 

moyang merekat. Sehingga tidak harus melakukan persiapan rukyat pada 

tanggal 29 pada bulan-bulan Qamariyah, khususnya bulan-bulan ibadah. 

Jika kelompok lain mulai dari ormas dan pemerintah harus selalu sibuk 

untuk melaksanakan rukyat, maka mereka tidak perlu melakukannya, 

karena telah mengetahui jatuhnya tanggal 1 untuk tiap-tiap bulan jauh-jauh 

hari. 

Hisab yang mereka pegangi saat ini merupakan sesuatu yang muncul 

dari aliran thoriqoh Satariyah yang mereka ikuti dari guru besar mereka 

yang ada di Ngawi, ketika penulis bertanya siapa yang menjadi guru besar 

dari thoriqoh Satariyah dan Aboge di dusun Godongan Kidul desa 

Purworejo Geger Madiun, jawaban tersebut terekam dalam pemaparan 

berikut ini: 

“Yang menjadi guru besar dari thoriqoh Satariyah dan juga sekaligus 

Aboge yaitu kiai Abdul Kharis dari kota Ngawi, beliau seorang Kiai 

yang besar dan juga menjadi panutan di sana, beliau kiai yang 

mursyid (ahli thoriqoh) yang sangat disegani apapun yang Kiai Abdul 

kharis katakana saya langsung laksanakan. Dan juga aliran thoriqoh 

ini syariatnya tidak menyimpang dari aliran ormas NU (kebetulan 

beliau juga seorang tokoh NU), dan saya yakin thoriqoh ini adalah 

thoriqoh yang paling lurus paling benar yang bisa membawa kita 

kembali ke Allah, bukan kembali ke Surga atau Neraka.”65      

 

Pedoman yang secara khusus digunakan oleh masyarakat penganut 

hisab Aboge tidaklah penulis temukan, mereka hanya mempunyai 

Almanak perhitungan Aboge yang mereka namai Almanak tahun Huruf 

dan juga kalender Jawa yang mereka beli di Ponorogo. Hisab Aboge yang 

                                                           
       65 Ali Akbar, Hasil Wawancar, 23 April 2018. 
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mereka gunakan saat ini mereka dapatkan dan mereka pelajari dari guru 

besar thoriqoh Satariyah Kiai Abdul Kharis dari Ngawi. Masyarakat yang 

mengikuti hisab Jawa Aboge di dusun Godongan Kidul desa Purworejo 

Geger Madiun terbilang masih sedikit, yakni tersebar di 2 Rt. di Godongan 

Kidul, yaitu Rt 39 dan 40. 

Sejarah awal mula hisab Jawa Aboge di dusun Godongan Kidul desa 

Purworejo Geger Madiun dimulai pada tahun 1990, bersamaan dengan 

masuknya thoriqoh Satariyah. Berdasarkan pengakuan dari tokoh Aboge di 

dusun Godongan Kidul desa Purworejo  hisab ini juga bersumber dari 

Kalender Jawa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sejarah kalender Jawa 

bermula dari daerah Tengger, tanah Badui dan mungkin kelompok orang 

Samin mengikuti kalender kuno, yakni kalender Saka. Kalender Saka 

merupakan warisan zaman Hindu-Budha yang kemudian diganti dengan 

kalender Jawa atau kalender Sultan Agung  yang berlaku sampai 

sekarang. Banyak orang yang mengangap  bahwa Kalender Saka adalah 

Kalender Jawa. Padahal kedua kalender tersebut amatlah berbeda. 

Kalender Saka dimulai pada tanggal 14 Maret tahun 78 M. 

Permulaan kalender itu konon pada saat mendaratnya Ajisaka di pulau 

Jawa ada pula yang mengabarkan permulaannya saat raja Salivahan naik 

tahta di India. Ajisaka adalah tokoh mitologi yang konon menciptakan 

abjad huruf Jawa (ana ca ra ka). Kalender yang tahunnya disebut saka 

dimulai pada tanggal 15 Maret 78 M. Tahun Masehi dan tuhun Saka 

kedua-duanya berdasarkan perhitungan matahari. Kalender yang 
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berdasarkan perhitungan matahari dalam bahasa Arab disebut 

Syamsiyah.66 

Perhitungan tahun Jawa Aboge yang mereka gunakan adalah sebagai 

berikut : 

Tahun Alip hari Rabu Wage 

Tahun Ehe hari Ahad Pon 

Tahun Jim Awal hari Jumah Pon  

Tahun Je hari Selasa Pahing  

Tahun Dal hari Setu Manis 

 Tahun Be hari Kemis Manis  

Tahun Wawu hari Senen Kliwon 

Tahun Jim Akhir hari Jumah Wage 

Nama-nama tahun di atas memiliki arti masing-masing Alip 

artinya ada-ada (mulai berniat), Ehe memiliki arti tumandang 

(melakukan), Jimawal artinya gawe (pekerjaan), Je adalah lelakon 

(proses atau nasib), Dal artinya urip (hidup), Be memiliki arti bola-

bali (selalu kembali), Wawu artinya marang (ke arah), Jimakir 

artinya suwung (kosong). Kedelapan tahun tersebut membentuk 

kalimat “ada-ada tumandang gawe lakon lelakon urip bola-bali 

                                                           
       66 Purwandi, Sejarah Sultan Agung (Harmoni Anatara Agama dan Negara) (Yogyakarta: 

Media Abadi,2004), cet. 1, 114. 
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marang suwung” (mulai melaksanakan aktifitas untuk proses 

kehidupan dan selalu kembali kepada kosong). Tahun dalam bahasa 

Jawa memiliki arti wiji (benih), kedelapan tahun itu menerangkan proses 

dari perkembangan wiji yang selalu  kembali  kepada  kosong   yaitu   

lahir-mati,   lahir-mati  yang  selalu berputar. 

Untuk mempermudah dalam mengerjakan perhitungan tahun Jawa 

di atas, Sultan Agung menciptakan rumus hari dan pasaran untuk setiap  

tahun. Pada periode 1 Sura Aboge tiap-tiap tahunnya, dapat kita lihat 

sebagai berikut: 

Alip 1 – 1 (Alip Ji-Ji) (Rebo Wage)  ABOGE  

Ehe  5 – 5 (Ehe Mama) (Ahad Pon)  HEHADPON  

Jimawal 3 – 5 (Jiwal Luma) (Jumah Pon)  JIMAPON 

Je  7 – 4 (Je tupat) (Slasa Pahing)  JE SAING  

Dal  4 – 3 (Dal patlu) (Setu Manis)  DALTUNIS  

Be  2 – 3 (Be rolu) (Kemis Manis)  BEMISNIS 

Wawu 6 – 2 (Wa nemro) (Senen Kliwon)

 WANENWON  

Jimakhir 3 – 1 (Jimkir luji) (Jumah Wage) 

 JIMKIRMAGE 
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Dalam buku yang ditulis oleh Muhyiddin Khazin,67 juga terdapat 

cara perhitungan  tahun Jawa. Untuk mengetahui nama tahun serta nama 

hari dan pasaran pada tanggal 1 Suro tahun tertentu, maka dapat diketahui 

dengan cara tahun yang bersangkutan dikurangi 1554 kemudian di bagi 8. 

Sisanya dicocokkan dengan jadwal berikut : 

Jadwal Tahun Jawa  

Sisa Nama Tahun Hari Pasaran 

1 Alip 1 1 

2 Ehe 5 5 

3 Jimawal 3 5 

4 Je 7 4 

5 Dal 4 3 

6 Be 2 3 

7 Wawu 6 2 

0 Jimakhir 3 1 

 

Keterangan : 

Nama  tahun  ditunjukkan  oleh kolom  nama  tahun sesuai  hasil 

dari pembagian 8 di atas. Sedangkan nama hari dan pasaran untuk 

tanggal 1 Suro tahun  yang  bersangkutan  ditunjukkan  oleh  angka  

pada  kolom  Hari  dan Pasaran, yang dihitung mulai dari hari dan 

pasaran pada tahun Alipnya. 

Contoh perhitungan: 

                                                           
       67 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalm Teori dan Praktek (Yogjakarta: Buana Pustaka,2008), 

118-120. 
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Menghitung tanggal 1 Suro 1951 J. 

1951 

1554 – 

397 ÷ 8 = 5 

Sisa 5, lihat jadwal diatas nama tahun adalah Dal. Sedangkan pada 

kolom hari adalah angka 4, kolom pasaran terdapat angka 3. Karena 

perhitungan yang ingin diketahui berdasarkan tahun Aboge (tahun Alip 

jatuh pada hari Rabu dan pasaran Wage), satu Suro 1951 J jatuh pada 

urutan ke 4 dihitung dari Rabu, yakni Sabtu, serta pasarannya pada 

urutan ke 3 dihitung mulai  dari   Wage,   yaitu   Manis.   Untuk   

perhitungan   selanjutnya,   yakni penentuan hari dan pasaran pada tiap-

tiap bulan, tinggal mengikuti rumus ram jiji, (Suro 1-1) dalam 

perhitungan di atas adalah Sabtu Manis. 

Dengan demikian, tahun 1951 J adalah tahun Dal yang tanggal 1 

Suro-nya jatuh pada hari Sabtu Manis (legi). Setelah hari dan pasaran 

pada suatu tahun telah diketahui, maka untuk mengetahui hari dan 

pasaran pada setiap tanggal 1 bulan-bulan berikutnya dapat digunakan 

pedoman (jadwal) sebagai berikut: 

Bulan Hari Pasaran Bulan Hari Pasaran 

Suro 1 1 Rejeb 3 3 

Sapar 3 1 Ruwah 5 3 

Mulud 4 5 Poso 6 2 

Bakdomulud 6 5 Sawal 1 2 

Jumadilawal 7 4 Dulkangidah 2 1 



60 

 

 

Jumadilakir 2 4 Besar 4 1 

 

Keterangan: 

Hari dan Pasaran apa saja dalam tanggal 1 Suro tahun berapa saja 

nilainya adalah 1 (satu), sehingga untuk tiap tanggal 1 bulan-bulan 

berikutnya, hari dan pasarannya tinggal mengurutkan hari dan pasaran 

yang keberapa dari tanggal 1 Suro itu sesuai dengan angka yang ada 

pada jadwal di atas. 

Berarti penanggalan jawa tahun 1951 J sebagai berikut : 

NO BULAN HARI PASARAN 

1 1 Suro  7 = Sabtu 3 = Legi (Manis) 

2 1 Sapar 2 = Senin 3 = Legi 

3 1 Mulud  3 = Selasa 2 = Kliwon 

4 1 Bakdamulud 5 = Kamis 2 = Kliwon 

5 1 Jumadilawal 6 = Jumat 1 = Wage 

6 1 Jumadilakir 1 = Ahad 1 = Wage 

7 1 Rejeb 2 = Senin 5 = Pon  

8 1 Ruwah 4 = Rabu 5 = Pon 

9 1 Poso  5 = Kamis 4 = Pahing 

10 1 Syawal 7 = Sabtu 4 = Pahing 

11 1 Dulkangidah 1 = Ahad 3 = Legi 

12 1 Besar 3 = Selasa  3 = Legi 
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Masyarakat di dusun Godongan Kidul desa Purworejo yang 

mengikuti Aboge telah memiliki almanak sendiri tentang hisab Jawa 

Aboge, almanak tersebut mereka namai almanak tahun Huruf, berupa 

tabel berikut: 

 

 

Almanak Kalender Jawa Sistem Aboge 

 

No 

Tahun 1 5 3 7 4 2 6 3 
Alip Ehe Jimawal Ze Dal Be Wawu Jimahir 

Bulan Kaidah Aboge Hadapon Ja’ah-
Pon 

Zasa 
hing 

Daltugi Bemisgi Wanen-
hing 

Ja’ah-
Ge 

1 Sura/muharr
am 

Jiji Rebo 
Wage 

Ahad 
Pon 

Jum’ah 
Pon 

Slasa 
Paing 

Sabtu 
Manis 

Kamis
Manis 

Isnen 
Kliwon 

Jum’ah
Wage 

2 Sapar Luji Jum’ah
Wage 

Slasa  
Pon 

Ahad 
Pon 

Kamis
Paing 

Isnen 
Manis 

Sabtu 
Manis 

Rabo 
Kliwon 

Ahad 
Wage 

3 Mulud/rabbi
’ul awal 

Patma Sabtu 
Pon 

Rabo 
Paing 

Isnen 
Paing 

Jum’ah
Manis 

Slasa 
Kliwon 

Ahad 
Kliwon 

Kemis
Wage 

Isnen 
Pon 

4 Bakdomulud
/rabbi’ul 
akhir 

Nemma Senen 
Pon 

Jum’ah 
Paing 

Rabo 
Paing 

Ahad 
Manis 

Kamis
Kliwon 

Slasa 
Kliwon 

Sabtu 
Wage 

Rabo 
Pon 

5 Jumadilawal Tupat Selasa 
Pahing 

Sabtu 
Manis 

Kamis 
Manis 

Isnen 
Kliwon 

Jum’ah
Wage 

Rabo 
Wage 

Ahad 
Pon 

Kamis 
Paing 

6 Jumadilakir Ropat Kamis 
Pahing 

Isnen 
Manis 

Sabtu 
Manis 

Rabo 
Kliwon 

Ahad 
Wage 

Jum’ah
Wage 

Slasa 
Pon 

Sabtu 
Paing 

7 Rejeb Lulu Jum’ah
Manis 

Slasa 
Kliwon 

Ahad 
Kliwon 

Kamis
Wage 

Isnen 
Pon 

Sabtu 
Pon 

Rabo 
Paing 

Ahad 
Manis 

8 Ruwah/sya’
ban 

Malu Ahad 
Manis 

Kamis 
Kliwon 

Slasa 
Kliwon 

Sabtu
Wage 

Rabo 
Pon 

Isnen 
Pon 

Jum’ah
Paing 

Slasa 
Manis 

9 Poso/ramad
an 

Nemro Senen 
Kliwon 

Jum’ah 
Wage 

Rabo 
Wage 

Ahad 
Pon 

Kamis
Paing 

Slasa 
Paing 

Sabtu 
Manis 

Rabo 
Kliwon 

10 Syawal Jiro Rebo 
Kliwon 

Ahad 
Wage 

Jum’ah
Wage 

Slasa 
Pon 

Sabtu 
Paing 

Kamis 
Paing 

Isnen 
Manis 

Jum’ah
Kliwon 

11 Apit/dulqa’d
ah 

Roji Kemis
Wage 

Isnen 
Pon 

Sabtu 
Pon 

Rabo 
Paing 

Ahad 
Manis 

Jum’ah
Manis 

Slasa 
Kliwon 

Sabtu 
Wage 

12 Aji/dzulhija
h 

Patji Sabtu 
Wage 

Rabo  
Pon 

Isnen 
Pon 

Jum’ah
Paing 

Selasa
Manis 

Ahad 
Manis 

Kamis 
Kliwon 

Isnen 
Wage 

 



62 

 

 

Keterangan: 

Tentukan tahun yang  akan dicari,  dengan cara 

perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk mengetahui awal pada   

tiap-tap bulan, kolom bulan ditarik ke kanan sesuaikan dengan 

tahun yang dicari. 

Dalam perhitungan Aboge salain digunakan untuk menentukan 

awal bulan Qamariyah juga digunakan untuk menentukan hari-hari baik 

dalam melakukan pekerjaan, misalkan akan membangun rumah, membeli 

sepeda motor, boyongan (pindah rumah), penentuan hari pernikahan,  

penentuan jodoh apakah cocok  atau tidak  jika menjadi pasangan 

pasutri (pernikahan), dalam pernikahan ini juga ada hari yang harus 

dihindari namanya hari syirian yaitu hari yang sama dengan hari di 

saat salah satu orangtua meninggal, ini adalah hari yang wajib 

dihindari karen bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik, dan 

hampir seluruh aktifitas akan melihat pada hari baik dalam kalender 

Aboge. Seorang  tokoh  Aboge  juga  mengakui  bahwa  semua  hari 

adalah baik, tetapi dia akan mencari hari yang dia senangi, namun 

kebanyakan masyarakat sekitar lebih memilih hari baik sesuai yang ada di 

kalender Jawa Aboge yang mereka miliki.68 

Dalam kalender Jawa Aboge yang mereka beli di Ponorogo 

terdapat 8 warna yang terdapat di dalam kalender, yaitu merah, hitam, 

                                                           
       68 Slamet, Hasil Wawancara tokoh Aboge di dukuh Godongan desa Purworejo Geger Madiun, 

29 April 2018. 
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ungu, hijau, kuning, oren, biru, dan putih. Warna merah bernama 

ringkel yang berarti korban nyawa dan harta, warna hitam mempunyai 

arti korban nyawa dan halangan, warna ungu bernama rampas 

mempunyai arti korban nyawa, warna hijau benama kulo luweng 

artinya halangan bertubi-tubi, warna kuning bernama pasungdari 

artinya banyak rintangan, warna oren bernama tri manik artinya rebut 

terus, waran biru bernama manik artinya kerugian materi, dan warna 

putih benama hari baik artinya baik. Masyarakat pantang (menjauhi) 

pada hari yang memiliki warna selain putih (tercantum pada kalender 

Aboge), karna warna putih memiliki arti baik, dan warna yang lain 

memiliki arti yang jelek atau buruk. Jadi masyarakat Aboge 

menjadikan patokan warna sebagai pemilihan hari saat akan 

melakukan suatu hajatan. 

Bulan Sura, Selo merupakan bulan yang sangat ditakuti oleh 

masyarakat untuk melaksanakan perayaan hajatan, semisal pernikahan 

dan juga perayaan lainnya. Masyarakat masih sangat yakin jika 

melaksanakan hajatan pada bulan tersebut  akan  mendapatkan  akibat  

tertentu,  misalkan  pasangan  tidak  akan hidup rukun, ataupun pasangan 

tidak akan langgeng. Dalam tiap-tiap bulan dalam kalender Aboge 

mempunyai laku (cara) sendiri, ini tercantum dalam nogo tahun, menurut 

mereka apa yang ada dalam nogo tahun ini harus dijalani apabila tidak, 

akan menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan, laku ini berlaku 

bagi masyarakat yang ingin melakukan boyongan, berangkat menikah, 
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dan hajat yang berhubungan dengan arah jalan, seperti yang tercantum 

pada tabel berikut: 

SASI NOGO TAHUN 

Besar, Suro, Sapar Lor 

Mulud, Ba’da Mulud, J. Lawal Wetan 

J. Lakir, Rejeb, Ruwah Kidul 

Poso, Sawwal, Selo Kulon 

 

Lor atau utara berarti arah jalannya pihak laki-laki jika akan 

melangsungkan pernikahan tidak boleh berjalan ke arah utara, kidul 

atau selatan berarti tidak boleh berjalan ke arah selatan, wetan atau 

timur berarti tidak boleh berjalan ke arah timur, dan kulon atau barat 

berarti tidak boleh berjalan ke arah barat, perhitungan berlaku bagi 

masyarakat yang melakukan pindahan rumah dan hajat-hajat yang 

berkaitan dengan perjalanan. Perhitungan Naga Tahun ini dianggap 

bahaya apabila masyarakat melanggarnya. Namun hal itu dapat 

disiasati dengan cara mencari arah yang berlawanan dengan larangan 

tersebut.69  

2. Respon Masyarakat Aboge di Dusun Godongan Kidul 

Penentuan awal bulan sistem Aboge di dusun Godongan Kidul 

selain dijalankan oleh para tokohnya, juga dijalankan oleh masyarakat 

                                                           
       69 Ali Akbar, Hasil Wawancara, 28 April 2018. 
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yang menganut hisab tersebut. Kebanyakan masyarakat Aboge di 

dusun Godongan Kidul tidak mengetahui dasar perhitungan apa yang 

digunakan oleh para tokoh yang dianutnya, mereka hanya patuh atau 

taklid saja apa yang diperintahkan para tokohnya, ini terekam dalam 

wawancara berikut, “Saya dalam menjalani awal mula Ramad{a>n, 

Shawa>l, dan Dhu>lhijah hanya manut (taat) apa yang pak yai katakan 

dan lakukan, masalah apa yang dibuat pedoman saya kurang tahu, 

karena saya sendiri juga masih rendah mas dalam ilmu agama, wong 

sekolah juga hanya sekolah rakyat (setingkat dengan SD) juga nggak 

mondok”.70 Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa beliau 

tidak tahu tentang hasil perhitungan yang selama ini diikutinya adalah 

penentuan hisab Aboge, terutama masalah penentuan tahun Jawa 

yang sudah mengalami beberapa periode atau juga disebut kurup yang 

meliputi Ajumgi, Amiswon, Aboge, dan Asapon, mungkin hal ini 

disebabkan dari segi wawasan dan pendidikan yang rendah sehingga 

menyebabkan ketidaktahuan bergantinya siklus perhitungan Jawa 

tersebut. Jawaban yang hampir serupa juga penulis temukan pada 

wawancara dengan bapak Sumarlan, “Memang pada saat puasa dan 

Idul Fitri selalu berbeda, saya juga tahu dan menerima masukan dari 

warga sekitar, namun saya sendiri juga mempunyai keyakinan,  saya 

ikut pak Ali, karena beliau lebih tau soal agama, dan thoriqoh yang 

                                                           
       70 Sumarlan, Hasil Wawanacar, 25 Mei 2018. 
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saya ikuti, yang saya tahu hanya aliran thoriqoh Satariyah ini akan 

membawa kita kembali ke gusti Allah bukan ke surga atau neraka.”71 

Dari wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa mereka hanya 

taklid saja tanpa tau soal apa yang diikuti, dan sangat yakin dengan 

apa yang mereka ikuti terutama masalah thoriqoh yang juga diikuti, 

kepercayaannya muncul ketika masyarakat tahu bahwa aliran ini akan 

membawanya kembali kepada Allah SWT bukan ke neraka ataupun 

surga. Selain itu masyarakat penganut Aboge di dusun Godongan 

Kidul juga tahu bahwa perhitungan yang diikuti berbeda dengan 

penetapan yang ditentukan oleh pemerintah, namun mereka tetap 

menjalankan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh para tokohnya, 

hal ini juga terekam dalam wawancara berikut, “Saya juga tahu kalau 

berbeda mas, tapi saya hanya manut saja sama mbah yai, ini juga 

berkaitan dengan thoriqoh Satariyah yang kami amalkan, tentunya 

saya punya alasan kenapa sanagat percaya dengan apa yang saya ikuti 

ini, yang saya ikuti juga bukan sembarang orang, beliau jauh lebih 

tahu tentang agama dibandingkan saya.”72 Wawancara kedua yang 

terdokumentasi sebagai berikut, “memang agak menonjol ya mas, 

semua warga sini juga tahu (khususnya warga Agobe dusun 

Godongan Kidul) namun mau bagaimana lagi, mbah yai sudah dawuh 

ngonten, jadi saya ikut saja, soal agama saya kurang tau, saya manut 

                                                           
       71 Tamrin, Hasil Wawancara, 25 Mei 2018. 

       72 Suparlan, Hasil wawancara, 25 Mei 2018. 
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nahkodanya saja.”73 Wawancara ketiga terdokumentasi sebagai 

berikut, “Kami warga di sini semua tahu kalau berbeda, kami ikut 

bapak Ali, bapak Samsudin, dan bapak Slamet karena meraka juga 

salah satu tokoh dari thoriqoh Satariyah yang juga kami ikuti, 

masalah awal puasa, riyoyo, dan besar manut mawon sama ketiga 

tokoh tersebut, semua masyarakat disini juga seperti itu, intinya 

manut mawon mas.”74 

Berdasarkan wawancara yang penulis dapatkan, bisa 

disimpulkan bahwa masyarakat penganut Aboge di dusun Godongan 

Kidul hanya mengikuti dan patuh apa yang dikatan para tokohnya, 

dan tidak tahu bagaimana cara tokoh menentukan perhitungan Aboge. 

Dari hasil wawancara dengan sebagian masyarakat di sana seperti 

bapak Saimun, bapak Suparlan (juga ketua Rt. 40), dan juga bapak 

Tamrin jawabannya hampir sama seperti itu, hanya taklid (ikut) 

kepada para tokonya, mereka juga tidak diberi tahu bagaimana cara 

mereka menghitung penentuan Ramad{a>n, Idul Fitri dan Idul Adha. 

Selain itu tentunya mereka juga tidak tahu mengenai siklus 

perhutungan Jawa yang seharusnya sudah empat kali mengalami 

kurup atau periodenya, ke empat kurup tersebut yaitu Ajumgi, 

Amiswon, Aboge, dan Asapon, yang mana apabila kurup ini tidak 

diikuti akan menyebabkan ketidaksesuaian dengan penanggalan 

                                                           
      73 Saimun, Hasil Wawancara, 25 Mei 2018. 

      74 Suparlan, Hasil Wawancara, 25 Mei 2018. 
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Hijriyah dan akan mengalami keterlambatan dalam menentukan awal 

bulan Qamariyah. 
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BAB IV 

ANALISIS PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH DENGAN 

SISTEM ABOGE DI DUSUN GODONGAN KIDUL PURWOREJO GEGER 

MADIUN 

 

A. Analisis Terhadap Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dengan 

Sistem Aboge di Dusun Godongan Kidul. 

Hisab yang digunakan oleh masyarakat di dusun Godongan Kidul 

adalah hisab Jawa Aboge, yaitu tahun Alif jatuh pada hari Rabo Wage. 

Padahal dalam diskursus pemikiran hisab rukyat kejawen yang berlaku 

saat ini adalah hisab rukyah kejawen dengan sistem Asapon. Perubahan 

perhitungan tersebut terjadi setiap 120 tahun sekali. Hingga saat ini tahun 

Jawa sudah mengalami empat kali perubahan, mulai dari Ajumgi, 

Amiswon, Aboge, dan Asapon. 

Karena dalam hisab Kalender Jawa Islam akan terpaut 1 hari tiap 

120 tahun dengan sistem Kalender Hijriyah, maka dilakukan koreksi 

penanggalan dengan jalan mengundurkan 1 hari tiap 120 tahun, hal ini 

karenakan pada tahun Jawa dalam setiap windu meliputi (354 × 8) + 3 = 

2835 hari, setiap 15 Windu atau 120 tahun meliputi 15 × 2835 hari = 

42525 hari. Sedangkan satu kebulatan masa tahun Hijriyah adalah 30 

tahun meliputi (30 × 354) + 11 hari = 10631 hari, dan setiap 120 tahun 

meliputi 4 × 10631 hari = 42524. Dilihat dari perhitungan tersebut maka
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jelas bahwa tahun jawa terpaut lebih maju satu hari dibanding dengan 

tahun Hijriah.75 Lebih mudahnya seperti ini : 

Tahun Jawa,  120 × 354 3/8  = 42525 hari 

Tahun Hijriyah,  120 × 354 11/30  = 42524 hari 

     Selisih = 1 hari  

Seperti  telah  diketahui  bahwa  “perkawinan”  tahun  Hijriah  

dengan tahun Saka terjadi pada 1 Muharam 1043 H, atau 8 Juli 1633 M, 

hari itu tepat hari Jum’at Manis 1 Sura 1555. 1 Sura 1555 sampai 1627 

Jawa adalah tahun Ajumgi, 1 Sura tahun Alip Jum’at Legi. 1 Sura 

tahun 1627 Jawa sampai 1 Sura 1747 Jawa adalah Amiswon, artinya 1 

Sura tahun Alip jatuh pada hari Kemis Kliwon. 1 Sura tahun Alip 1747 

Jawa  Sampai 1 Sura Alip 1867 Jawa berlaku tahun Aboge, artinya 1 Sura 

tahun Alip jatuh hari Rebo Wage. Setelah tahun 1867 Jawa sampai 1987 

Jawa berlaku tahun Asapon, tahun Alip jatuh pada Selasa Pon. Lebih 

mudahnya lihat tabel berikut : 

No HURUF JAWA MASEHI MASA 

1 Ajumanis 1  Sura  1555  –  30  Aji 

1626 

11 Juli 1633 – 22 Juni 1703 72 tahun76
 

2 Amiswon 1  Sura  1627  –  30  Aji 

1746 

23   Juni  1703–   11   Agus 

1819 

120 tahun 

                                                           
       75Elzaffa, “Sistem Kalender Jawa”, dalam https://goresankataku.wordpress. Com 
/2014/03/21/sistem-kalender-jawa-islam-masih-relevankah/ (Diakses pada 26 Mei 2018, jam 

22.02 WIB). 

       76 Periode Ajumanis/ Ajumgi memerlukan waktu 72 tahun  bukan  120 tahun, karena 

periode ini merupakan masa peralihan dari tahun Saka (Samsiah) menjadi tahun Jawa (Qamariyah) 

sehingga  pergantian huruf dari Alip Jumat Manis (Ajumanis/Ajumgi) menjadi Alip Kemis 

Kliwon  (Amiswosn) terjadi  setelah tahun Jawa berlaku  selama 72 tahun  yang berakhir  pada 

tanggal 30 Aji tahun 1626 Jawa atau tangal 29 Zulhijah tahun 1162 Hijriah. 
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3 Aboge 1  Sura  1747  –  30  Aji 

1866 

12  Agus  1819-  17  Pebr 

1936 

120 
tahun 

4 Asapon 1  Sura  1867  –  30  Aji 

1986 

17   Pebr   1936–26   Agus 

2052 

120 tahun 

5 Anening 1  Sura  1987  –  30  Aji 

2107 

27   Agus  2052–   19   Mar 

2168 

120 tahun 

 

Melihat tabel di atas, maka semestinya sekarang adalah tahun 

Asapon. Dimana tahun Alif dimulai pada hari Selasa Pon. Namun tidak 

semua masyarakat mengetahui perubahan tahun tersebut, sehingga 

sekarang masih ada  masyarakat  yang mengikuti Aboge.  Inilah  yang 

terjadi pada penganut Aboge di Dusun Godongan Kidul Purworejo 

Geger Madiun, sebagaimana Kraton Yogyakarta yang merupakan pusat 

kebudayaan Jawa saat ini telah menggunakan Asapon, selain itu, 

Kalender Islam Jawa di Kraton Yogyakarta  yang hanya mendasarkan 

pada hisab urfi (paten) teryata hanya digunakan dalam hal-hal tradisi 

keagamaan semacam grebeg, numplak wajik, towong, sekatenan, malem 

selikuran, apeman, megeng dan tidak ada kaitannya dengan masalah 

ibadah termasuk ibadah puasa Ramadan maupun mengakhirinya dengan 

pelaksanaan Idul Fitri, dan juga pada pelaksanaan Idul Adha. Di Kraton 

Yogyakarta dibedakan antara tradisi dan ibadah. Ketika event tradisi 

dasarnya adalah penanggalan Jawa Islam tersebut, sedangkan dalam 

pelaksanaan ibadah mengikuti pemerintah.77 

                                                           
       77 Anifatul Kiftiyah, Skirpsi “Penggunaan Penanggalan Jawa Islam Dalam Pelaksanaan 

Ibadah Di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat”,77. 
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Sehinggga jelas walaupun Kraton Yogyakarta mempunyai 

kalender sendiri untuk penentuan bulan Qamariyah yang menggukan 

sistem hisab Jawa Asapon, namun untuk hari-hari besar Islam seperti 1 

Ramad{a>n, 1 shawa>l, dan Idul Adha, kalangan Kraton Yogyakarta dalam 

tidak pernah berbeda dengan pemerintah, kalender Asapon hanya 

digunakan untuk penetapan pelaksanaan tradisi-tradisi keagamaan.  

Berbeda dengan Kraton Yogyakarta masyarakat penganut Aboge 

di dusun Godongan Kidul pada saat menentukan hari besar dalam Islam 

yang berkaitan dengan ibadah masih murni menggunakan hisab Jawa 

Aboge. Semestinya dalam hal tadisi dan ibadah harus di bedakan, 

karena mengenai ibadah dalam syariat Islam sudah diatur.  

Kaidah ushul fiqih telah memberikan penjelasan diantaranya  

dijelaskan oleh As Suyuti yang mengatakan bahwa semua urusan agama 

pada awalnya haram, kecuali ada dalil yang memerintahkanya. 

Sebaliknya dalam urusan dunia semuanya halal kecuali ada dalil yang 

melarangnya. Berkaitan dengan penanggalan Hijriyah atau lebih 

tepatnya metode  dalam penetapan penetapan awal bulan Hijriyah atau 

Qamariyah menjadi sangat signifikan karena bertalian dengan urusan 

ibadah seperti penetapan kapan umat Islam mengawali dan mengakhiri 

puasa karenanya ijtihad yang digunakan harus mengacu pada dalil yang 
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ada.78 Dalil yang barkaitan dengan kapan dilaksakannya ibadah sudah 

tercantum dalam ayat QS Al Baqarah ayat 189 yang berbunyi: 

 ِبَْن ََتُْتوا اْلبُ ُيوَت  ۗ َولَْيَس اْلِبُّ َواْلَْجهِ  اسِ لنَّ لِ َيْسأَُلوَنَك َعِن اأْلَِهلَِّة ۖ ُقْل ِهَي َمَواِقيُت 
ات َُّقوا اّللََّ َلَعلَُّكْم ْن أَبْ َواِِبَا ۚ وَ بُ ُيوَت مِ وا الْ تُ ِمْن ظُُهورَِها َولََِٰكنَّ اْلِبَّ َمِن ات ََّقىَٰ ۗ َوأْ 

 تُ ْفِلُحونَ 
“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan 

sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) 

haji; Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari 

belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang 

bertakwa. Dan masuklah ke rumah rumah itu dari pintu pintunya; dan 

bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.  

 

Secara jelas dan gamblang, ayat di atas mengungkapkan bulan 

sabit (hilal) sebagai tanda- tanda bagi manusia untuk mengetahui hari, 

bulan, tahun, dan keperluan yang bersifat ibadah. Dalil tersebut juga 

termasuk dalil yang dijadikan dasar bagi para ahli rukyat sebagai 

pedoman awal bulan Qamariyah.  

Hadis lain yang dijadikan dasar dalam penentuan awal bulan 

Qamariyah adalah: 

َر قَال َحدَّ َثِِن اللَ  قَاَل أْخبَ َر  َعْن اْبِن ِشَهابٍ   ُعَقْيلٍ  َعنْ ْيثِ َحدَّ ثَ َنا ََيَْيي ْبُن ُبَكي ْ
ُهمَ اّللهِ ِضيَ ِِن َساِل ْبِن َعْبُد اّللِه ْبِنُعَمَر أنَّ ُعَمَر رَ  ُسْوََّلّللِه َصلى ا قَاَل َسَِْعُت رَ  َعن ْ

َذا رَأيْ ُتُمْوُه فأ ْفِطُرْوا فِإْن ا رَأيْ ُتُمْوا َواِ ْوا َوِاذَ ْومُ َفصُ  ا َراَيْ ُتُمْوهُ اّللهُ َعَلْيِه َوَسلَّم يَ ُقْوُل ِاذَ 
 ُغمَّ َعَلْيُكْم فَا ْقُدُرْوا َلُه )رواه البخارى(

                                                           
       78 Abil Fadh Jalaludin Bdurahman AS Suyuti, Al Ashbah Wa Nadlair (Libanon: Beirut, 1996), 

82. 
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“Bercerita kepada kami Yahya Bin Bukair, ia berkata 

menceritakan kepadaku Al-laits dari uqail dari Ibn Syihab berkata 

Salim bin Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadaku bahwa 

Umar ra menyampaikan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW 

bersabda bila kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan bila 

kamu melihat hilal maka berbukalah. Bila hilal itu tertutup awan 

maka kira-kirakanlah ia”. (Diriwayatkan oleh Bukhari) 

 

Dari hadis diatas kita dapat tahu bahwa penentuan awal bulan 

Qamariyah didasarkan pada terlihatnya hilal. Namun dalam 

perkembangannya hadis tersebut mengalami perbedaan pendapat 

dikalangan ahli hisab dan rukyat, perbedaan itu muncul Pada kalimat  فَا

 yang artinya maka kira-kirakanlan, ahli hisab memahaminya ْقُدُرْوا َلهُ 

dengan terbukanya penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan selain 

rukyat. Sementara ahli rukyat memaknainya sebagai istikmal 

(menyempurnkan bilangan bulan menjadi 30 hari). 

Penganut hisab Aboge di dusun Godongan Kidul dalam 

menentukan awal bulan Qamariyah murni menggunakan perhitungan 

sistem hisab, berbeda dengan aliran Aboge yang ada di Jurang Karanglo 

Bandungan Semarang dalam menentukan hari-hari besar seperti 1 

Ramad{a>n, 1 Shawa>l, dan Idul Adha selain menggunakan hisab, merek 

juga mengadakan rukyat atau melihat hilal secara langsung yang 

mereka sebut pletekan. 

Masyarakat penganut Aboge di dusun Godongan Kidul jauh-jauh 

hari telah mengetahui jatuhnya tanggal tanpa harus menunggu 



75 

 

 
 

pengumuman dari pemerintah ataupun dari pihak lain dalam penentuan 

awal bulan Qamariyah, karena  dengan  perhitungan  hisab  Jawa Aboge 

yang mereka gunakan, penentuan awal bulan Qamariyah bisa ditentukan 

sampai dengan delapan tahun yang akan datang, bahkan sampai waktu 

yang diinginkan.  

Hisab Aboge termasuk dalam hisab urfi. Dalam konteks ilmu falak, 

hisab ini kurang relevan jika digunakan dalam penentuan bulan besar Islam 

seperti 1 Ramad{a>n, 1 Shawa>l, dan Idul Adha. Para ulama ulama di kalangan 

umat Islam sepakat bahwa hisab urfi ini tidak dapat digumakan dalam 

menentukan awal bulana Qamariyah untuk pelaksanaan ibadah.79 Hisab 

yang lebih relevan jika dijadikan pedoman dalam penentuan awal bulan 

Qamariyah adalah hisab hakiki, baik hakiki taqribi, haqiqi tahqiqi, dan 

hakiki kontemporer. Hisab kontemprer atau hisab hakiki tadqiqi 

merupakan hisab yang paling tepat jika dijadikan pedoman dalam 

penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya bulan ibadah yakni 

Ramad{a>n, Shawa>l, dan Dhu>lhijah, karena menyangkut keabsahan ibadah. 

Dalam perhitungannya digunakan alat-alat canggih salah satunya alat 

pendeteksi koordinat lintang dan bujur dengan standart internasional.80 

Penganut Aboge di dusun Godongan Kidul tidak memiliki kitab 

pedomam khusus, mereka hanya mempunyai alamanak tahun Huruf dan 

                                                           
       79 Moh. Murtadho, Ilmu falak Praktis, 224. 

       80 Ibid, 228. 
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kalender jawa Aboge yang mereka beli di daerah Ponorogo.81 Berbeda 

dengan masyarakat penganut hisab Jawa  Aboge  yang  ada  di  dusun  

Golak  Ambarawa Semarang yang  menggunakan  buku  induk 

Primbon Jawa Sabda Guru Kahimpun Dining SPH Handanamangkara.82 

Dalam melakukan perhitungan awal bulan Qamariyah yang 

berkaitan dengan ibadah besar masyarakat Aboge di dusun Godongan 

Kidul tidak perlu mengadakan musyawarah, isbat, ataupun forum lain, 

juga tidak perlu menunggu pengumuman dari pemerintah, karena 

mereka sudah tau jauh-jauh hari. Berbeda dengan ormas  Islam,  seperti 

Muhammadiyah  memiliki Majlis  Tarjih  yang  menangani  penentuan  

awal  bulan  kamariah,  dan  NU dengan Lajnah Falakiyahnya. 

Jumlah penganut Aboge di dusun Godongan Kidul dilihat mulai 

dari adanya aliran thoriqoh Satariyah dan Aboge pada tahun 1990 sampai 

sekarang mengalami peningkatan walupun tidak pesat, dilihat dari jumlah 

jamaah thoriqoh Satariyah yang mengalami peningkatan, yang semula 1 

masjid saja, sekarang bertambah dengan satu mushola, di dusun Godongan 

semua jamaah thoriqoh Satariyah mengikuti perhitungan Jawa Aboge.  

 

B. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi 

Masyarakat di Dusun Godongan Kidul Purworejo Geger Madiun 

Menggunakan Perhitungan Aboge. 

                                                           
       81 Ali Akbar, Hasil Wawancra, 16 April 2018. 

       82 Ahmad Izzuddin, Penelitian Hisab Rukyah Islam Kejawen (Studi Atas Metode Hisab 

Rukyah Sistem Aboge) (UIN Semarang : 2008) 133. 
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Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarkat dusun Godongan 

Kidul Purworejo Geger Madiun masih menggunakan sistem hisab Aboge, 

berdasarkan penelitian yang penulis temukan, faktor-faktor tersebut 

adalah: 

1. Kepercayaan Masyarakat 

Keyakinan ataupun kepercayaan masyarakat yang mengiktuti hisab 

Jawa Islam Aboge di dusun Godongan Kidul masih sangat kental, 

seperti penjelasan di bab sebelumnya bahwa masyarakat desun 

Godongan Kidul sngat yakin dan percaya dengan perhitungan hisab 

tersebut, keyakinan mereka muncul yang disebabkan dari ajaran 

thoriqoh Satariyah yang didapat dari guru besar dari Ngawi yang 

mereka anggap sebagai guru yang maksum, kenyakinan tersebut 

semakin kuat dengan adanya masukan-masukan yang datang dari luar, 

masukan tersebut sulit untuk diterima oleh masyarakat, masukan 

tersebut berasal dari MWC NU Kecamatan Geger, menurut penuturan 

bapak Zarnuzi,83 yang selama ini sudah pernah memberikan sosialisasi 

terkait penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya mengenai hari 

besar Islam seperti Ramad{a>n, Shawa>l, dan Dhu>lhijah, sebaiknya 

persoalan awal bulan dibedakan antara tradisi dan agama, karena salah 

satu dari tokoh Aboge sendiri adalah anggota ormas NU di Kecamatan 

Geger kenapa penetapannya tidak sesuai dengan yang diikuti NU 

sendiri, dan jawaban yang dilontarkan adalah mereka mengikuti guru 

                                                           
       83 Zarnuzi, Hasil Wawancara, 26 Mei 2018. 
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thoriqoh Satariyah mursyid yang ada di Ngawi dan mereka juga sudah 

yakin betul dengan perhitungan tersebut. Namun demikian, bapak 

Zarnuzi sebagai warga NU menanggapinya sebagai toleransi dalam 

menyikapi perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariyah. 

Penggunaan hisab Jawa Aboge sebagai penentuan awal bulan 

Qamariyah merupakan salah satu dari pemanfaatan hisab Jawa Aboge 

tersebut. Hisab Jawa juga digunakan dalam penentuan hari 

menyangkut adat-istiadat  yang mereka pegangi, seperti suranan, 

sedekah bumi, dan juga meyangkut petangan Jawa yang berhubungan 

dengan penentuan hari tertentu yang dianggap hari baik atau 

buruk.84 Namun demikian, keyakinan dan kepercayaan yang 

menyangkut tradisi hendaknya dibedakan dengan keyakinan yang 

menyangkut ibadah. Hal inilah yang telah dilakukan oleh Kraton 

Yogyakarta yang notabenenya merupakan pusat budaya Jawa. Pihak 

Kraton lebih tepat mengambil sikap dengan membedakan dan 

menempatkan antara budaya dan agama.85 Jika pihak Kraton yang 

menjadi pusat peradaban Jawa telah berubah dan juga mengikuti 

pemerintah dalam penentuan awal bulan Qamariyah dalam hal ibadah, 

masyarakat yang mengikuti Aboge di dusun Godongan Kidul masih 

benar- benar yakin terhadap perhitungan Jawa priode Aboge yang 

seharusnya telah berganti ke Asapon. 

                                                           
       84 Purwandi, Sejarah Sultan Agung, 123. 

       85 Anifatul Kiftiyah, Skirpsi “Penggunaan Penanggalan Jawa Islam Dalam Pelaksanaan 

Ibadah Di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat”, 69. 
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Keyakinan mereka terhadap perhitungan Aboge dapat dilihat juga 

dari praktek kejawen yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-

hari, seperti perhitungan-perhitungan tentang  hari-hari  baik  yang 

saat ini masih diamalkan, mulai dari pendirian Rumah, memulai 

menanam, menetukan hari pernikahan,  membeli sepeda motor, 

menempati rumah, membangun rumah, saat bepergian yang tepat, 

jodoh yang cocok, hampir seluruh aktifitas masyarakat yang 

menyangkut hari selalu diperhitungkan dengan perhitungan kejawen. 

2. Kurangnya solialisasi Kalender Jawa. 

Minimnya sosialisasi penanggalan Jawa sangatlah mempengaruhi 

penggunaan hisab Jawa Aboge di dusun Godongan saat ini. 

Masyarakat hanya mengenal hisab Jawa Aboge saja. Perubahan tahun 

dalam hisab Jawa sama sekali tidak diketahui oleh mereka. 

Masyarakat Aboge di dusun Godongan Kidul memang tidak 

mengetahui adanya perubahan tahun Jawa.   Seperti telah diuraikan 

dalam bab sebelumnya, penganut Aboge di desa dusun Godongan tidak 

mengetahui jika ada tahun Ajumgi, yang selanjutnya berganti ke 

Amiswon, Aboge, dan Asapon. 

Tahun Jawa Aboge yang seharusnya sudah berakhir pada tahun 

1936 M namun masih digunakan oleh masyarakat Aboge dusun 

Godongan Kidul desa Purworejo Geger Madiun, kurangnya sosialisasi 

tersebut karena saat itu masih dijajah oleh Belanda 3,5 abad dan 

Jepang beberapa tahun, sehingga pihak Kraton tidak bisa memberi 
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informasi tentang perubahan dari Aboge ke Asapon. Perubahan 

tersebut sesuai dengan pengumuman serat kekancingan Kraton no 54 

tanggal 5 Pebruari tahun 1933 M yakni perubahan Aboge atau ke 

Asapon.86 

Penduduk Jawa hanya mengenal penanggalan Jawa sampai kurup 

Aboge, karena pada saat itu negara Indonesia masih mengalami 

penderitaan, sehingga tidak sampai memikirkan tentang kalender Jawa 

apalagi sampai menginformasikan kepada seluruh penduduk Jawa, 

sejalan dengan itu seiring berjalannya waktu peran dari Kraton dalam 

kehidupan masyarakat mulai melemah. Padahal, pelaksanaan kalender 

apapun butuh otoritas untuk menentukan berlakunya sebuah kalender

                                                           
       86 Slamet   Waluyo,   Cakra   Manggiling   Penetapan   Tahun   Jawa   Sultan   Agung 

Hanyokrokusumo 1555 Saka (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas 2009), 3. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Dalam penetapan awal bulan Qamariyah penganut Aboge di dusun 

Godongan Kidul desa Purworejo Geger Madiun tidak melakukan 

musyawarah, isbat, pengumuman. Tidak ada pedoman khusus yang 

digunakan, patokan mereka adalah almanak tahun Huruf atau Aboge 

dan kalender yang mereka beli di daerah Ponorogo. Perhitungan yang 

digunakan tetap menggunakan penetapan sistem Aboge tanpa adanya 

perubahan ke Asapon. Sebagaimana Kraton Yogyakarta menggunakan 

Asapon, dan mengikuti pemerintah dalam penentuan awal bulan 

Qamariyah yang menyangkut ibadah. 

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi digunakannya hisab Jawa Aboge 

di dusun Godongan Kidul desa Purworejo Geger Madiun adalah: 

Pertama, keyakinan mereka terhadap hisab jawa Aboge. Menurut 

mereka hisab tersebut berasal dari guru thoriqoh Satariyah yang 

mursyid (seorang ahli thoriqoh) yang berasal dari Ngawi. Mereka 

sangat menghormati dan siap melaksanakan apa yang diperintahnya, 

selain itu  mereka sendiri sangat menyakininya. 

Kedua, Minimnya sosialisasi penanggalan Jawa merupakan faktor 

yang sangat  signifikan,  penjajahan Belanda  dan Jepang  merupakan 

salah satu penyebabnya. Kebanyakan mereka hanya mengenal
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penanggalan Jawa  sistem  Aboge.  Asapon  dan  penanggalan  

sebelumnya  tidak dikenal. 

B. Saran 

1. Kepada  pemerintah,  dalam  hal  ini  Kementerian  Agama  

sekiranya dapat memberikan sosialisasi tentang penentuan awal bulan 

Qamariyah kepada masyarakat yang saat ini masih mengikuti 

perhitungan Jawa dalam penentuan awal bulan Qamariyah, khususnya 

bulan-bulan ibadah, yakni Ramad{a>n, Shawa>l, dan Dhu>lhijah. 

2. Kepada para pengamal hisab Jawa Aboge, sekiranya hisab ini 

dapat dibedakan dalam implementasinya. Jika menyangkut tradisi 

maka menggunakan hisab Jawa, sedangkan yang menyangkut ibadah 

hendaknya mengikuti ketetapan pemerintah. Sebagaimana yang telah 

dilakukan oleh Kraton Yogyakarta sebagai sentral peradaban dan 

kebudayaan Jawa. 

3. Kepada pihak Kraton Yogyakarta dan Surakarta sebagai pihak 

yang paling   bertanggungjawab   dalam   hisab   Jawa,   sekiranya   

dapat memberikan sosialisasi hisab Jawa kepada penganut Aboge di 

seluruh Indonesia  khususnya di dusun Godongan Kidul Purworejo 

Geger Madiun, bahwa  yang berlaku saat ini adalah hisab Jawa 

dengan sistem Asapon. Sosialisasi dari pihak Kraton diasumsikan 

akan mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat. 

4. Perhitungan Jawa atau Kalender Jawa  merupakan salah satu  

kekayaan intelektual yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang telah 



83 
 

 
 

diwariskan oleh Sultan Agung Hayokrokusumo sehingga harus tetap 

dilestarikan. Saat ini hanya sedikit orang yang mempelajarinya. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan 

kepada sang pencipta Allah Swt. yang telah memberikan kekuatan, 

petunjuk, dan kemampuan kepada penulisan skripsi ini. Shalawat salam 

selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah 

memberikan tauladan dalam mengarungi kehidupan. Terimakasih yang tak 

terhingga kepada ibu dan bapak yang selalu memberikan dukungan dan 

do’a. 

Meskipun telah berusaha optimal, penulis menyadari dalam skripsi 

ini masih banyak kekurangan, sehingga jauh dari kesempurnaan. Sehingga 

saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis nantikan. Untuk 

kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan-punulisan selanjutnya. 

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat kepada penulis, dan juga pembaca
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   :  01/TW-1/F-2/23-IV/2018 

Nama Informan :   Bapak Ali Akbar (Tokoh Aboge) 

Hari/ Tanggal  :   Senin, 23 April 2018 

Waktu   :   19:00 WIB 

Tempat :  Rumah Bapak Ali Akbar di dusun Godongan Kidul, desa 

Purworejo, Geger, Madiun.  

Tema : Perhitungan bulan Qamariyah di dusun Godongan Kidul 

Purworejo Geger Madiun. 

Peneliti  Apa metode perhitungan awal bulan yang digunakan di 

sini?  

Informan Perhitungan awal bulan yang digunakan di sini terutama 

dalam hal ibadah Puasa, idul Fitri, dan Besar menggunakan 

tahun Huruf, kalu lebih jelasnya yaitu Alif Rabu Wage, atau 

biasa disingkat sebagai aboge.       

Peneliti Kenapa menggunakan metode tersebut? 

Informan Karna berkaitan dengan thoriqoh yang saya ikuti, dan yang 

menjadi guru besar dari thoriqoh Satariyah dan sekaligus 

guru Aboge yaitu kiai Abdul Kharis dari kota Ngawi, beliau 

seorang Kiai yang besar dan juga menjadi panutan di sana, 

beliau kiai yang mursyid (ahli thoriqoh) yang sangat 



 
 

 
 

disegani apapun yang Kiai Abdul kharis katakana saya 

langsung laksanakan. Dan juga aliran thoriqoh ini 

syariatnya tidak menyimpang dari aliran ormas NU 

(kebetulan beliau juga seorang tokoh NU), dan saya yakin 

thoriqoh ini adalah thoriqoh yang paling lurus paling benar 

yang bias membawa kita kembali ke Allah, bukan kembali 

ke Surga atau Neraka. 

Peneliti Apakah Bapak tahu kalu ini berbeda dengan pemerintah? 

Informan Ya tahu, tapi kan setiap orang mempunyai kepercayaan 

masih-masing, terutama saya juga mempunyai kepercayaan 

sendiri. Saya juga mengikuti ini karena melakukan perintah 

guru saya yang ada di Ngawi. 

Peneliti  Poso, riyoyo, dan besar di tahun 2017 berbeda berapa hari 

dengan pemerintah? 

informal Semuanya berbeda 2 hari mas, dari mulai Ramadah berbeda 

2 hari, riyoyo juga 2 hari, besar juga 2 hari. 

Peneliti  Bagaimana cara Bapak menentukan awal bulan, apakan 

menggunakan hisab atau rukyat? Dan selain digunakan 

untuk penentuan awal bulan, perhitungan ini juga bias 

digunakan untuk apa? 

Informal  Cara menentukan awal bulan disini hanya dengan melihat 

almanak tahun Huruf, sampai tahun berapapun saya tau 

kapan hari raya akan jatuh tanpa menunggu pengumuman 

dari pemerintah, tanpa rukyat dan menghitung terlebih 

dahulu. Dan juga perhitungan ini bisa digunakan untuk 

menghitung petangan jawa, seperti hari-hari baik dan 

sebagainya, namun itu masyarakat yang mempercayainya, 



 
 

 
 

kalau menurut saya semua hari baik, tapi saya juga memilih 

hari yang saya sukai. 

peneliti Apakah ada musyawarah dalam penentuan awal bulan, 

terutama hari-besar Islam? 

Informal  Nggak ada mas, tidak ada kumpulan atau rembukan juga 

tidak ada rukyah seperti pemerintah karena ya sudah tahu 

semua tanpa harus menunggu pengumuman dari 

pemerintah. 

peneliti Apakah ada kitab pedoman khusus yang digunakan dalam 

menentukan awal bulan dan petangan jawa? 

informal Tidak ada mas, hanya almanak tahun Huruf dan kalender 

jawa yang saya beli di Ponorogo, di belakang lembar 

kalender Jawa terdapan macam-macam cara menentukan 

hari, bulan, dan tahun baik.   

Peneliti  Apakah ada selain saya yang bertanya soal hitungan yang 

ada di Godongan Kidul ini pak? 

Informal  Ada mas, MWC NU dulu pernah bertanya soal ini, dan saya 

waktu itu juga dipanggil kesana, ditanya bagaimana 

penentuannya, dan apa dasarnya, dan diberi arahan tentang 

perhitungan bulan Qamariyah 

Refleksi Perhitungan awal bulan Qamariyah yang digunakan di 

dusun Godongan Kidul menggunakan perhitungan Aboge, 

perhitungan tersebut berasal dari guru thoriqoh Satariyah 

yang berasal dari Ngawi. Cara penentuan awal bulan di 

dusun Godongan Kidul tanpa adanya rukyah terlebih 

dahulu hanya menggunakan almanak tahun Huruf dan 

kalender jawa yang dibeli di daerah Ponorogo, tidak ada 



 
 

 
 

kitab pedoman khusus. Dalam penentuannya juga tidak ada 

musyawarah. Pernah sewaktu dulu dipanggil ormas NU 

untuk deberi sosialisasi tentang penentuan awal bulan 

Qamariyah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

Kode   :  02/TW-2/F-2/24-IV/2018 

Nama Informan :  Bapak Slamet (Tokoh Aboge) 

Hari/ Tanggal  :  Selasa, 24 April 2018 

Waktu   :  19:00 WIB 

Tempat : Rumah Bapak Slamet di dusun Godongan Kidul, desa 

Purworejo, Geger, Madiun. 

Tema :  Perhitungan bulan Qamariyah di dusun Godongan Kidul 

Purworejo Geger Madiun. 

Peneliti Apa metode perhitungan awal bulan terutama Ramadan, 

Syawal, dan Zulhijah yang digunakan disini? 

Informan Metode awal bulan yang digunakan adalah metode Aboge 

mas. 

Peneliti Kenapa menggunakan metode tersebut? 

Informan Karena perintah dan ajaran guru thoriqoh yang saya ikuti 

yang berasal dari Ngawi beliau adalah seorang kiyai besar di 

sana, saya tidak hanya manut saja tapi saya sendiri juga 

sudah yakin dengan perhitungan ini, karena dibuatnya 

cahaya juga di hari Rabu, jadi saya percaya bahwa 

perhitungan yang saya ikuti benar. 



 
 

 
 

Peneliti Apakah Bapak tahu kalau menggunakan perhitungan ini 

sewaktu poso, riyoyo, dan besar ini berbeda dengan 

pemerintah? 

Informan Ya tahu, selain tahu sendiri, juga ada yang mengingatkan, 

namun ya saya managgapinya bahwa ini masalah 

kepercayaan dan saya mempunyai kepercayaan sendiri 

tentang masalah ini. 

Peneliti Bagaimana cara menentukan awal bulan pak? 

Informan Mudah mas, tinggal melihat almanak yang saya punya, 

alamanak ini terdiri dari 8 tahun atau windu, setiap sudah 

mencapai tahun terakhir maka akan kembali ke tahun 

pertama, jadi sampai tahun berapapun saya tahu nanti 

jatuhnya di hari apa. 

peneliti Apakah ada musyawarah dalam penentuan awal bulan, 

terutama hari-besar Islam? 

Informal  Aboge tidak berdasarkan pengumuman, musyawarah 

ataupun penetapan. Karena jauh-jauh hari telah diketahui 

kapan jatunnya tanggal, misal tanggal 1 Sura di di tahun Alif 

pasti jatuh di hari Rabu pasarannya Wage, bulan Syawal 

tanggal 1 pasti jatuh di hari Rabu pasaran Kliwon. Jadi 

masyarakat penganut Aboge tidak harus memperhitungkan 

hilal, kami masyarakat Aboge sudah tahu jauh-jauh hari,  

bahkan untuk 10 tahun ke depan kami telah mengetahui 

jatuhnya tanggal. 

Peneliti  Apakah ada kitab pedoman khusus, primbon atau yang 

lainnya? 



 
 

 
 

Informal  Tidak ada mas, ya hanya itu, almanak dan kalender Jawa 

yang dipesan dari Ponorogo, itu sudah lengkap juga, 

terutama kalender yang saya beli di Ponorogo itu bisa 

digunakan buat menghitung petangan Jawa.  

Refleksi Perhitungan awal bulan Qamariyah yang digunakan di dusun 

Godongan Kidul menggunakan perhitungan Aboge, 

perhitungan tersebut berasal dari guru thoriqoh Satariyah 

yang berasal dari Ngawi. Cara penentuan awal bulan di 

dusun Godongan Kidul menggunakan almanak tahun Huruf 

dan kalender Jawa yang dibeli di daerah Ponorogo, tidak ada 

kitab pedoman khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

 

 

Kode   :  04/TW-4/F-2/25-V/2018 

Nama Informan :  Bapak Suparlan (Masyarakat Aboge dan Ketua RT.) 

Hari/ Tanggal  :  Ahad, 25 Mei 2018 

Waktu   :  18:15 WIB 

Tempat : Rumah Bapak Suparlan di dusun Godongan Kidul, desa 

Purworejo, Geger, Madiun. 

Tema : Respon masyarakat Aboge terhadap perhitungan yang 

selama ini digunakan.  

Peneliti Lebaran ikut pak Ali, Slamet, dan pak Samsudin? 

Informan Iya mas, semua warga RT. 39 dan 40 ikut situ semua 

Peneliti Apakah Bapak juga tau kalu perhitungannya berbeda 

dengan pemerintah? 

Informan Tahu mas, saya dalam menjalani awal mulai Ramad{a>n, 

Shawa>l, dan Dhu>lhijah hanya manut (taat) apa yang pak 

yai katakana dan lakukan, masalah apa yang dibuat 

pedoman saya kurang tahu, karena saya sendiri juga 

masih rendah mas dalam ilmu agama, wong sekolah juga 

hanya sekolah rakyat (setingkat dengan SD) juga nggak 



 
 

 
 

mondok 

Peneliti Apakah sudah pernah diberi tahu masalah perhitungan yang 

digunakan? 

Informan Belum pernah mas, ya saya manut saja pokoknya, beliau-

beliau lebih tahu soal agama. 

Refleksi Pak Suparlan hanya patuh dan mengikuti apa yang perintah 

para tokohnya, beliau juga tidak tahu bagaimana cara para 

tokoh menentukan awal bulan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

 

Kode   :  05/TW-5/F-2/25-V/2018 

Nama Informan :  Bapak Tamrin (Masyarakat Aboge) 

Hari/ Tanggal  :  Jumat, 25 Mei 2018 

Waktu   :  09:00 WIB 

Tempat : Rumah Bapak Tamrin di dusun Godongan Kidul, desa 

Purworejo, Geger, Madiun. 

Tema : Respon masyarakat Aboge terhadap perhitungan yang 

selama ini digunakan.  

Peneliti Bapak dulu sekolah terakhir di jenjang apa? 

Informal  SD mas, sebenarnya SMP tapi nggak sampai tamat. 

Peneliti  Lebaran ikut pak Ali, Slamet, dan pak Samsudin? 

Informan Iya mas. 

Peneliti Apakah Bapak juga tau kalu perhitungannya berbeda 

dengan pemerintah? 

Informan Tahu mas, Memang pada saat puasa dan Idul Fitri selalu 

berbeda, saya juga tahu dan menerima masukan dari 

warga sekitar, namun saya sendiri juga mempunyai 

kenyakinan, saya ikut pak Ali, karena beliau lebih tau 

soal agama, dan thoriqoh yang saya ikuti, yang saya tahu 



 
 

 
 

hanya aliran thoriqoh Satariyah ini akan membawa kita 

kembali ke gusti Allah bukan ke surga atau neraka. 

Peneliti Apakah sudah pernah diberi tahu masalah perhitungan yang 

digunakan? 

Informan Belum pernah mas, ya pokoknya manut saja sama mbah yai, 

waktunya lebaran ya saya ikut lebaran. 

Refleksi Pak Tamrin hanya patuh dan mengikuti apa yang perintah 

para tokohnya, beliau juga tidak tahu bagaimna cara para 

tokoh menentukan awal bulan, hanya taat sama perintah 

para tokoh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

 

Kode   :  06/TW-6/F-2/25-V/2018 

Nama Informan :  Bapak Sumarlan (Masyarakat Aboge) 

Hari/ Tanggal  :  Jumat, 25 Mei 2018 

Waktu   :  09:30 WIB 

Tempat : Rumah Bapak Sumarlan di dusun Godongan Kidul, desa 

Purworejo, Geger, Madiun. 

Tema : Respon masyarakat Aboge terhadap perhitungan yang 

selama ini digunakan.  

Peneliti Bapak dulu sekolah terakhir di jenjang apa? 

Informal  SD mas. 

Peneliti  Lebaran ikut pak Ali, Slamet, dan pak Samsudin? 

Informan Iya mas. 

Peneliti Apakah Bapak juga tau kalau perhitungannya berbeda 

dengan pemerintah? 

Informan Kami warga disini semua tahu kalau berbeda, kami ikut 

Bapak Ali, Bapak Samsudin, dan Bapak Slamet karena 

meraka juga salah satu tokoh dari thorikoh Satariyah 

yang juga kami ikuti, masalah awal puasa, riyoyo, dan 

besar manut mawon sama ketiga tokoh tersebut, semua 



 
 

 
 

masyarakat disini juga seperti itu, intinya manut mawon 

mas. 

Peneliti Apakah sudah pernah diberi tahu masalah perhitungan yang 

digukan? 

Informan Belum pernah mas, ya pokoknya manut saja sama mbah yai, 

saya dengar katanya di genapkan 30, tapi yang jelas saya 

manut saja mas. 

Refleksi Pak Sumarlan hanya patuh dan mengikuti apa yang perintah 

para tokohnya, beliau juga tidak tahu bagaimna cara para 

tokoh menentukan awal bulan, hanya taat sama perintah 

para tokoh, yang beliau tahu hanya digenapkan 30 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

 

Kode   :  03/TW-3/F-2/25-V/2018 

Nama Informan :  Bapak Saimun (Masyarakat Aboge) 

Hari/ Tanggal  :  Jumat, 25 Mei 2018 

Waktu   :  10:00 WIB 

Tempat : Rumah Bapak Saimun di dusun Godongan Kidul, desa 

Purworejo, Geger, Madiun. 

Tema : Respon masyarakat Aboge terhadap perhitungan yang 

selama ini digunakan.  

Peneliti Bapak dulu sekolah terakhir di jenjang apa? 

Informal  SD mas. 

Peneliti  Lebaran ikut pak Ali, Slamet, dan pak Samsudin? 

Informan Iya mas. 

Peneliti Apakah Bapak juga tahu kalu perhitungannya berbeda 

dengan pemerintah? 

Informan Tahu mas, memang agak menonjol ya mas, semua warga 

sini juga tahu (khususnya warga Agobe dusun Godongan 

Kidul) namun mau bagaimana lagi, mbah yai sudah 

dawuh ngonten, jadi saya ikut saja, soal agama saya 



 
 

 
 

kurang tahu, saya manut nahkodanya saja 

Peneliti Apakah sudah pernah diberi tahu masalah perhitungan yang 

digukan? 

Informan Belum pernah mas, ya pokoknya manut saja sama mbah yai, 

saya dengar katanya digenapkan 30, tapi yang jelas saya 

manut saja mas. 

Refleksi Pak Saimun hanya patuh dan mengikuti apa yang perintah 

para tokohnya, beliau juga tidak tau bagaimna cara para 

tokoh menentukan awal bulan, hanya taat sama perintah 

para tokoh, yang beliau tahu hanya digenapkan 30 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

 

Kode   :  07/TW-7/F-2/23-V/2018 

Nama Informan :  Bapak Zarnuzi (Ketua MWC NU Kec. Geger) 

Hari/ Tanggal  :  Rabu, 23 Mei 2018 

Waktu   :  10:00 WIB 

Tempat : Rumah Bapak Zarnuzi di desa Sumberejo Geger Madiun. 

Tema : Sosialisasi penentuan sistem Aboge di dusun Godongan 

Purworego Geger Madiun.  

Peneliti Bapak tahu tentang perhitungan Aboge di Godongan Kidul 

Informal  Iya mas, tahu. 

Peneliti  Kata pak Ali MWC pernah memanggil beliau untuk 

memberi sosialisasi, dan memberi arahan terkait penentuan 

bulan Qamariyah disana, apa benar? 

Informan 
Iya mas, tapi itu sewaktu ketuanya belum saya, tapi 

memang benar selama ini kami sudah pernah memberikan 

sosialisasi terkait penentuan awal bulan Qamariyah, 

khususnya mengenai hari besar Islam seperti Ramad{a>n, 

Shawa>l, dan Dhu>lhijah, sebaiknya persoalan awal bulan 

dibedakan antara tradisi dan agama, karena salah satu dari 

tokoh Aboge sendiri adalah anggota ormas NU di 



 
 

 
 

Kecamatan Geger kenapa penetapannya tidak sesuai dengan 

yang diikuti NU sendiri, dan jawaban yang dilontarkan 

adalah mereka mengikuti guru thoriqoh Satariyah mursyid 

yang ada di Ngawi dan mereka sudah yakin betul dengan 

perhitungan tersebut. Namun demikian, kami sebagai warga 

NU menanggapinya sebagai toleransi dalam menyikapi 

perbedaan dalam penentuan awal bulan Qamariyah. 

Refleksi Bapak Zarnuzi  dan anggota NU yang lain pernah 

memberikan sosialisasi, namun jawabannya hanya sudah 

yakin dan manut guru besar thoriqoh satariyah yang ada di 

Ngawi. 
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