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ABSTRAK
Malik, Muhammad Nashiruddin, 2018. Deviasi Arah Kiblat Dan Implikasinya
Terhadap Keabsahan Shalat (Studi Kasus Di Masjid Subulul Huda Dan
Masjid Ar-Rahman Di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini,
M.S.I.
Kata Kunci: Deviasi, Arah Kiblat, Keabsahan Shalat
Arah kiblat adalah arah yang merujuk ke suatu tempat di mana bangunan Ka’bah
(Baitullah) di Masjidil Haram Mekah Arab Saudi berada. Namun, karena jarak
antara Indonesia menuju ke Ka’bah sangat jauh mengakibatkan sulitnya
memposisikan diri untuk tepat menghadap ke arah kiblat. Hal ini dibuktikan
masih banyak masjid yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Ponorogo
arah kiblatnya masih menyimpang. Perlu adanya pengukuran ulang sehingga
dapat diketahui besar deviasi arah kiblat antara kiblat baku dengan kiblat nyata
pada masjid, serta menganalisa implikasi deviasi arah kiblat terhadap keabsahan
shalat menurut ulamaè mazhab. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari
peneliti sebelumnya yaitu saudara Afrija Adib Al-Ihsani di Masjid Subulul Huda
dan Masjid Ar-Rahman di Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
Untuk mendeskripsikan problematika tersebut peneliti merumuskan masalah
sebagai berikut: Bagaimana tingkat akurasi arah kiblat pada Masjid Subulul Huda
dan Masjid Ar-Rahman di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo? Bagaimana implikasi deviasi arah kiblat terhadap keabsahan ibadah
shalat?
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang
digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan
pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi penyimpangan antara arah
kiblat baku dengan arah kiblat nyata pada kedua masjid tersebut. Sehingga secara
astronomi sudah tidak mengarah ke arah Ka’bah lagi. Akan tetapi dalam
penerapannya masih sangat sulit untuk tepat menghadap ke arah Ka’bah. Para
ulama’ mazhab berpendapat masih ada kelonggaran bagi orang-orang yang tinggal
jauh di luar kota Makkah, yaitu cukup menghadap ke arah kiblat saja (Jihat alKa’bah).

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH
Islam mewajibkan bagi para pemeluknya untuk melaksanakan shalat
sebanyak lima waktu dalam sehari. Dalam melaksanakan shalat seorang
muslim wajib menghadap ke arah kiblat.

Allah SWT telah menjadikan

Ka’bah sebagai direction of prayer yaitu suatu arah yang diwajibkan kepada
seorang Muslim untuk menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat lima
waktu. 1 Shalat merupakan salah satu dari rukun Islam, yang mewajibkan
seorang Muslim untuk melaksanakan ibadah tersebut. Salah satu syarat
sahnya ibadah shalat diantaranya adalah mengetahui awal waktu shalat dan
menghadap kiblat. Dengan demikian, Kiblat adalah Ka’bah di Makkah, Arab
Saudi. Sedangkan arah kiblat merupakan arah yang wajib dituju oleh setiap
Muslim yang melakukan shalat.2
Dalam persoalan menghadap kiblat semua empat mazhab yaitu Hanafi,
Maiki, Syafi’i dan Hambali telah bersepakat bahwa menghadap kiblat
merupakan salah satu syarat sah shalat. Namun ada beberapa pendapat di
antaranya dikemukakan oleh Ali as-Sayis dalam kitab tafsir Aya>t al-Ah}ka>m
1
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(Malang: UlN Muliki Press, 2010), 9-10.

1

2

yang menyebutkan bahwa golongan Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan
kewajiban menghadap kiblat dianggap sah apabila menghadap ‘ain (bangunan)
Ka’bah, hal itu berarti kewajiban ini dilakukan dengan tepat menghadap ke
Ka’bah. Sementara golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpandangan bahwa
bagi penduduk Makkah yang dapat menyaksikan Ka’bah, maka wajib
menghadap ‘ain-nya Ka’bah, tetapi bagi yang tidak dapat menyaksikan
Ka’bah cukup menghadap ke arahnya saja.3
Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam A1-Qur'an surat
Al-Baqarah ayat 144: 4

َ ُ َ َ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ۡٱللِ ۡأن ۡيذكر ۡفِيها ۡٱسمهۥ ۡوسع َٰى ۡف ِى
ۡ ۡ جد
ِ ومنۡ ۡأظلم ۡمِمن ۡمنع ۡمس
َ َ َٰٓ َ َ َٰٓ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ََٰٓ ْ ُ َٰٓ َ َ َ
ُ
ُ
َۡٱلدنيا
ۡ لئِك ۡما ۡكان ۡلهم ۡأن ۡيدخلوها ۡإِلا ۡخائ ِ ِفينۚٓ ۡلهم ۡف ِى
َٰ خرابِها ۚٓۡأو
ََ ٞ
َ اب
ٌ خ َرۡة ِۡ َع َذ
ٞ ۡع ِظ
ۡ ۡ١١١ۡيم
خز ي
ِ ۡول ُهمۡف ِىۡٱٓأۡل
ِ
Artinya: “Maka Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana
saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya.” (QS. AlBaqarah : 144)
Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 149 dan 150. 5

ُ َ َ
َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ
َ
ۡامِۡإَون ُۡهۥۡلل َحق ۡمِن
ِۡ ج ِۡدۡٱل َح َر
ِ ومِنۡۡحيثۡخرجتۡفو ِلۡوجهكۡشطرۡٱلمس
َ ُ َ َ َ
َ َُ ََ َ َ
َ َ ََ َ َ َ ُ َ
ۡۡوج َهك
 ۡ َومِنۡ ۡحيث ۡخرجت ۡفو ِل١١١ۡ ٱلل ۡبِغَٰفِ ٍل ۡعماۡتع َملون
ۡ ۡربِك َۗۡوما
3
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ََ َُ َ ُ َ ُ ُ ْ ََُ ُ ُ َ ُ َ َ َ َ
َ َ َ
ۡام ۡوحيث ۡما ۡكنتم ۡفولوا ۡوجوهكم ۡشطرۡهۥ ۡل ِئلا
ِۡ ج ِۡد ۡٱلحر
ِ شطر ۡٱلمس
ُ َ َ ََ ُ ْ َُ َ َ َ َ ٌ َ ُ ُ ََ ِ َ َ ُ َ
ۡين ۡظلموا ۡمِنهم ۡفلا ۡتخشوهم
ۡ يكون ۡل ِلناس ۡعليكم ۡحجة ۡإِلا ۡٱل ِذ
َ ُ َ
َ
َ َُ َ ُ ََََ ُ ََ
َ
ۡ١٥١ۡنۡول ِأت ِمۡن ِعۡمتِىۡعليكمۡولعلكمۡتهتدون
ۡ ِ َۡوٱخشو
Artinya: “Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah
wajahmu ke arah Masjidil Haram, Sesungguhnya ketentuan itu
benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali
tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu
(keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan
dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu
ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali
orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu
takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar
Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat
petunjuk.” (Qs. Al-Baqarah : 149-150).
Dalam ayat-ayat tersebut Allah mengulang فول وجهك شطر المسجد الحرام
dalam firman-Nya sampai tiga kali. Menurut Ibn Abbas, pengulangan tersebut
berfungsi sebagai penegasan pentingnya menghadap kiblat.
Kiblat berasal dari bahasa Arab ( )قبلةadalah arah terdekat dari
seseorang menuju ke arah bangunan Ka’bah di Masjidil Haram, Mekah, Arab
Saudi. Ka’bah juga sering disebut dengan Baitullah (rumah Allah).
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Menghadap arah kiblat adalah persoalan yang penting dalam syariat Islam,
persoalan arah kiblat juga erat kaitannya dengan letak geografis suatu tempat
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yakni berapa derajat jarak suatu tempat dari khatulistiwa yang dikenal dengan
istilah lintang dan berapa derajat letak suatu tempat dari bujur kota Makkah.7
Muslim yang berada di dekat Ka’bah tidak sah shalatnya jika tidak
menghadap ke wujud Ka’bah, sedangkan mereka yang jauh dari Ka’bah, maka
mereka wajib berijtihad untuk menghadap ke arah atau jurusan kiblat yakni
kota Mekah.8
Seiring perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, teknik dan
metode hitung menghitung semakin berkembang yang didukung oleh data dan
peralatan yang sudah tersedia, dan dengan perkembangan ini pula umat Islam
kini dapat mengukur arah kiblat menjadi lebih akurat. Oleh karena itu,
pengukuran arah kiblat sekarang ini sudah semestinya memakai metode dan
teknik yang sudah teruji ketepatannya. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya
merupakan perhitungan untuk mengetahui dan menetapkan ke arah mana
Ka’bah di Makkah itu dapat dilihat dari suatu tempat di permukaan bumi,
sehingga semua gerakan orang yang sedang melaksanakan shalat, baik ketika
berdiri, rukuk, maupun sujudnya selalu berimpit dengan arah yang menuju
Ka’bah.9
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Banyak masjid yang arah kiblatnya tidak sesuai atau tidak akurat
menghadap kiblat. Hal ini menyebabkan perlunya penentuan ulang arah kiblat
sesuai Fatwa MUI No. 5 Tahun 2010 tentang Koreksi Arah Kiblat. Semakin
jauh pergeseran derajatnya maka semakin besar melenceng dari Ka’bah.10
Di Indonesia sendiri masalah arah kiblat juga menjadi hal yang masih
diperdebatkan yang mengundang pro dan kontra. Seperti yang dikemukakan
Dr. Susiknan Azhari bahwa di tahun 2010 lalu salah satu TV swasta
memberitakan sekitar 193 ribu masjid yang ada di Indonesia banyak di
antaranya arah kiblatnya tidak sesuai. Hal ini mengindikasikan bahwa pada
kenyataanya masyarakat pada umumnya masih awam terhadap masalah arah
kiblat. 11 Seperti yang terjadi pada satu wilayah di Ponorogo yaitu di Desa
Carangrejo Kecamatan Sampung terdapat dua masjid yang arah kiblatnya
belum tepat arah kiblatnya. Fakta ini bias diperoleh dari penelitian yang telah
dilakukan oleh mahasiswa IAIN Ponorogo. Berdasarkan penelitiannya Masjid
Subulul Huda melenceng sekitar 6° dan Masjid Ar-Rahman melenceng sekitar
6° 30’.
Dengan adanya fakta sebagaimana di atas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yang sudah

10

Fatwa MUI No.5 Tahun 2010.
Ngato U Rohman, “Problematika Arah Kiblat,” dalam
http://www.nu.or.id/post/read/51653/problematika-arah-kiblat, (diakses pada tanggal 14 Mei
2018, jam 10.30).
11
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dilakukan oleh saudara Afrija Adib Al-Ihsani yaitu tentang “Akurasi Arah
Kiblat Masjid-Masjid di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”.
Berbekal hasil dari penelitian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti
deviasi/kemelencengan arah kiblat dan implikasinya terhadap keabsahan
ibadah shalat.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat
dikemukakan beberapa pokok permasalahan yang dibahas dalam proposal ini:
1. Bagaimana tingkat akurasi arah kiblat pada Masjid Subulul Huda dan
Masjid Ar-Rahman di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo?
2. Bagaimana implikasi deviasi arah kiblat terhadap keabsahan ibadah shalat?
C. TUJUAN PENELITIAN
1.

Untuk mendeskripsikan tingkat akurasi arah kiblat pada Masjid Subulul
Huda dan Masjid Ar-Rahman di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo.

2.

Untuk mendeskripsikan implikasi deviasi arah kiblat terhadap keabsahan
ibadah shalat.

7

D. MANFAAT PENELITIAN
Dalam setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat. Adapun studi
ini diharapkan bermanfaat untuk :
1. Secara Teoritis
Untuk menambah dan memberikan kontribusi dalam memperkaya
khazanah pengetahuan keilmuan dan dapat membandingkan realita yang
ada di lapangan dengan teori yang diajarkan di kampus. Selain itu, hasil
dari penelitian ini nantinya bisa digunakan lembaga atau badan yang
berwenang untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat terhadap
pengukuran arah kiblat.
2. Secara Praktis
Dapat memberikan solusi dalam permasalahan arah kiblat yang
timbul dalam bidang Ilmu Falak di Indonesia, dan sekaligus memberikan
kontribusi bagi masyarakat dalam hal pengukuran arah kiblat.
E. TELAAH PUSTAKA
Setelah penyusun melakukan penelusuran pustaka mengenai arah
kiblat, ada kajian yang hampir serupa dengan penelitian ini, diantaranya
sebagai berikut:

8

Penelitian Afrija Adib Al-Ihsani, 12 dalam skripsinya yang berjudul
“Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo (Studi Pengukuran Menggunakan Media Rasd Al-Qiblah, Google
Earth, Dan Kompas RHI)”. Dalam skripsi tersebut penulis berusaha mencari
tahu penyebab terjadinya kekeliruan arah kiblat pada masjid-masjid di
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Penulis juga melakukan
pengukuran menggunakan media Rasd Al-Qiblah, Google Earth,dan kompas
RHI. Setelah penulis melakukan pengukuran, terbukti masih banyak masjid di
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang masih belum akurat arah
kiblatnya.
Penelitian Jayusman, 13 dalam jurnalnya yang berjudul “Akurasi
Metode Penentuan Arah Kiblat Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf dan Sains”. Dalam
jurnal tersebut penulis memaparkan bahwa dalam menentukan arah kiblat
sering terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan yang sering terjadi yaitu tentang
perkembangan kajian ilmu falak dan masalah keyakinan yang berkembang di
tengah masyarakat. Dapat dinyatakan bahwa penentuan arah kiblat tersebut
tidak selalu beriringan dengan atau dalam bahasa lain sesuai dengan
perkembangan sains sendiri. Masalah yang timbul dalam penentuan arah
kiblat terjadi karena problem pengukuran awalnya.
Afrija Adib Al-Ihsani, “Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo (Studi Pengukuran Menggunakan Media Rasd Al-Qiblah, Google Earth, Dan
Kompas RHI),” (Skripsi: IAIN Ponorogo), 2018.
13
Jayusman, “Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf dan Sains,”
Jurnal ASAS, 1 (2014).
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Penelitian Ngamilah,14 dalam jurnalnya yang berjudul “Polemik Arah
Kiblat Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur’an”. Dalam jurnalnya, penulis
memaparkan bahwa mayoritas fuqoha’ berpendapat menghadap kiblat secara
‘ain al-Ka’bah hanya diwajibkan bagi yang melaksanakan shalat di area
Masjid al-Haram. Bagi yang di luar Masjid al-Haram diberikan toleransi
yang berupa menghadap pada fisik Masjid al-Haram, dan apabila berada di
luar Kota Makkah diberikan toleransi menghadap ke arah Kota Makkah.
Penelitian Zaini, Istifianah, dan Muthmainnah, 15 dalam jurnalnya
yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid
Besertifikasi Dari Kementrian Agama (Studi Kasus Masjid Al-Hidayah, Blali,
Desa

Seloharjo,

Kecamatan

Pundong,

Kabupaten

Bantul)”.

Penulis

memaparkan bahwa terdapat perbedaan pandangan masyarakat setelah
dilaksanakan pengukuran arah kiblat masjid oleh Kementrian Agama. Ada
kelompok masyarakat yang masih berpegang teguh dengan keyakinan lama
yaitu keyakinan terhadap arah kiblat menjadi unsur yang lebih penting (jihat
al-Ka’bah) dan kelompok yang cenderung menerima perubahan arah kiblat
masjidnya.

Ngamilah, “Polemik Arah Kiblat Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur’an,” Jurnal Millati,
1, (2016).
15
Zaini, Istifianah, dan Muthmainnah, “Pandangan Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Masjid
Besertifikasi Dari Kementrian Agama,” Jurnal Ulumuddin, 2 (2015), 8.
14
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Dengan demikian pembahasan penulis dengan skripsi, jurnal di atas
jelas terdapat perbedaan. Penelitian yang diteliti adalah “Deviasi Arah Kiblat
dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Shalat”
F. KERANGKA TEORI
Ditinjau dari segi bahasa, kiblat berasal dari bahasa arab ()قبلة, yaitu
salah satu bentuk masdar (derivasi) dari

 قبلة- يقبل- قبل, yang berarti

menghadap atau arah.16 Yang dimaksud arah di sini adalah arah ke Ka’bah.
Kiblat yang mempunyai pengertian arah idientik dengan kata jihah dan
syathrah, yang dalam bahasa latin dikenal dengan istilah azimuth.17
Di dalam Al-Qur’an, kata kiblat digunakan dalam dua pengertian,
yaitu arah dan tempat shalat.18
1. Kiblat yang berarti arah dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam QS.
Al-Baqarah ayat 142:

َ ُ َ
ََ َ
ََ ْ ُ َ
َٰٓ َ ُ ُ ُ
َ
َ
َ
ُ
َٰ
ۡٓۚ اس ۡماۡولىهم ۡعنۡق ِبلت ِ ِهم ۡٱلتِى ۡكانوا ۡعليها
ۡ ِ َس َيقول ۡٱلسف َها ُۡء ۡم َِن ۡٱلن
َ ُ
ُ
َ ُ َ يۡمنۡي َ َشا َٰٓ ُءۡإلَ َٰى
َ بۡ َيه ِد
ۡ١١١ۡيم
ۡٓۚ ُ قۡ َۡوٱل َمغ ِر
ۡ لۡللِۡٱل َمش ِر
ِ ق
ِ
ِ
ٖ ِۡصر َٰ ٖطۡمستق

Artimya: Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan
berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari
kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat
kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan
barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus."19

16

Ahmad Warson Munawir, Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997), 1078.
17
Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 123.
18
Ibid., 125.
19
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 37.
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2. Kiblat yang menjadi tempat shalat sebagaimana firman Allah SWT dalam
QS. Yunus ayat 87:

َ َ َ ُ َ َٰٓ َ َ َ َ
ْ َُ َ ٗ ُُ َ
ُ َ ََََ َ
َ
ۡوا
ۡ ۡوٱجعل
ۡ خيهِ ۡأن ۡتبوءا ۡل ِقومِكما ۡب ِ ِمصر ۡبيوتا
ِ وأوحينۡا ۡإِل َٰى ۡموس َٰى ۡوأ
َ َ ْ ُ ََ َٗ
ُ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َٰ
ۡ٧٨ۡين
ۡ ِ ش ِرۡٱلمؤ ِمن
ِ ُب ُيوتكمۡق ِبلةۡوأقِيمواۡٱلصلوۡة َۗۡوب
Artinya: Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: “Ambillah
olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat
tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu
tempat saat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta
gembirakanlah orang-orang yang beriman”.20
Empat imam mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali telah
bersepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah shalat.
Namun ada beberapa pendapat di antaranya dikemukakan oleh Ali as-Sayis
dalam kitab tafsir Aya>t al-Ah}ka>m yang menyebutkan bahwa golongan
Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan kewajiban menghadap kiblat dianggap
sah apabila menghadap ‘ain (bangunan) Ka’bah, hal itu berarti kewajiban ini
dilakukan dengan tepat menghadap kea rah Ka’bah. Sementara golongan
Hanafiyah dan Malikiyah berpandangan bahwa bagi penduduk Makkah yang
dapat menyaksikan Ka’bah, maka wajib menghadap ‘ain-nya Ka’bah, tetapi
bagi yang tidak dapat menyaksikan Ka’bah cukup menghadap ke arahnya
saja.21

20
21

Ibid., 149
Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, 24-25.
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G. METODE PENELITIAN
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu
suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi di
masyarakat kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor
yang menyebabkan kejadian tersebut. 22
Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
yang lebih menekankan analisanya pada proses penyimpulan deduktif
dan induktif.23
2. Kehadiran Peneliti
a. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor sentral. Peneliti sebagai
pengumpul data melalui wawancara dan observasi, sementara
instrumen selain itu hanya sebagai pendukung saja.
b. Kehadiran

peneliti

dalam

penelitian

ini

sebagai

pengamat

partisipan/berperan serta artinya dalam proses pengumpulan data
peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat
mungkin

22

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

2009), 26.
23

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: GrahaIlmu,
2006), 261.
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3. Lokasi Penelitian
Tempat atau lokasi yang menjadi objek penelitian adalah Masjid
Subulul Huda dan Masjid Ar-Rahman di Desa Carangrejo Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo.
4. Data dan Sumber Data
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua jenis data
yaitu data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang hanya dapat diperoleh oleh
peneliti dari sumber asli. Data primer tidak tersedia di dalam file-file.
Sumber asli yang dimaksud adalah orang yang dijadikan objek
penelitian.
Data primer bisa diperoleh dari wawancara dan observasi. Di
sini peneliti mengambil data dari Ta’mir Masjid Subulul Huda dan ArRahman di Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo.
b. Data Sekunder
Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung data primer
dan menekankan pada kualitas dan kesesuaian. Dalam penelitian ini
penulis mengambil dari para kyai, tokoh masyarakat, dan para ahli
ilmu falak, serta bahan tertulis, buku-buku, jurnal ilmiah yang
berkaitan dengan penelitian ini.
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5. Teknik Pengumpulan Data
a. Teknik Observasi
Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara
sistematis terhadap gejala sosial yang tampak pada objek penelitian.
Ini dilakukan untuk mengetahui letak geografis Kecamatan Sampung
Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini instrumen yang digunakan untuk
observasi adalah Software Google Earth yaitu sebuah program
perangkat lunak yang digunakan untuk mengetahui letak geografis
dan ketinggian suatu tempat.
b. Wawancara
Merupakan sebuah proses tanya jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka
mendengarkan langsung informasi atau keterangan-keterangan.
Wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan mengajukan
pertanyaan

yang berkaitan dengan fokus

penelitian. Dengan

wawancara tersebut didapatkan data-data yang relevan dan maksimal.
Peneliti melakukan wawancara dengan Ta’mir Masjid Subulul
Huda dan Masjid Ar-Rahman di Desa Carangrejo, Kecamatan
Sampung, Kabupaten Ponorogo.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dokumen

bisa

berbentuk

tulisan,

gambar,

atau

karya-karya
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monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan
wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh
sejarah pribadi kehidupan di masa lalu. Hasil penelitian juga akan
kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan
seni yang telah ada.24 Data yang diperoleh peneliti dari dokumentasi
ini adalah tentang arah kiblat, dasar hukum menghadap kiblat, serta
data-data yang dapat menunjang penelitian ini.
6. Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model
Milles and Huberman. Milles and Huberman mengemukakan bahwa
aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah
jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:25
a. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila
diperlukan.
24

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantittif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2015),

25

Ibid., 243.

240.
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b. Data Display (Penyajian Data)
Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, phie
chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data, maka data
akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan
semakin mudah difahami. Dalam hal ini penulis menggunakan
penyajian data model Milles and Huberman yang menyatakan bahwa
yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
c.

Conclusion Drawing (Verification)
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat
berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih
remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas,
dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

7. Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari
konsep keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas), kepercayaan
keabsahan data dilakukan dengan pengecekan menggunakan teknik
pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan
dengan persoalan yang sedang dicari.
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8. Tahapan-Tahapan Penelitian
Dalam melakukan penelitian, tahapan-tahapan yang ditempuh
peneliti sebagai berikut :
a. Tahap pra lapangan, penyusunan rancangan penelitian, menentukan
lokasi penelitian, melakukan izin penelitian, meninjau dan menilai
keadaan lapangan, menyiapkan perlengkapan penelitian.
b. Tahap lapangan, memahami dan persiapan diri untuk memasuki
lapangan serta pengumpulan data.
c. Tahap analisa data, analisa sebelum dan sesudah pengumpulan data.
d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
Agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis, maka
penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini merupakan gambaran dari seluruh isi skripsi yang ditulis
yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II

: TINJAUAN

UMUM

TENTANG

PENENTUAN

ARAH

KIBLAT
Bab ini merupakan uraian dari teori penentuan arah kiblat,
meliputi pengertian arah kiblat, sejarah arah kiblat, dasar hukum
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menghadap kiblat, pandangan para ulama mengenai arah kiblat,
metode-metode pengukuran arah kiblat, dan deviasi arah kiblat.
BAB III : PENENTUAN DAN DEVIASI ARAH KIBLAT
Berisi tentang paparan data hasil penelitian meliputi lokasi atau
letak geografis, hasil penelitian dan deviasi arah kiblat masjid di
Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
BAB IV : ANALISIS

DEVIASI,

ARAH

KIBLAT

DAN

IMPLIKASINYA TERHADAP KEABSAHAN SHALAT
Bab ini merupakan analisis terhadap kemelencengan arah kiblat
serta implikasinya terhadap kualitas ibadah shalat ditinjau dari
pendapat imam mazhab.
BAB V

: PENUTUP
Bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan dari semua materi yang
telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, yang meliputi dua ide
pokok, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Arah Kiblat
Kata kiblat terulang sebanyak 4 kali di dalam Al-Qur’an. Secara
etimologi, kata kiblat berasal dari bahasa arab قبلة, yaitu salah satu bentuk
masdar dari kata kerja  قبلة- يقبل-  قبل, yang berarti menghadap. Dalam
kamus besar bahasa Indonesia kiblat diartikan dengan arah ke Ka’bah yang
ada di Makkah (pada saat shalat), sedangkan dalam bahasa latin disebut
azimuth. Dengan demikian kiblat secara bahasa dapat diartikan menghadap
ke Ka’bah ketika shalat.20
Menurut Muhyiddin Khazin yang dimaksud dengan arah kiblat
adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati
kota Makkah (Ka’bah) dengan kota yang bersangkutan.21
Adapun Ahmad Izzuddin mendefinisikan bahwa yang disebut
arah kiblat adalah Ka’bah atau paling tidak Masjid al-Hara>m dengan
mempertimbangkan

posisi

lintang dan

bujur

Ka’bah,

dan

juga

mempertimbangkan posisi arah dan posisi terdekat dihitung dari daerah
yang kita kehendaki.22
Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kiblat
adalah arah terdekat dari seseorang menuju Ka’bah dan setiap umat
20

Maskufa, Ilmu Falak,(Jakarta: Gaung Persada, 2010), 124.
Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik, 48.
22
Izzuddin, Ilmu Falak Praktis, 17.
21
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muslim wajib menghadap ke arahnya saat melaksanakan shalat. Dengan
kata lain, arah kiblat adalah suatu arah yang wajib dituju oleh umat Islam
ketika melakukan ibadah shalat dan ibadah-ibadah lain.
B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat
Para fuqoha dan semua mujtahid sepakat bahwa menghadap
Ka’bah atau mengarah ke Ka’bah ketika melaksanakan shalat adalah wajib
dan merupakan syarat sahnya shalat. Menghadap kiblat telah ditetapkan
dalam Al-Qur’an, sunah dan ijma’.
1. Al-Qur’an
Allah SWT menegaskan kewajiban menghadap ke arah kiblat
sebanyak empat kali dalam surat Al-Baqarah ayat 142, 144, 149 dan
150:
a. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 142:

َ ُ َۡ َ ۡ ُ ََ َ
ْ ُ َ
ٓ َ ُ ُ ُ
َ
ِ َس َيقول ٱلسف َها ُء م َِن ٱلن
اس ما ولىٰهم عن ق ِبلت ِ ِهم ٱلتِي كانوا
َ ُٓ ََ َ
ۡ َۡ َ ُ ۡ َۡ َ ُ ََۡ َ
ۡ
َ
َ
ُ
ٰ
ٰ
صر ٖط
ِ ب يه ِدي من يشاء إِلي
ۚ عليها ۚ قل ِِّلِ ٱلمش ِرق وٱلمغ ِر
َ ۡ ُ
٢٤١ يم
ٖ ِمستق

Artimya: Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan
berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam)
dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah
berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah
timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang
dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus."23

23

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 37.
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b. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144:

َ
َ َ َٗ َ َ ََ ٓ َ
َ
َ ُى َت َقل
ٰ قَ ۡد نَ َر
ب َو ۡج ِهك ف ِي ٱلس َماءِ فل ُن َول َِينك ق ِۡبلة ت ۡرضى ٰ َها ۚ ف َو ِل
ْ ُ َ ُ ُ َ ُ َۡ َ َ َ ۡ
َ َ ۡ َ
ُ َ
ۡ ك َش ۡط َر ٱل ۡ َم
نت ۡم ف َولوا ُو ُجوهك ۡم
ج ِد ٱلحر ِام وحيث ما ك
س
وجه
ِ
َ
َ ُ َ ۡ ََ َ َٰ ۡ ْ ُ ُ َ َ َ
ۡون َأنَ ُه ٱلۡ َح ُق مِن َربهم
ش ۡط َرهُۥ ِإَون ٱل ِذين أوتوا ٱلكِتب ليعلم
ِِ
َ َ
َ ُ
َ َُ ََ
٢٤٤ ِّل بِغٰفِ ٍل عما َي ۡع َملون
وما ٱ

Artinya: Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke
langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke
kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah
Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada,
Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya
orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab
(Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling
ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan
Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka
kerjakan.24
c. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 149:

ۡ
َ
َ َ ۡ َ ََ َ ۡ َ َ ُ َۡ ۡ َ
ۡ ك َش ۡط َر ٱل ۡ َم
ج ِد ٱل َح َر ِام ِإَون ُهۥ
س
ومِن حيث خرجت فو ِل وجه
ِ
ُ َۡ
َ ُ َ َ َ
َ َُ ََ َ َ
٢٤١ ِّل بِغٰفِ ٍل عما ت ۡع َملون
لل َحق مِن ربِك وما ٱ

Artinya: Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka
Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram,
Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak
dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa
yang kamu kerjakan.25
d. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 150:

ۡ
َ َ ۡ َ ََ َ ۡ َ َ ُ َۡ ۡ َ
ۡ ك َش ۡط َر ٱل ۡ َم
ج ِد ٱل َح َر ِام
س
ومِن حيث خرجت فو ِل وجه
ِ
َ َ ُ َ ََ َُ ۡ َ ۡ ُ َ ُ ُ ْ ََُ ُۡ ُ َ ُ َۡ َ
ِ وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرهۥ ل ِئلا يكون ل ِلن
اس

24
25

Ibid., 38
Ibid., 40.
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َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ََ ۡ ُۡ ْ َُ َ َ َ َ ٌ َ ُ ۡ ُ َۡ َ
ۡ
عليكم حجة إِلا ٱل ِذين ظلموا مِنهم فلا تخشوهم وٱخشو ِن
َ ُ َ
َ ُ ََۡ ۡ ُ َ َََ ۡ ُ َۡ َ
ۡ
َ
٢٥١ ول ِأت ِم ن ِعمتِي عليكم ولعلكم تهتدون
Artinya: Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah
wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu
(sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke
arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu,
kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka
janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah
kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku
atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.26
2. Hadiṡ

ع َل ْي ِه
َ صلَّی اﷲ
َ ُع َْن اَبِي ُه َر ْي َرةَ َر ِض َي اللّٰه
َ س ْو ُل اﷲ
ُ  قا َ َل َر:ع ْنهُ قا َ َل
ست َ ْقبِ ِل ا ْل ِق ْبلَ َة فَكَبِ ْر
َّ سلَّ َم اِذَا قُ ْمتَ اِلَی ال
ْ سبِ ِغ ا ْل ُوض ُْو َء ث ُ َّم ا
ْ َ ص َلۃِ فَا
َ َو
)(رواه البخاری
Artinya: Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasululla>h SAW bersabda
:“Jika engkau hendak mendirikan shalat maka
sempurnakanlah wudumu, kemudian menghadaplah ke
kiblat lalu bertakbirlah”. (HR. Bukhari).27

َ  ك:ع ْنهُ قَا َل
صلَّی
َ ب َر ِض َي اللّٰه
َ س ْو ُل اللّٰ ِه
ِ ع َِن ا ْلبَ َر
ُ َان َر
ٍ اء ْب ِن ع َِاز
س ْبََ َة
َ ست َّ َة
َ ُاللّٰه
َ ش َر
َ ع
ِ صلَّی نَحْ َو بَ ْي
َ سلَّ َم
ِ ِس
َ شه ًْرا ا َ ْو
َ ع َل ْي ِه َو
ِ ت ا ْل َم ْقد
ب ا َ ْن يُ َو َّج َه
َ ُصلَّی اللّٰه
َ
َ عش ََر
َ س ْو ُل اللّٰ ِه
َ علَ ْي ِه َو
ُّ سلَّ َم يُ ِح
ُ شه ًْرا َوكا َ َن َر
)س َما ِء
َّ ِلی ا ْل َك َْ َب ِة فَا َ ْن َز َل اللّٰه ع ََّز َو َج َّل (قَ ْد نَ َرى ت َ َقلُّ َب َوجْ ِهكَ ِفي ال
َ ا
)َفت َ َو َّج َه َنحْ َو ا ْل َك َْ َب ِة (رواه البخاری
Artinya : Pernah Rasululla>h SAW shalat menghadap ke Bait alMaqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan. Sedang
Rasululla>h SAW menginginkan disuruh menghadap kiblat.
Maka Allah pun menurunkan “Sesungguhnya kami
26

Ibid.
Abi> Abdulla>h Muhammad bin Isma>i>l al-Bukha>ri, S}ah}>ih} al-Bukha>ri, Vol. VIII. (Beirut:
Darl al-Fikr), 186
27
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(sering) melihat mukamu menengadah ke langit” Oleh
karena itu, beliau pun menghadap Ka’bah.28
C. Sejarah Arah Kiblat
1. Historisitas Kiblat
Ka’bah sebagai kiblat umat muslimin, merupakan bangunan suci
yang terletak di kota Makkah di dalam Masjidil Hara>m. Ia merupakan
bangunan yang dijadikan patokan arah kiblat atau arah shalat bagi umat
Islam di seluruh dunia. Selain itu, merupakan bangunan yang wajib
dikunjungi atau diziarahi pada saat musim haji dan umrah.
Ka’bah adalah sebuah bangunan mendekati bentuk kubus yang
terletak di tengah Masjidil Hara>m di Makkah. Bangunan ini adalah
monumen suci bagi umat Islam. Dalam The Encyclopedia Of Religion
bangunan Ka’bah merupakan bangunan yang dibuat dari batu (granit)
Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus
(muka’ab) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter, dan
lebar 11 meter.29 Batu-batu yang dijadikan bangunan ka,bah saat itu
diambil dari sacred mountains, yakni: Sinai, al-Judi, Hira, Olivet, dan
Lebanon.
Dalam Dictionary of Islam dijelaskan bahwa Ka’bah diciptakan
dua ribu tahun sebelum penciptaan dunia. Nabi Adam AS dianggap
sebagai peletak dasar bangunan Ka’bah di bumi karena menurut Yaqut
al-Hamawi (ahli sejarah dari Irak) menyatakan bahwa bangunan Ka’bah

28
29

Ibid., 290.
Maskufa, Ilmu Falak, 130.
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berada di lokasi kemah Nabi Adam AS setelah diturunkan Allah SWT
dari surga ke bumi. Setelah Nabi Adam wafat, bangunan itu diangkat ke
langit.30 Kalangan Mufassiri>n dan lainnya tidak menemukan teks yang
menyebutkan pendiri pertama Ka’bah. Hanya menyebutkan bahwa
Ka’bah merupakan rumah pertama yang diperuntukkan bagi manusia
untuk beribadah kepada Allah.31
Pada masa Nabi Ibra>him AS dan puteranya Nabi Isma>i>l AS,
lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah.
Bangunan ini merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun,
berdasarkan ayat Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 96:

ََ
ََٰ ۡ
َ َ ُ َۡ َََ َ
ٗ ُ َ َٗ َ ُ َ َ َ
َ
ِ ضع ل ِلن
١٩ اس لل ِذي بِبكة مبارٗك وهدى ل ِلعل ِمين
ِ تو
ٖ إِن أول بي

Artinya: Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat
beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah)
yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.32
Nabi Isma>i>l as menerima H}ajar Aswad dari malaikat Jibri>l di
Jabal Qubais lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan Ka’bah.
Bangunan ini berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut
muka’ab. H}ajar Aswad merupakan batu yang disakralkan oleh umat
islam yang dimaksudkan bukan untuk menyembah H}ajar Aswad
tersebut, akan tetapi dengan tujuan menyembah Allah SWT. Setelah
Nabi Isma>i>l wafat, pemeliharaan Ka’bah dipelihara oleh keturunannya,
30
Susiknan Azhari, Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern),
(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 41.
31
Maskufa, Ilmu Falak, 130.
32
Departemen Agama RI, 158.
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lalu Bani Jurhum, lalu Bani Khuza’ah, lalu kabilah-kabilah Quraisy
yang merupakan garis keturunan Nabi Isma>i>l as.33 Menjelang
kedatangan islam Ka’bah dipelihara Abdul Muthalib (kakek Nabi
Muh}ammad SAW). Pada masa Nabi Muh}ammad berusia 30 tahun
(sekitar tahun 600 M dan belum diangkat menjadi Rasul) bangunan
itu direnovasi akibat banjir bandang pada saat itu. Turut serta para
pemimpin kabilah dan pemuka

masyarakat Quraisy.34 Sudut-sudut

Ka’bah oleh Quraisy dibagi empat bagian yaitu sebelah utara disebut
al-Rukn al-Iraqi, sebelah Barat disebut

al-Rukn al-Syam, sebelah

Selatan disebut al-Rukn al-Yamani, sebelah Timur disebut al-Rukn alAswadi (karena H}ajar Aswad terletak di pojok ini).35 Sempat terjadi
perselisihan antara kabilah ketika peletakan batu H}ajar Aswad namun
atas penyelesaian Nabi Muh}ammad perselisihan terselesaikan tanpa
pertumpahan darah. Akhirnya di sekitar Ka’bah bersih dari berhalaberhala ketika Nabi Muh}ammad membebaskan kota Makkah (Fathu
Makkah). Selanjutnya Ka’bah dipelihara oleh Bani Sya’ibah sebagai
pemegang kunci Ka’bah dan administrasi serta pelayanan haji oleh
pemerintahan khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ustman bin
Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sofyan, Dinasti
Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Ustmaniyah Turki, sampai saat

33

Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis ( Malang: UIN Malang Press,2008), 138-139.
Maskufa, Ilmu Falak, 130.
35
Murtadho, Ilmu Falak Praktis, 138.
34
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ini pemerintah kerajaan Arab Saudi yang bertindak sebagai pelayan dua
kota suci, Makkah dan Madinah.36
2. Perpindahan Arah Kiblat
Menurut Ibnu Katsir, Rasululla>h SAW dan para sahabat shalat
dengan menghadap Bait al-Maqdis. Namun Rasululla>h lebih suka
menghadap kiblatnya Nabi Ibra>hi}m yaitu Ka’bah. Oleh karena itu
beliau sering shalat diantara dua sudut Ka’bah sehingga Ka’bah berada
diantara beliau dan Bait al-Maqdis. Dengan demikian beliau shalat
sekaligus menghadap Ka’bah dan Bait al-Maqdis. Setelah hijrah ke
Madinah, hal tersebut tidak mungkin lagi. Beliau shalat menghadap
Bait al-Maqdis. Setelah hijrah ke Madinah kiblat dipindahkan ke arah
Bait al-Maqdis Yerussalem Palestina. Perpindahan arah kiblat ini
termasuk dalam dakwah Nabi karena agar kaum Yahudi Bani Israel
bisa tertarik kepada ajaran Nabi Muh}ammad. Tetapi setelah Rasululla>h
menghadap Bait al-Maqdis selama 16-17 bulan, ternyata harapan
Rasululla>h tidak terpenuhi. Orang-orang Yahudi di Madinah berpaling
dari ajakan beliau. Bahkan mereka merintangi islamisasi yang
dilakukan Nabi dan mereka telah bersepakat untuk menyakitinya
dengan menentang Nabi dan tetap berada pada kesesatan. Karena itu
Rasululla>h SAW sering berdoa memohon kepada Allah SWT dengan
menengadahkan tangannya ke langit mengharap agar diperkenankan
pindah kiblat shalat dari Bait al-Maqdis ke Ka’bah lagi. Maka turunlah

36

Maskufa, Ilmu Falak, 131.
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perintah

yang

ditunggu-tunggu

oleh

Rasululla>h

yaitu

untuk

memalingkan arah kiblat ke arah Ka’bah kembali. Kejadian ini terjadi
pada bulan Rajab tahun ke 2 H yang tercermin dalam surat Al-Baqarah
ayat 144.37
Pada dasarnya Ka’bah merupakan masjid yang pertama kali
dibangun di muka bumi. Oleh karena itu masjid yang dibangun di muka
bumi harus menghadap ke arah kiblat yang terletak di Masjid al-Hara>m
Makkah. Masjid di muka bumi yang dibangun di barat Ka’bah harus
menghadap ke timur, masjid yang dibangun di timur Ka’bah harus
menghadap ke barat, masjid yang dibangun di utara Ka’bah harus
menghadap ke selatan, masjid yang dibangun di selatan Ka’bah harus
menghadap ke utara.38
D. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Arah Kiblat
Para ulama mazhab sepakat bahwa menghadap ke arah kiblat
merupakan salah satu syarat sahnya shalat.39 Terkait dengan ini para ulama
berbeda pendapat:
1. Imam Syafi’i
Imam Syafi’i dalam Kitab Al-Umm, berpendapat bahwa bagi
orang yang jauh dari Ka’bah, wajib berijtihad dengan petunjukpetunjuk yang ada. Dengan kata lain, ia wajib menghadap ’ainul

37

Teungku Muhammad Hasby Ash Shiddiqi, Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Jilid 2, (Jakarta:
Karya Unipress, 1993), 387-388.
38
Salamun Ibrahim, Ilmu Falak (Cara Mengetahui Awal Bulan, Awal tahun, Musim, Kiblat
dan Perbedaan Waktu,) (Surabaya: Pustaka Progresif, 2003), 47.
39
Ahmad Izzan dan Iman Saifulloh, Studi Ilmu Falak, (Banten: Pustaka Aufa Media, 2013),
98.
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Ka’bah walaupun pada hakikatnya ia menghadap jihat al-Ka’bah.40
Mazhab Syafi’i telah menambah dan menetapkan empat kaidah yang
bisa digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat, yaitu: 41
a. Menghadap Kiblat Yakin
Seseorang yang berada di dalam Masjidil Haram dan
melihat langsung Ka'bah, wajib menghadapkan dirinya ke kiblat
dengan penuh yakin. Ini yang juga disebut sebagai “’ain alKa’bah”. Kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih dahulu
dengan melihat atau menyentuhnya bagi orang yang buta atau
dengan cara lain yang bisa digunakan misalnya pendengaran.
Sedangkan bagi seseorang yang berada dalam bangunan Ka’bah itu
sendiri maka kiblatnya adalah dinding Ka’bah.
b. Menghadap Kiblat Perkiraan
Seseorang yang berada jauh dari Ka'bah yaitu berada diluar
Masjidil Haram atau di sekitar tanah suci Makkah sehingga tidak
dapat melihat bangunan Ka’bah, mereka wajib menghadap ke arah
Masjidil Haram sebagai maksud menghadap ke arah kiblat secara
dzan atau kiraan atau disebut sebagai “jihat al-Ka’bah”. Untuk
mengetahuinya dapat dilakukan dengan bertanya kepada mereka
yang mengetahui seperti penduduk Makkah atau melihat tanda-

40
Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya, AICIS,
424 (2012), 761.
41
Muh. Rasywan Syarif, Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya, Jurnal
Studia Islamika, 2 (2012), 152-153.
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tanda kiblat atau “s}af” yang sudah dibuat di tempat-tempat
tersebut.
c. Menghadap Kiblat Ijtihad (Ijtihad al-Ka’bah)
Ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar
tanah suci Mekkah atau bahkan di luar negara Arab Saudi. Bagi
yang tidak tahu arah dan ia tidak dapat mengira kiblat z}an-nya
maka ia boleh menghadap kemanapun yang ia yakini sebagai arah
kiblat. Namun bagi yang dapat mengira maka ia wajib ijtihad
terhadap arah kiblatnya. Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan
arah kiblat dari suatu tempat yang terletak jauh dari Masjidil
Haram. Diantaranya adalah ijtihad menggunakan posisi rasi
bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam dan
perhitungan segitiga bola maupun pengukuran menggunakan
peralatan modern.
d. Mengikuti orang yang berijtihad, yakni ketika memang sudah tidak
mampu melakukan tiga tahapan di atas, maka ia harus mengikuti
seseorang yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat.42
Ulama

Syafi’iyah

juga

berpendapat

apabila

seseorang

berijtihad dan kemudian shalat ke arah yang sesuai ijtihadnya
kemudian nampak salah kiblatnya secara yakin setelah shalat, maka

Abdurraḥman bin Muḥammad ‘Aus al-Zaziry, Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah,
(Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 181.
42
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shalatnya batal dan wajib mengulanginya, kecuali jika kesalahannya
hanya sebatas zan (prasangka) maka tidak apa-apa.43
2. Imam Hanbali44
Ketika seseorang tidak tahu arah kiblat, maka jika ia berada di
sebuah negara yang terdapat beberapa mihrab yang dibangun oleh
orang muslim, maka ia wajib mengahadap kiblat sesuai dengan mihrab
selama diketahui bahwa masjid tersebut dibuat oleh orang-orang Islam,
dan tidak boleh berbeda arah dengan mihrab dalam keadaan tersebut,
bahkan tidak boleh menyimpang darinya.
Dan jika ditemukan mihrab di negara yang bobrok, seperti
arah-arah peninggalan terdahulu, maka ia tidak boleh mengikutianya,
kecuali apabila nyata-nyata bekas bangunan masjid dirobohkan dan
telah dibangun oleh orang-orang Islam, maka apabila tidak ditemukam
mihrab maka ia harus bertanya, walaupun dengan mengetuk beberapa
pintu dan mencari orang yang bisa menunjukannya dan memegang
pendapatnya orang yang adil baik itu laki-laki, perempuan atau budak.
Kemudian jika orang yang memberikan berita adalah orang yang ‘alim
tentang kiblat dengan yakin maka ia harus menjalankan berita tersebut
dan tidak boleh berijtihad.
Apabila dalam sebuah perjalanan dan tidak menemukan
seorang, maka apabila ia orang yang ‘alim metode-metode arah kiblat,
maka ia diharuskan meneliti dengan metode-metode tersebut, dan
43
44

Ibid., 183.
Ibid., 181.

31

berijtihad dengan metode tersebut dan apabiala ia berijtihad dengan
prasangka yang kuat terhadap suatu arah dan shalat sesuai arah
tersebut maka shalatnya sah. Dan apabila ia meninggalkan arah
tersebut dan shalat mengahadap arah yang lain maka shalatnya tidak
sah.
3. Imam Hanafi45
Ulama Ḥanafiyah juga berpendapat ketika seseorang mampu
untuk berijtihad dan shalat ke arah yang diyakini kiblat tanpa dengan
ijtihad, kemudian diketahui bahwa benar arah tersebut adalah kiblat
maka shalatnya sah. Adapun ketika jelas-jelas arah itu salah, baik itu di
pertengahan shalat atau setelah shalat maka shalatnya batal dan wajib
mengulangi. Dan apabila ia ragu dan tanpa penelitian, dan shalat,
kemudian nampak jelas menghadap kiblat, jika hal itu terjadi setelah
selesainya shalat maka shalatnya sah dan tidak wajib mengulang, dan
jika terjadi di tengah-tengah shalat maka shalatnya batal dan wajib
memulai kembali.
4. Imam Maliki46
Sama halnya ulama’ Hanafiyah, ulama’ Malikiyah berpendapat
tentang seseorang yang berijtihad dalam mengetehui arah kiblat dan
shalat ke arah sesuai dengan ijtihadnya, kemudian nampak ketika
shalat bahwa ijtihadnya salah, maka ia wajib memutus shalatnya
dengan dua syarat; pertama, ia seorang yang bisa melihat, apabila ia
45
46
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seorang yang buta maka ia tidak wajib memutus shalatnya tetapi ia
wajib berpaling ke kiblat dan meneruskan shalatnya, jika tidak maka
shalatnya batal. Yang kedua; jika terlalu menyimpang dari kiblat,
apabila menyimpangnya sedikit maka tidak membatalkan shalat, baik
itu buta atau bisa melihat akan tetapi keduanya wajib berpaling ke arah
kiblat, jika tidak berpaling ke kiblat, maka shalatnya sah tetapi
berdosa.
Ulama’ Malikiyah juga berpendapat ketika seseorang shalat
dengan menghadap ke kiblat setelah berijtihad dan ijtihad nampak
salah setelah shalat dan shalatnya tidak menghadap ke kiblat, maka
shalatnya tetap sah, baik itu salahnya secara yakin atau {z}an
(prasangka).
Menurut Imam Hanafi, bagi orang yang jauh dari Ka’bah cukup
menghadap jihat al-Ka’bah saja. Artinya seseorang yang menghadap
Ka’bah dengan yakin, dalam hal ini salah satu sisi Ka’bah, maka ia sudah
termasuk menghadap Ka’bah. Ini sejalan dengan pendapat Imam Malik,
bahwa bagi orang yang jauh dari Ka’bah dan tidak mengetahui arah kiblat
secara pasti, maka ia cukup menghadap ke arah Ka’bah secara z}an
(perkiraan). Namun bagi orang yang jauh dari Ka’bah dan ia mampu
mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap
ke arahnya.
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E. Metode-metode Menentukan Arah Kiblat
Para ulama dan tokoh masyarakat mengalami peningkatan yang
signifikan dalam penggunan metode untuk menentukan arah kiblat baik
dari segi teknologi maupun aspek kualitas akurasinya. Dari segi alat
ukurnya mulai dari alat yang sederhana seperti tongkat istiwa~, rubu’
mujayyab hingga alat yang berupa kompas dan theodolite, maupun
software-software komputer seperti Qibla Locator, Google Earth, dan lain
sebagainya. Dari metode yang digunakan dalam perhitungan arah kiblat
juga mengalami perkembangan, baik mengenai data koordinat maupun
sistem ilmu ukurnya, seperti alat bantu perhitungan kalkulator scientific
maupun alat bantu pencarian data koordinat GPS (Global Positioning
System).47 Penggunaan teknlogi baru yang diaplikasikan dengan metodemetode untuk menentukan arah kiblat akan menghasilkan data azimuth
yang tingkat akurasinya tinggi. Metode yang sering dipergunakan tersebut
antara lain dengan teori azimuth kiblat, rumus segitiga bola (spherical
trigonometry), dan teori bayang-bayang kiblat.
1. Azimuth Kiblat (al-Samt)
Azimuth merupakan busur pada lingkaran horizon diukur
mulai dari titik Utara ke arah Timur. Kadang-kadang diukur dari titik
Selatan ke arah Barat. Azimuth kiblat merupakan sebuah jarak sudut
yang dihitung searah dengan jarum jam mulai dari titik utara berputar
ke arah timur sampai titik kiblat. Nilai azimuth titik utara adalah 0°

47
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atau 360°, titik timur azimuthnya 90°, titik selatan nilai azimuthnya
180°, dan titik Barat nilai azimuthnya 270°.48 Apabila azimuth diukur
berlawanan arah dengan jarum jam mulai dari titik utara ke arah titik
barat maka nilainya menjadi negatif (-).49
Dalam menentukan arah kiblat menggunakan metode
azimuth kiblat data yang diperlukan antara lain adalah lintang dan
bujur tempat, lintang dan bujur tempat Ka’bah.50
2. Segitiga Bola (Spherichal Trigonometry)
Arah kota Makkah yang terdapat Ka’bah (Arah kiblat umat
muslim) dapat diketahui dari setiap titik yang berada di permukaan
bola bumi. Karena bumi ini bulat dan setiap titik daerah berada pada
permukaan bola bumi, maka teori yang dapat dipergunakan untuk
menentukan arah kiblat adalah ilmu ukur segitiga bola (Spherical
Trigonometry). Perhitungan dan pengukuran arah kiblat dengan
menggunakan ilmu ukur segitiga bola dilakukan dengan derajat sudut
dari titik kutub utara dengan menggunakan alat bantu mesin hitung
atau kalkulator.51
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3. Bayang-Bayang Kiblat
Bayang-bayang kiblat adalah bayang-bayang matahari yang
pada saat tertentu di daerah tertentu pula menuju atau ke arah kiblat.52
Pada saat tertentu pergerakan musiman matahari akan menyebabkan
pada suatu ketika posisi matahari berada tepat di atas Ka’bah yang
disebut Istiwa>~ A’z}am atau Zawa>l atau Ras}d al-Qiblah.
F. Deviasi Arah Kiblat
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) deviasi berarti
penyimpangan.53 Sehingga definisi dari deviasi arah kiblat adalah
kemelencengan/penyimpangan arah kiblat s}af/bangunan (arah kiblat nyata)
dari arah kiblat sebenarnya (arah kiblat baku).
Pengukuran arah kiblat sangatlah urgen. Secara umum arah kiblat
di Indonesia berkisar 290-295 derajat sesuai dengan lokasi daerah.
Sedangkan jarak antara Ka’bah dan Indonesia berkisar 6.000-11.000
kilometer. Jika jarak yang terpisah 8000 an kilometer, maka deviasi 1
derajat memberikan penyimpangan posisi kiblat dari Ka’bah sekitar 140
kilometer, sehingga tidak mengarah ke Ka’bah atau malah mengarah ke
negara lain.54
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BAB III
PENENTUAN DAN DEVIASI ARAH KIBLAT

A. Letak Geografis
Letak geografis Kecamatan Sampung terletak di Barat Laut pusat
pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Kecamatan Sampung memiliki luas
wilayah 80, 61 km2. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten
Wonogiri Provinsi Jawa Tengah di bagian Barat, di bagian Utara berbatasan
dengan Kabupaten Magetan, sementara di bagian Selatan berbatasan dengan
Kecamatan Badegan, dan di bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan
Sukorejo. Pusat pemerintahan tingkat kecamatan berada di Desa Sampung
yang merupakan tempat lokasi kantor kecamatan atau ibukota kecamatan.
Dilihat menurut tipografinya, Kecamatan Sampung berada pada daerah dengan
ketinggian rata-rata 194 meter di atas permukaan laut.54
Wilayah teritorial Kecamatan Sampung meliputi 12 Desa yang terdiri
dari 44 Dusun.55

NO
1
2
3
4
5
6
7
54
55

Luas (Dalam km2)
7,41
2,81
1,49
4,63
8,68
8,96
7,69

Kelurahan/Desa
Gelangkulon
Karangwaluh
Glinggang
Carangrejo
Tulung
Kunti
Pagerukir

Sumarno, Profil Kecamatan Sampung (Ponorogo: BAPPEDA, 2015), 2.
Ibid., 56.
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8
9
10
11
12

Pohijo
Jenangan
Nglurup
Sampung
Ringinputih
JUMLAH

7,86
6,20
7,59
14,72
2,57
80,61
Tabel 1.1

Dari seluruh desa tersebut desa yang memiliki wilayah terluas adalah
Desa Sampung yang mempunyai wilayah mencapai 14,72 km2 atau sekitar
18,26 persen dari luas total wilayah Kecamatan Sampung. Sedang luas wilayah
terkecil adalah Desa Glinggang dengan luas wilayah 1,4 km2 atau sekitar 1,85
persen dari luas total wilayah Kecamatan Sampung.56
Ditinjau dari jarak desa ke ibukota Kecamatan Sampung, desa yang
letaknya paling jauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Pagerukir dan Desa
Gelangkulon dengan jarak sekitar 14 kilometer dari ibukota kecamatan dan
desa Sampung sebagai ibukota Kecamatan merupakan desa terdekat.57

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
56
57

Ibid., 7.
Ibid., 2.

Kelurahan/Desa
Gelangkulon
Karangwaluh
Glinggang
Carangrejo
Tulung
Kunti
Pagerukir
Pohijo
Jenangan

Koordinat
Lintang
Bujur Timur
Selatan
7,8621
111,3402
7,88568
111,3528
7,8633
111,3552
7,8533
111,3755
7,8216
111,3757
7,8504
111,3513
7,8339
111,3197
7,8015
111,3089
7,8059
111,3194
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10
11
12

Nglurup
Sampung
Ringinputih

7,7963
7,8011
7,8492

111,3556
111,3642
111,3804

Tabel 1.2
B. Jumlah Masjid di Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo
Berdasarkan data dari KUA Sampung pada tahun 2018, di Kecamatan
Sampung terdapat 79 masjid dan 164 mushola. Beberapa dari masjid-masjid
tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.58
No

Kelurahan/Desa

1

Gelangkulon

2

Karangwaluh

3

Glinggang

4

Carangrejo

5

Tulung

6

Kunti

7

Pagerukir

8

Pohijo

9

Jenangan

10

Nglurup

11

Sampung

12

Ringinputih


























Nama Masjid
Miftahul Huda
Sabilul Muttaqin
Ar-Rahman
Subulul Huda
Miftahul Huda
Baitul Muttaqin
Subulul Huda
Ar-Rahman
Nurul Huda
Al-Hikam
Al-Barakah
Darussalam
Darul Hikmah
Al-Muttaqin
Hudatul Muttaqin
Sunan Kalijaga
Ad-Darajah
Al-Maghfirah
LDII
Al-Barakah
KH. Abdurrahman
Al-Khalifah
Nurul Hasanah
Baitur Rahman

Tabel 1.3
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung, Jumlah Masjid dan Mushola Tahun 2018.
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Dari beberapa jumlah masjid tersebut yang berada di wilayah
Kecamatan Sampung, peneliti mengambil dua Masjid yang berada di Desa
Carangrejo yang dijadikan sebagai lokasi atau objek penelitian. Masjid tersebut
adalah masjid Subulul Huda dan masjid ar-Rahman.
C. Penentuan Arah Kiblat
1. Arah Kiblat Masjid Subulul Huda
Masjid Subulul Huda terletak di RT.01/RW.02 Dusun Kalangan
Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Posisi
masjid terletak pada titik koordinat 7o 51’ 33,79’’ LS dan 111o 22’
37,66’’BT. Ta’mir masjid tersebut adalah Bapak Djamin.
Berdasarkan interview yang dilakukan peneliti dengan ta’mir
Masjid ar-Rahman tersebut, beliau mengatakan bahwa:
“Masjid Subulul Huda didirikan pada tahun 2001. Pada awal
pembangunan masjid tersebut dilakukan pengukuran arah kiblat
menggunakan kompas. Tetapi pada saat ada mahaiswa IAIN Ponorogo
yang sedang KPM di lingkungan ini dan mereka melakukan pengukuran,
ternyata arah kiblat masjid kurang serong ke utara sekitar 6° dari arah
kiblat sebelumnya.”59

59

Transkip wawancara, 01/TW-1/F-1/27-X/2018
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2. Arah Kiblat Masjid ar-Rahman
Masjid ar-Rahman terletak di Jalan Raya Carangrejo-Sampung
Dusun Carangrejo Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten
Ponorogo. Posisi masjid terletak pada titik koordinat 7o 51’ 8,22’’ LS dan
111o 21’ 48,58’’BT. Ta’mir masjid tersebut adalah Bapak Basyiron.
“Masjid ar-Rahman didirikan pada tahun 2011 dan diresmikan pada tahun
2012. Pada awal pembangunan masjid tersebut dilakukan pengukuran arah
kiblat dengan bantuan peralatan kompas. Namun kemarin ada mahasiswa
IAIN Ponorogo yang melakukan pengukuran arah kiblat di masjid arRahman dan hasilnya kurang serong ke utara sekitar 6° 30’.”60
D. Hisab dan Deviasi Arah Kiblat
1. Hisab Arah Kiblat Masjid Subulul Hudal Huda Tanggal : 1 April 2018.61
Data: Lintang Tempat = -7o 50’ 5,62’’
Bujur Tempat

= 111o 22’ 10,68’’

Lintang Mekah = 21o 25’ 20,72’’
Bujur Mekah

= 39o 49’ 33,86’’

D

= 4o 31’ 08’’

E

= -0o 3’ 57’’

a. Azimuth Kiblat
a

60
61

= 90o - (-7o 50’ 5,62’’)

Transkip wawancara, 01/TW-1/F-2/28-X/2018
Al-Ihsani, “Akurasi Arah kiblat..”, 58-59.

= 97o 50’ 5,62’’
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b

= 90o - (21o 25’ 20,72’’)

= 68o 34’ 39,28’’

C

= 111o 22’ 10,68’’- 39o 49’ 33,86’’ = 71o 32’ 36,82’’

Rumus
Cotan B = Cotan b . Sin a : Sin C – Cos a . Cotan C . Cotan B
Cotan 68o 34’ 39,28’’. Sin 97o 50’ 5,62’’: 36,82’’- Cos 97o
50’ 5,62’’. Cotan71o 32’ 30’ 57,13’’
Azimuth Kiblat = 65o 31’ 20,1’’ UB
= 294o 28’ 39,9’’ UTSB
b. Bayang Kiblat
a

= 90o - (4o 31’ 08’’)

= 85o 28’ 52’’

b

= 90o - (-7o 50’ 5,62’’)

= 97o 50’ 5,62’’

A

= 65o 31’ 20,1’’

KWD

= (105o- 111o 22’ 10,68’’) : 15 = -0o 25’ 28,71’’

Rumus
Cotan P

= cos b. tan A
= cos 97o 50’ 5,62’’ . tan 65o 31’ 20,1’’
= -73o 19’ 50,09’’

Cos (C-P) = Cotan a. tan b.cos P
= Cotan 85o 28’ 52’’ . tan 97o 50’ 5,62’’ . cos -73o 19’
50,09’’
= 99o 28’ 58,54’’
C

= (C-P)+P
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= 99o 28’ 58,54’’ + -73o 19’ 50,09’’
= 26o 9’ 8,45’’
Bayangan = MP+ C+ KWD
= 12- -0o 3’ 57’’ + 1o 44’ 36,56’’ + -0o 25’ 28,71’’
= 13j 23m 4,85d
Hasil pengukuran arah kiblat Masjid Subulul Huda dengan
menggunakan kompas RHI adalah 300o 58’ 39,9’’. Berdasarkan hisab,
pengamatan dan pengukuran menggunakan media Ras}d al- Qiblah, Google
Earth, dan Kompas RHI, arah kiblat Masjid Subulul Huda tersebut kurang
serong ke arah utara sekitar 6o 00’0’’.

2. Hisab Arah Kiblat Masjid Ar-Rahman Huda Tanggal : 15 Agustus 2017.62
Data: Lintang Tempat = -7o 51’ 8,22’’
Bujur Tempat

= 111o 21’ 48,58’’

Lintang Mekah = 21o 25’ 20,72’’
Bujur Mekah

= 39o 49’ 33,86’’

D

= 13o 59’ 12’’

E

= -0o 4’ 29’’

a. Azimuth Kiblat

62

a

= 90o - (-7o 51’ 8,22’’)

= 97o 51’ 8,22’’

b

= 90o - (21o 25’ 20,72’’)

= 68o 34’ 39,28’’

C

= 111o 21’ 48,58’’- 39o 49’ 33,86’’ = 71o 32’ 14,72’’

Ibid., 59-60.

43

Rumus :
Cotan B = Cotan b. Sin a: Sin C – Cos a. Cotan C
Cotan B = Cotan 68o 34’ 39,28’’. Sin 97o 51’ 8,22’’: Sin 71o 32’
14,72’’- Cos 97o 51’ 8,22’’. Cotan 71o 32’ 14,72’’
= 65o 31’ 0,6’’
Azimuth Kiblat = 65o 31’ 0,6’’ UB
= 294o 28’ 59,4’’ UTSB
b. Bayang Kiblat
a

= 90o - (13o 59’ 12’’)

= 76o 0’ 48’’

b

= 90o – (-7o 51’ 8,22’’)

= 97o 51’ 8,22’’

A

= 65o 31’ 0,6’’
= (105o- 111o 21’ 9,54’’) : 15 = -0o 25’ 27,24’’
= cos b. tan A
= cos 97o 51’ 8,22’’. tan 65o 31’ 0,6’’
= -73o 17’ 59,34’’

Cos (C-P) = Cotan a. tan b.cos P
= Cotan 76o 0’ 48’’. tan 97o 51’ 8,22’’. cos -73o 17’ 59,34’’

= 121o 15’ 54,8’’
C

= (C-P)+P
= 121o 15’ 54,8’’+ -73o 17’ 59,34’’
= 47o 57’ 55,48’’

Bayangan = MP+ C+ KWD
= 12- -0o 4’ 29’’ + 3o 11’ 51,7’’ + -0o 25’ 27,24’’
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= 14j 50m 53,46d
Hasil

pengukuran

arah

kiblat

Masjid

ar-Rahman

dengan

menggunakan kompas RHI adalah 287o 58’ 59,4’’. Berdasarkan hisab,
pengamatan dan pengukuran menggunakan media Ras}d al-Qiblah, Google
Earth, dan Kompas RHI, arah kiblat Masjid ar-Rahman tersebut kurang
serong ke arah utara sekitar 6o 30’ 0’’.

BAB IV
ANALISIS DEVIASI, ARAH KIBLAT DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEABSAHAN SHALAT

A. Tingkat Akurasi dan Deviasi Arah Kiblat di Masjid Subulul Huda dan
Ar-Rahman
Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa
pada awal pembangunan masjid Subulul Huda dan ar-Rahman, arah kiblat
diukur menggunakan bantuan kompas. Namun ketika dilakukan pengukuran
ulang yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dari mahasiswa IAIN
Ponorogo ternyata hasilnya masih belum tepat dari arah kiblat baku.
Diketahui hasil hisab bayang kiblat masjid Subulul Huda pada tanggal
1 April 2018 terjadi pada pukul 13j 23m 4,85d dan diukur dengan kompas
RHI adalah 300o 58’ 39,9’’. Berdasarkan hisab, pengamatan dan pengukuran
menggunakan media Ras}d al- Qiblah, Google Earth, dan Kompas RHI, arah
kiblat masjid Subulul Huda tersebut kurang serong ke arah utara sekitar 6o
00’0’’. Jarak masjid Subulul Huda apabila ditarik garis lurus ke Ka’bah
adalah 8.453,47 kilometer.
Hasil hisab bayang kiblat masjid ar-Rahman pada tanggal 15 Agustus
2017 terjadi pada pukul 14j 50m 53,46d dan diukur dengan kompas RHI
adalah 300o 58’ 39,9’’. Berdasarkan hisab, pengamatan dan pengukuran
menggunakan media Ras}d al- Qiblah, Google Earth, dan Kompas RHI, arah
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kiblat masjid ar-Rahman tersebut kurang serong ke arah utara sekitar 6o
30’0’’. Jarak masjid ar-Rahman apabila ditarik garis lurus ke Ka’bah adalah
8.451,66 kilometer.
Jika deviasi arah kiblat dikonversikan dalam satuan kilometer maka
terjadi penyimpangan dari Ka’bah sebagaimana berikut:

Nama Masjid

Jarak Masjid ke
Ka’bah
(kilometer)

Deviasi

Konversi Deviasi
ke Jarak
(kilometer)

Subulul Huda

8.453,47

6° 0’ 00”

888,54

Ar-Rahman

8.451,66

6° 30’ 00”

962,9

Tabel 2
B. Implikasi Deviasi Arah Kiblat Terhadap Keabsahan Ibadah Shalat
Menurut Imam Mazhab
Para ulama’ bersepakat bahwa salah satu syarat sah shalat adalah
menghadap ke arah kiblat, baik secara ‘ain al-Ka’bah maupun jihat alKa’bah. Kesulitan dalam menghadap ke arah kiblat secara jihat al-Ka’bah
menjadi persoalan yang masih belum memiliki titik terang tentang bagaimana
seseorang bisa menghadap secara tepat ke arah kiblat, serta keabsahan ibadah
shalatnya ketika seseorang yang sangat jauh dari wilayah kota Makkah seperti
di Indonesia.
Empat imam mazhab memiliki pendapat yang sama tentang kewajiban
seseorang yang berada di sekitar Ka’bah wajib menghadap ke bentuk fisik
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Ka’bah (‘ain al-Ka’bah). Namun mereka memiliki perbedaan pendapat
tentang jihat al-Ka’bah karena metode dan cara ijtihad mereka yang berbeda.
1. Imam Syafi’i
Ulama Syafi’iyah membagi tingkatan menghadap ke arah kiblat
ada empat, yaitu:
a. Menghadap kiblat yakin. Seseorang yang berada di dalam Masjidil
Haram dan melihat langsung Ka'bah, wajib menghadapkan dirinya ke
kiblat dengan penuh yakin. Kewajiban tersebut bisa dipastikan terlebih
dahulu dengan melihat atau menyentuhnya bagi orang yang buta atau
dengan cara lain yang bisa digunakan misalnya pendengaran.
Sedangkan bagi seseorang yang berada dalam bangunan Ka’bah itu
sendiri maka kiblatnya adalah dinding Ka’bah.
b. Seseorang yang berada jauh dari Ka'bah yaitu berada diluar Masjidil
Haram atau di sekitar tanah suci Makkah sehingga tidak

dapat melihat

bangunan Ka’bah, mereka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram
sebagai maksud menghadap ke arah kiblat secara dzan atau kiraan.
Untuk mengetahuinya dapat dilakukan dengan bertanya kepada mereka
yang mengetahui seperti penduduk Makkah atau melihat tanda-tanda
kiblat atau “s}af” yang sudah dibuat di tempat-tempat tersebut.
c. Ijtihad arah kiblat digunakan seseorang yang berada di luar tanah suci
Mekkah atau bahkan di luar negara Arab Saudi. Bagi yang tidak tahu
arah dan ia tidak dapat mengira kiblat z}an-nya maka ia boleh
menghadap kemanapun yang ia yakini sebagai arah kiblat. Namun bagi
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yang dapat mengira maka ia wajib ijtihad terhadap arah kiblatnya.
Ijtihad dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat dari suatu tempat
yang terletak jauh dari Masjidil Haram. Diantaranya adalah ijtihad
menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, arah matahari
terbenam

dan

perhitungan

segitiga

bola

maupun

pengukuran

menggunakan peralatan modern.
d. Mengikuti orang yang berijtihad, yakni ketika memang sudah tidak
mampu melakukan tiga tahapan di atas, maka ia harus mengikuti
seseorang yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat.63
Ulama Syafi’iyah juga berpendapat apabila seseorang berijtihad
dan kemudian shalat ke arah yang sesuai ijtihadnya kemudian nampak
salah kiblatnya secara yakin setelah shalat, maka shalatnya batal dan wajib
mengulanginya, kecuali jika kesalahannya hanya sebatas z}an (prasangka)
maka tidak apa-apa.64
2. Imam Hanbali
Ketika seseorang tidak tahu arah kiblat, maka jika ia berada di
sebuah negara yang terdapat beberapa mihrab yang dibangun oleh orang
muslim, maka ia wajib mengahadap kiblat sesuai dengan mihrab selama
diketahui bahwa masjid tersebut dibuat oleh orang-orang Islam, dan tidak
boleh berbeda arah dengan mihrab dalam keadaan tersebut, bahkan tidak
boleh menyimpang darinya.

63
64

Abdurraḥman bin Muḥammad ‘Aus al-Zaziry, Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib, 181.
Ibid., 183.
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Dan jika ditemukan mihrab di negara yang bobrok, seperti araharah peninggalan terdahulu, maka ia tidak boleh mengikutianya, kecuali
apabila nyata-nyata bekas bangunan masjid dirobohkan dan telah dibangun
oleh orang-orang Islam, maka apabila tidak ditemukam mihrab maka ia
harus bertanya, walaupun dengan mengetuk beberapa pintu dan mencari
orang yang bisa menunjukannya dan memegang pendapatnya orang yang
adil baik itu laki-laki, perempuan atau budak. Kemudian jika orang yang
memberikan berita adalah orang yang ‘alim tentang kiblat dengan yakin
maka ia harus menjalankan berita tersebut dan tidak boleh berijtihad.
Apabila dalam sebuah perjalanan dan tidak menemukan seorang,
maka apabila ia orang yang ‘alim metode-metode arah kiblat, maka ia
diharuskan meneliti dengan metode-metode tersebut, dan berijtihad
dengan metode tersebut dan apabiala ia berijtihad dengan prasangka yang
kuat terhadap suatu arah dan shalat sesuai arah tersebut maka shalatnya
sah. Dan apabila ia meninggalkan arah tersebut dan shalat mengahadap
arah yang lain maka shalatnya tidak sah.65
3. Imam Hanafi
Ulama Ḥanafiyah juga berpendapat ketika seseorang mampu untuk
berijtihad dan shalat ke arah yang diyakini kiblat tanpa dengan ijtihad,
kemudian diketahui bahwa benar arah tersebut adalah kiblat maka
shalatnya sah. Adapun ketika jelas-jelas arah itu salah, baik itu di
pertengahan shalat atau setelah shalat maka shalatnya batal dan wajib

65

Ibid., 181.

50

mengulangi. Dan apabila ia ragu dan tanpa penelitian, dan shalat,
kemudian nampak jelas menghadap kiblat, jika hal itu terjadi setelah
selesainya shalat maka shalatnya sah dan tidak wajib mengulang, dan jika
terjadi di tengah-tengah shalat maka shalatnya batal dan wajib memulai
kembali.66
4. Imam Maliki
Sama halnya ulama’ Hanafiyah, ulama’ Malikiyah berpendapat
tentang seseorang yang berijtihad dalam mengetehui arah kiblat dan shalat
ke arah sesuai dengan ijtihadnya, kemudian nampak ketika shalat bahwa
ijtihadnya salah, maka ia wajib memutus shalatnya dengan dua syarat;
pertama, ia seorang yang bisa melihat, apabila ia seorang yang buta maka
ia tidak wajib memutus shalatnya tetapi ia wajib berpaling ke kiblat dan
meneruskan shalatnya, jika tidak maka shalatnya batal. Yang kedua; jika
terlalu menyimpang dari kiblat, apabila menyimpangnya sedikit maka
tidak membatalkan shalat, baik itu buta atau bisa melihat akan tetapi
keduanya wajib berpaling ke arah kiblat, jika tidak berpaling ke kiblat,
maka shalatnya sah tetapi berdosa.
Ulama’ Malikiyah juga berpendapat ketika seseorang shalat dengan
menghadap ke kiblat setelah berijtihad dan ijtihad nampak salah setelah
shalat dan shalatnya tidak menghadap ke kiblat, maka shalatnya tetap sah,
baik itu salahnya secara yakin atau {z}an (prasangka).67

66
67

Ibid., 183.
Ibid
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Pada umumnya masyarakat Indonesia mayoritas mengikuti mazhab
Syafi’iyah dan apabila terjadi deviasi arah kiblat sebagaimana hasil
perhitungan dari arah kiblat baku, maka ibadah shalat tetap dikatakan sah
dengan cara melakukan ijtihad dan diperkuat dengan menghadap cukup ke
arah kiblat (jihat al-Ka’bah) secara yakin. Dengan kata lain, ia wajib
menghadap ’ainul Ka’bah walaupun pada hakikatnya ia menghadap jihat alKa’bah.
Karena deviasi 1 derajat memberikan penyimpangan posisi kiblat dari
Ka’bah sekitar 140 kilometer, maka secara astronomis sudah tidak mengarah
ke Ka’bah atau malah mengarah ke negara lain dan shalat yang dilakukan
mayoritas masyarakat di sekitar Masjid Subulul Huda dan Masjid Ar-Rahman
adalah tidak sah. Apabila hal ini diterapkan maka hampir semua orang yang
berada jauh diluar kota Makkah tidak sah shalatnya. Namun dalil syar’i
memberikan kelonggaran ketika kita tidak bisa menentukan arah kiblat secara
tepat karena kemanapun kita menghadap pada dasarnya kita menghadap
kepada Allah SWT.68 Pendapat tersebut sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat
115:

َّ َّ َّ ۡ َ َّ َ َ ْ ّ َ َ َ ۡ َ َ
ۡ ۡ َّ َ
ۡ ۡ
َ
َ
َ
ٞ
ٌ
ِ ِ١١١ِِلِو َٰ لسعِعلليم
ِ ِللِإلنِٱ
ِ ِللِٱل َمش لرقِِ َِوٱل َمغ لربِِفأينماِتولواِفثمِوجهِٱ
ِول
Artinya: Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu
menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas
(rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.69
68
Thomas Djamaluddin, Problematika Arah Kiblat.
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/07/14/problematika-arah-kiblat/ (Diakses pada tanggal
10 November 2018, jam 23.45).
69
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 28.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah peneliti mengkaji dan meneliti bagaimana tingkat akurasi
dan deviasi arah kiblat dari masjid Subulul Huda dan ar-Rahman serta
implikasinya terhadap keabsahan shalat, maka peneliti menyimpulkan
sebagai berikut:
1. Setelah dilakukan penelitian dengan menghisab dengan rumus azimuth
kiblat, bayang-bayang kiblat, serta mengukurnya dengan bayangbayang kiblat sebagai media utamanya, kompas RHI sebagai media
pendukung atau pengoreksinya, dan software Google Earth digunakan
untuk data geografis posisi objek masjid yang hasil datanya diperoleh
informasi garis lintang dan bujur tempat. Dari kedua masjid tersebut
menunjukkan bahwa terdapat deviasi antara arah kiblat baku dengan
arah kiblat nyata bengunan masjid tersebut. Masjid Subulul Huda
memiliki deviasi sekitar 6° 0’ 00”, dan masjid ar-Rahman memiliki
deviasi sekitar 6° 30’ 00”. Arah kiblat nyata kedua masjid tersebut
kurang serong ke utara. Jika deviasi tersebut dikonversikan ke jarak
dalam satuan kilometer dengan rumus d = D x tan deviasi70, maka
hasilnya adalah sebagai berikut :

Shofwatul Aini, “Akurasi Dan Toleransi Ras}d al-Qiblah Global Sebagai Metode
Penentuan Arah Kiblat (Kajian Astronomis tentang Batas Tanggal Rasyd al-Qiblat Global)”
(Tesis: IAIN Walisongo Semarang), 2011
70
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Nama Masjid

Jarak Masjid
ke Ka’bah
(kilometer)

Deviasi

Konversi Deviasi
ke Jarak
(kilometer)

Subulul Huda

8.453,47

6° 0’ 00”

888,54

Ar-Rahman

8.451,66

6° 30’ 00”

962,9

2. Masyarakat di Indonesia mayoritas pada umumnya mengikuti mazhab
Imam Syafi’i. Walaupun pendapat mazhab syafi’iyah tentang arah
kiblat adalah wajib menghadap ke arah ‘Ain al-Ka’bah, namun hal
tersebut tak sepenuhnya diwajibkan bagi orang tinggal yang jauh dari
kota Makkah. Bagi orang yang jauh di luar kota Makkah apabila terjadi
deviasi arah kiblat dari arah kiblat baku, maka ibadah shalat tetap
dikatakan sah dengan cara melakukan ijtihad dan diperkuat dengan
menghadap cukup ke arah kiblat (jihat al-Ka’bah) secara yakin.
Dengan kata lain, ia wajib menghadap ’ain al-Ka’bah walaupun pada
hakikatnya ia menghadap jihat al-Ka’bah.
B. Saran-saran
Perlu adanya sosialisasi tentang arah kiblat dari Kementrian
Agama, sehingga masyarakat memiliki pandangan lebih luas, dan
mempunyai keyakinan menghadap kiblat dengan berdasarkan keilmuan.

52

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukha>ri, Abi> Abdulla>h Muhammad bin Isma>i>l. S}ah}>ih} al-Bukha>ri, Vol. VIII.
(Beirut: Darl al-Fikr.
Al-Ihsani, Afrija Adib. “Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Di Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo (Studi Pengukuran Menggunakan Media
Rasd Al-Qiblah, Google Earth, Dan Kompas RHI).” Skripsi: IAIN Ponorogo,
2018.
Al-Zaziry, Abdurraḥman bin Muḥammad ‘Aus. Al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib alArba’ah. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
Ash-Shiddiqi, Teungku Muhammad Hasby. Koleksi Hadis-Hadis Hukum, Jilid 2.
Jakarta: Karya Unipress, 1993.
Aṣ-Ṣabuny, Muhammad ‘Ali. Rawai’u al-Bayan Tafsiru al-Ayati al-Aḥkami min
al-Qur’an, Damaskus: Maktabah al-Gazaly, 1980.
Azhari, Susiknan. Ensiklopedia Hisab Rukyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
--------------------. Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern)
Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
--------------------. Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi Atas
Pemikiran Saadoe’ddin Djambek). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta: Proyek Pengadaan
Kitab Suci Al-Qur’an, 1982.
Djamaluddin,
Thomas.
Problematika
Arah
Kiblat
dalam
https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/07/14/problematika-arah-kiblat/
(Diakses pada tanggal 10 November 2018, jam 23.45).
Fatwa MUI No.5 Tahun 2010.
Ibrahim, Salamun. Ilmu Falak (Cara Mengetahui Awal Bulan, Awal tahun, Musim,
Kiblat dan Perbedaan Waktu). Surabaya: Pustaka Progresif, 2003.
Izzan, Ahmad dan Iman Saifulloh. Studi Ilmu Falak. Banten: Pustaka Aufa Media,
2013.
Izzuddin, Ahmad. Ilmu Falak Praktis, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017.

---------------------. “Metode Penentuan Arah Kiblat Dan Akurasinya,” AICIS, No.
424, 2012.
Jamil, A. Ilmu Falak (Teori & Aplikasi), Arah Qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun
(Hisab Kontemporer). Jakarta: Amzah, 2009.
Jayusman. “Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf dan
Sains,” Jurnal ASAS, Vol. 6, No. 1, 2014.
Junaidi, Ahmad. Seri Ilmu Falak. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
Kadir, A. Fiqh Qiblat Cara Sederhana Menentukan Arah Shalat Agar Sesuai Syari
'at. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2012.
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung, Jumlah Masjid dan Mushola Tahun
2018.
Khazin, Muhyiddin. Ilmu Falak, dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta: Buana
Pustaka, 2005.
Maskufa. Ilmu Falak. Jakarta: Gaung Persada, 2010.
Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2009.
Munawir, Ahmad Warson. Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka
Progressif, 1997.
Munfaridah, Imroatul. Ilmu Falak 1. Ponorogo: Nata Karya, 2018.
Murtadho, Moh. Ilmu Falak Praktis. Malang: UIN Malang Press,2008.
Ngamilah, “Polemik Arah Kiblat Dan Solusinya Dalam Perspektif Al-Qur’an,”
Jurnal Millati, Vol. 1, No. 1, 2016.
Puspitasari, Anggraeni “Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat
Di Kota Yogyakarta.” Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, 2015.
Rohman,
Ngato
U.
“Problematika
Arah
Kiblat,”
dalam
http://www.nu.or.id/post/read/51653/problematika-arah-kiblat, (diakses pada
tanggal 14 Mei 2018, jam 10.30).
Salim, Umar. Panduan Ilmu Falak. Ponorogo: PP Darul Huda Mayak, 2013.
Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2006.

Setiawan, Ebta. “KBBI Online”. https://kbbi.web.id/deviasi (diakses pada hari
selasa, 25 Desember 2018).
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta,
2015.
Sumarno. Profil Kecamatan Sampung. Ponorogo: BAPPEDA, 2015.
Supriyatna, Encup. Hisab Rukyat dan Aplikasinya. Bandung: PT Refika Aditama,
2007.
Syarif, Muh. Rasywan. “Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya.”
Jurnal Studia Islamika, Vol. 9. No. 2. 2012.
Transkip wawancara, 01/TW-1/F-1/27-X/2018
Transkip wawancara, 01/TW-1/F-2/28-X/2018
Wahidi, Ahmad dan Evi Dahliyan Nuroini. Arah Kiblat dan Pergeseran Lempeng
Bumi Malang: UlN Muliki Press, 2010.
Yahya, Mukhtara dan Fatchurrahman. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam,
Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986.
Zaini, Istifianah, dan Muthmainnah. “Pandangan Masyarakat Terhadap Arah Kiblat
Masjid Besertifikasi Dari Kementrian Agama.” Jurnal Ulumuddin, Vol. 5,
No. 2, 2015.

