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ABSTRAK 

 

BUDI UTOMO, SUGENG. 2019. Signifikasi Ketinggian Tempat Dalam 

Menentukan Jadwal Awal waktu Salat (Studi Kasus di Kabupaten 

Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul 

Mun‟im Saleh, M.Ag 

 

Kata Kunci: Ketinggian Tempat, Topografi Wilayah 

 

Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama‟ (LFNU) Kabupaten Ponorogo telah 

memfasilitasi penerbitan jadwal waktu salat sebagai acuan pelaksanaan salat lima 

waktu di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo dengan memperhatikan ketinggian 

tempat. Namun ada beberapa problem yang muncul pada penetapan jadwal waktu 

salat yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama‟ Kabupaten 

Ponorogo yaitu menambahkan +2 menit waktu Salat Maghrib untuk wilayah 

Kecamatan Pudak. Secara topografi wilayah Kecamatan Pudak berada di sebelah 

Timur dari Kabupaten Ponorogo yang menjadi pusat markaz. Jika dikaji dengan 

Ilmu Falak maka wilayah yang berada di Timur pusat kota tidak perlu ada 

tambahan waktu khusus untuk jadwal waktu salat terutama salat Maghrib. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana hasil 

penghitungan awal waktu salat di Kabupaten Ponorogo dengan memperhatikan 

faktor ketinggian tempat dan tidak menggunakan faktor ketinggian tempat. Apa 

pentingnya tinggi tempat dengan topografi wilayah bagian Timur dan Barat di 

Kabupaten Ponorogo dalam menentukan awal waktu salat? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu 

metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan 

berdasarkan pengamatan tersebut. 

Berdasarkan dari penelitian tersebut di atas dapat diperoleh hasil dan 

kesimpulan sebagai berikut: Jadwal waktu salat yang dikeluarkan oleh LFNU 

Kabupaten Ponorogo tidak seharusnya menambah waktu salat +2 menit untuk 

waktu Salat Maghrib Wilayah Kecamatan Pudak karena berada disebelah Timur 

Kabupaten Ponorogo. Titik koordinat dan ketinggian tempat merupakan 

komponen yang harus ada dan dimasukkan dalam perhitungan waktu salat akan 

tetapi juga dalam proses penghitungannya harus memperhatikan faktor topografi 

wilayah. Hal ini dibuktikan dengan penghitungan antara Kecamatan Pudak dan 

hasil penghitungan jadwal waktu salat yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah 

Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo dimana untuk waktu salat Maghribnya 

sama. Sedangkan untuk Kecamatan Ngrayun dengan LFNU Kabupaten Ponorogo 

untuk waktu salat Maghribnya selisih 1 (satu) menit lebih awal jadwal yang di 

keluarkan oleh LFNU.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salat adalah ibadah yang tidak bisa di tinggalkan, baik dalam keadaan 

apapun dan tidak ada istilah despensasi. Salat merupakan kewajiban bagi 

seluruh umat muslim dan merupakan perintah langsung dari Allah SWT yang 

diberikan kepada nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan misi suci yaitu 

Isra‟ Mi‟raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 12 sesudah kenabian.
1
 

Secara syar‟i, dalam menunaikan salat lima waktu, kaum Muslimin 

ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Salat lima waktu merupakan 

kewajiban umat islam yang harus dilakukan tidak boleh ditinggalkan. Selain 

itu salat lima waktu tidak dapat dilakukan di sembarang waktu tanpa ada 

alasan yang membolehkannya. Dasar perintah salat lima waktu dijelaskan 

dalam: 

1. Q.S. al-Nisa>‟ ayat 103 

فَِإَذا َقَضْيُتُم الصَّالَة فَاذُْكُروا اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَ ْنُتْم 
( ١٠٣)َفأَِقيُموا الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتابًا َمْوُقوتًا 

 

Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah 

Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. 

kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah 

salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah 

farḍu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 

beriman.
2
 

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

Dunia (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 103. 
2
 Al-Qur‟an, 4: 103. 
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2. Q.S. Hu>d ayat 114 

َوأَِقِم الصَّالَة طََرَفَِ الن ََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ اْلََْسَناِت يُْذِهْْبَ السَّيَِّئاِت َذِلَك 
اِكرِيَن  ( ١١٤)ذِْكَرى لِلذَّ

Artinya:  Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan 

petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. 

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah 

peringatan bagi orang-orang yang ingat.
3
 

 

3. Q.S. al-Isra>’ ayat 78 

 َكانَ  اْلَفْ رِ  قُ ْر نَ  ِإنَّ  اْلَفْ رِ  َوقُ ْر نَ  اللَّْيلِ  َ َس ِ  ِإَ   اللَّْم ِ  ِلُ ُلووِ  الصَّالةَ  أَِقمِ 
( ٧٨ )َمْلُهوًدا

Artinya: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap 

malam dan (dirikanlah pula salat) ṣubuḥ. Sesungguhnya salat 

ṣubuḥ itu disaksikan (oleh malaikat).
4
 

 

Dari ayat ini, al-Zamakhsari berpendapat bahwa seseorang tidak boleh 

mengakhirkan waktu dan mendahulukan waktu salat seenaknya baik dalam 

keadaan aman atau takut.
5
 Dalam ayat di atas juga menyebutkan tiga 

fenomena alam (yang terkait langsung dengan posisi matahari terhadap 

tempat-tempat di permukaan bumi) sebagai penanda masuknya awal waktu 

salat, yakni 1) dulu>k al-shams atau tergelincirnya matahari untuk awal Ẓuhur, 

2) ghasaq al-layl atau gelapnya malam untuk awal Isha>‟ dan 3) al-fa>jr atau 

fajar untuk awal Ṣubuḥ.
6
 

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi 

logis dari ayat ini adalah salat (lima waktu) tidak bisa dilakukan dalam 

                                                           
3
 Al-Qur‟an, 11: 114. 

4
 Al-Qur‟an, 17: 78. 

5
 Al-Zamakhsari, Tafsir Al Kashāf, Vol. 1 (Beirut: Dār Al Fikr, 1997), 240. 

6
 Salam Nawawi, Ilmu Falak Praktis (Surabaya: Imtiyaz, 2016), 72. 
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sembarang waktu, tetapi harus mengikuti atau berdasarkan dalil-dalil baik dari 

al-Qur‟an maupun al-Hadis.
7
 

Untuk menentukan awal waktu salat maka dibutuhkan data-data 

sebagai berikut: 

1. Deklinasi matahari atau mail sḥams yaitu jarak sepanjang lingkaran 

deklinasi dihitung dari equator sampai matahari. Dalam astronomi 

dilambangkan δ (delta). Apabila matahari berada di sebelah Utara Equator 

maka deklinasi matahari bertanda positif (+) dan apabila matahari berada 

di sebelah Selatan Equator maka deklinasi matahari bertanda negatif (-). 

Nilai deklinasi matahari ini, baik positif ataupun negatif adalah 0
o
 sampai 

sekitar 23
o
 27‟. Harga deklinasi 0

o
 terjadi pada setiap tanggal 21 Maret dan 

23 September. Selama waktu (21 Maret sampai 23 September) deklinasi 

matahari positif, dan selama waktu (23 September sampai 21 Maret) 

deklinasi matahari negatif.
8
 

2. Lintang tempat, „arḍ al-balad atau latitude dengan simbol ϕ. Yaitu jarak 

sepanjang meridian bumi diukur dari Khatulistiwa sampai tempat yang 

dimaksud, atau juga tempat yang diukur dari Khatulistiwa ke arah Utara 

dan Selatan, berkisar 0° sampai 90°. Jika posisinya berada di Utara 

Khatulistiwa maka disebut Lintang Utara (LU) dan ditandai dengan (+). 

Sedangkan posisinya berada di Selatan Khatulistiwa maka disebut Lintang 

Selatan (LS) dan diberi tanda dengan (-).
9
 

                                                           
7
 Susiknan Azhari, Ilmu Falak (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 63. 

8
 Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta: Buana Pustaka, 

2011), 65-66. 
9
 A. Jamil, Ilmu Falak Teori & Aplikasi (Jakarta: Amzah, 2011), 9. 
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3. Bujur tempat, ṭu>l al-balad, longitude dengan simbol λ (lambda), yaitu 

lingkaran yang terdapat pada bola bumi yang melalui Kutub Utara dan 

Kutub Selatan bumi, dan juga digunakan untuk mengetahui jarak suatu 

tempat di bumi menurut arah Barat dan Timur. Garis bujur yang melalui 

Greenwich (London) ditetapkan 0
o
, selanjutnya ke arah Barat sampai 

dengan 180
o
 dari Greenwich disebut Bujur Barat (BB) dan ke arah Timur 

sampai dengan 180
o
 dari Greenwich disebut Bujur Timur (BT).

10
 

4. Perata waktu (equation of time), yaitu selisih antara waktu kulminasi 

matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata (waktu 

pertengahan).
11

 Pada saat posisi bumi berada di posisi paling dekat dengan 

matahari, pergerakannya pada lingkaran ekliptika berlangsung lebih cepat 

daripada ketika posisi bumi jauh dari matahari. Akibatnya saat kulminasi 

matahari setiap hari selalu berubah, kadang persis jam 12:00, kadang 

kurang dan juga kadang lebih. Kelebihan dan kekurangannya dari pukul 

12:00, inilah yang disebut dengan equation of time. Dalam rumus hisab, 

equation of time bisa disebut simbol e° (huruf e kecil). 

5. Waktu daerah (time zone), yaitu pembagian waktu yang diukur dari kota 

Greenwich sebagai patokan jam 00:00. Jika di sebelah Timur kota 

Greenwich ditandai (+). Secara umum time zone dibagi dalam setiap 15° 

yakni per 1 jam, akan tetapi ada sebagian wilayah yang hanya 7.5° yakni 

½ jam. Untuk memungkinkan waktu dipakai di seluruh dunia, maka 

                                                           
10

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

Dunia, 95-96. 
11

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

216. 
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ditetapkanlah waktu yang baku, yaitu waktu Greenwich yang terletak di 

titik 0° dan menggunakan waktu matahari rata-rata. Oleh karena itu 

disebut waktu rata-rata Greenwich Mean Time (GMT).
12

 

Sesuai dengan keputusan Presiden No. 41/1987 tanggal 26 November 

1987, waktu Indonesia dibagi menjadi 3 zona, yaitu sebagai berikut: 

a. Waktu Indonesia Barat (WIB) yang berpedoman pada bujur 105° BT 

(GMT + 7 jam). 

b. Waktu Indonesia Tengah (WITA) yang berpedoman pada bujur 120° 

BT (GMT + 8 jam). 

c. Waktu Indonesia Timur (WIT) yang berpedoman pada bujur 135° BT 

(GMT + 9 jam).
13

  

Waktu Indonesia Barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat 

dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia Tengah meliputi Bali, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara. Waktu 

Indonesia Timur meliputi Maluku, Papua dan Papua Barat. 

6. Sudut waktu matahari (hour angel of the sun), simbol t°. Sudut matahari 

pada kutub langit Selatan atau Utara yang diapit oleh garis meridian dan 

lingkaran deklinasi yang melewati matahari, atau dengan istilah lain 

adalah busur sepanjang lingkaran harian matahari yang dihitung dari titik 

kulminasi atas sampai di mana tempat posisi matahari.
14

 

                                                           
12

 Depag RI, Waktu Dan Permasalahannya (Jakarta: Depag, 1987), 32. 
13

 Ahmad Junaidi, Seri Ilmu Falak (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 29. 
14

 Ibid. 28-29. 
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7. Waktu setempat (local mean time) yaitu waktu untuk setiap kawasan 

sesuai dengan letak bujur masing-masing, misalnya Waktu Jakarta, Waktu 

Surabaya, Waktu Denpasar dan sebagainya.
15

 

8. Ikhtiya>ṭ, yaitu sebagai langkah kehati-hatian agar jadwal waktu salat tidak 

mendahului awal waktu atau melebihi akhir waktu, karena biasanya dalam 

pengambilan data penghitungan dilakukan pembulatan-pembulatan atau 

karena tempat yang dijadikan sebagai markaz adalah berkedudukan di 

pusat kota sementara waktu salat itu diberlakukan untuk wilayah yang 

lebih luas.
16

 

Pengaman hitungan, kehati-hatian hitungan, dan pemersatu 

jangkauan wilayah daerah waktu ke arah Timur-Barat sekitar 2 menit atau 

55 km. Pertama, ikhtiya>ṭ dimaksimalkan dengan membulatkan detik 

menjadi satuan menit lalu ditambah 1 menit lagi pada waktu daerah. 

Catatan: jika angka detiknya kurang 30 abaikan. Kedua, ikhtiya>ṭ 

dimaksimalkan dengan membulatkan detik menjadi satuan menit lalu 

ditambah 2 menit lagi pada waktu daerah. Catatan: jika angka detiknya 

lebih dari 30 dibulatkan menjadi 1 menit.
17

 

Setelah suatu kota itu mengalami perkembangan maka luas kota 

akan bertambah dan tidak mustahil daerah yang tadinya pusat kota 

berubah menjadi pinggiran kota. Akibatnya dari perkembangan ini maka 

                                                           
15

 Nawawi, Ilmu Falak Praktis, 47. 
16

 Maskufa, Ilmu Falak (Jakarta: Gaung Persada GP Press, 2010), 104.  
17

 Junaidi, Seri Ilmu Falak, 30. 
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ujung Timur atau ujung Barat suatu kota akan mempunyai jarak yang 

cukup jauh dari titik penentuan lintang dan bujur kota semula.
18

 

Oleh karena itu, jika hasil perhitungan awal waktu salat tidak 

ditambah ikhtiya>ṭ, berarti hasil tersebut hanya berlaku untuk titik pusat 

kota dan daerah sebelah Timurnya saja, tidak berlaku untuk daerah di 

sebelah Baratnya. 
19

 

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu kabupaten yang berada di 

Propinsi Jawa Timur, Indonesia. Kondisi geografis Kabupaten Ponorogo 

adalah dataran dan pegunungan. Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 

1.371,78 km
2  

yang terletak antara : 111
o
 17‟ -111

o
 52‟ Bujur Timur dan 7

o 

49‟ – 8
o 

20‟ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 

2.563 meter di atas permukaan laut (MDPL) yang secara administratif 

terbagi menjadi 21 kecamatan dan 307 desa/kelurahan. 

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai 

berikut: 

a. Utara :  Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten 

Nganjuk 

b. Timur :  Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek 

c. Selatan :  Kabupaten Pacitan 

d. Barat :  Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Propinsi 

Jawa Tengah) 

                                                           
18

 Imroatul Munfarida, Ilmu Falak 1 (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2018), 81. 
19

 Ibid. 
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Adapun jarak Ibu Kota Ponorogo dengan Ibu Kota Propinsi Jawa 

Timur (Surabaya) kurang lebih 200 Km arah Timur Laut dan ke Ibu Kota 

Negara (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah Barat. Dilihat dari keadaaan 

geografisnya, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi 2 sub wilayah, yaitu 

wilayah dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, 

Pudak dan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah. Sungai yang 

melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan 58 Km 

sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun 

hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari wilayah 

kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal 

pekarangan. Kabupaten Ponorogo memiliki dua iklim yaitu penghujan dan 

kemarau.
20

 

Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kabupaten Ponorogo 

dalam menentukan jadwal awal waktu salat sudah mengambil keputusan 

bahwa ketinggian yang ada di Kabupaten Ponorogo sangat penting. 

Mengingat adanya laporan bahwa ketika di wilayah kota Kabupaten 

Ponorogo sudah berkumandang azan dan di wilayah dataran tinggi 

Kecamatan Ngrayun masih adanya sinar matahari, dibuktikan dengan 

skripsinya Mohammad Anas.
21

 LFNU memahami bahwa betapa 

pentingnya penentuan awal waktu salat, karena salat seseorang akan sah 

bila telah memasuki waktunya. Maka LFNU Kabupaten Ponorogo telah 

                                                           
20

 Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Ponorogo (Ponorogo: Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo, 2015), 7-8. 
21

 Muhammad Anas, “Urgensi Titik Koordinat dan Ketinggian Tempat Dalam Penentuan 

Jadwal Waktu Salat (Studi Kasus di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo),” Skripsi 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011). 
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mengeluarkan jadwal waktu salat yang di mana ada dua wilayah dataran 

tinggi yang ditambah +2 menit yaitu wilayah Kecamatan Ngrayun dan 

wilayah Kecamatan Pudak. 

Teori mengenai ketinggian tempat,  ketika kita di atas permukaan 

bumi menjadikan ufuk mar‟i terlihat lebih rendah, peristiwa ini disebut 

dengan kerendahan ufuk.
22

 Ketinggian tempat dari permukaan laut (h).
23

 

Ketinggian lokasi dari permukaan laut (h) menentukan waktu kapan terbit 

dan terbenamnya matahari. Tempat yang berada tinggi di atas permukaan 

laut akan lebih awal menyaksikan matahari terbit serta lebih akhir melihat 

matahari terbenam, dibandingkan dengan tempat yang lebih rendah. 

Satuan h adalah meter atau feet (kaki).
24

 

Problem yang muncul pada penetapan jadwal waktu salat yang 

dikeluarkan oleh LFNU Kabupaten Ponorogo yaitu menambahkan +2 

menit waktu Salat Maghrib untuk wilayah Kecamatan Pudak.
25

 Secara 

topografi wilayah Kecamatan Pudak berada di sebelah Timur dari 

Kabupaten Ponorogo yang menjadi pusat markaz. Jika dikaji dengan Ilmu 

Falak maka wilayah yang berada di Timur pusat kota tidak perlu ada 

tambahan waktu khusus untuk jadwal waktu salat. Kasus yang harus 

dihitung secara khusus adalah sebagai berikut: 

                                                           
22

 Saadoeddin Djambek, Salat dan Puasa Di Daerah Kutub (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 

26-34. 
23

 (h) Dalam Astronomi Digunakan Sebagai Simbol Untuk Tinggi, Posisi Tinggi Matahari 

Biasaya Menggunakan ho dan Posisi Tinggi Bulan Biasanya Menggunakan h. 
24

 Yuyun Hudhoifah, “Formulasi Penentuan Awal Waktu Salat Yang Ideal (Analisis 

Terhadap Urgensi Ketinggian Tempat dan Penggunaan Waktu Ikhtiyāṭ Untuk Mengatasi Urgensi 

Ketinggian Tempat Dalam Formulasi Penentuan Awal Waktu Salat),” Skripsi (Semarang: IAIN 

Walisongo Semarang, 2011), 54. 
25

 Jadwal Waktu Salat Untuk Wilayah Ponorogo (Ponorogo: Lajnah Falakiyah Nahdlatul 

Ulama‟ Cabang Ponorogo, 2018). 
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a. Ketika kita berada di pinggir lembah yang menghadap ufuk Barat, 

maka berlaku koreksi waktu Maghrib. Ketinggian yang dihitung 

adalah ketinggian bukit terhadap daerah datar di bawahnya (misalkan 

lautan lepas). Pada posisi itu kita melihat matahari lebih lambat 

terbenam karena ufuknya semakin rendah. Kalau di bawahnya bukan 

dataran, tetapi perbukitan juga, jangan gunakan koreksi ketinggian. 

b. Bila di ufuk Barat ada bukit yang tinggi yang membuat ufuk semakin 

tinggi, maka Maghrib akan lebih cepat. Demikian juga bila di ufuk 

Timur ada bukit yang menyebabkan ufuk makin tinggi, waktu ṣubuḥ 

pun akan lebih lambat. Dalam kasus seperti itu, koreksi jadwal salat 

tidak bisa menggunakan rumus umum. Silahkan menggunakan koreksi 

ikhtiya>ṭ (kehati-hatian yang diperkirakan).
26

 

Berawal dari kenyataan dan fakta-fakta tersebut maka penulis 

tertarik dan ingin meneliti seberapa pentingnya ketinggian tempat dalam 

menentukan jadwal awal waktu salat dengan kasus di Kabupaten 

Ponorogo melalui pendekatan teori segitiga bola dengan judul “Signifikasi 

Ketiggian Tempat Dalam Menentukan Jadwal Awal Waktu Salat (Studi 

Kasus di Kabupaten Ponorogo).” 

 

 

 

 

                                                           
26

 Thomas Djamaluddin, Kapankah Koreksi Ketinggian Diterapkan Pada Jadwal Shalat, 

https://tdjamaluddin.wordpress.com/2015/07/10/kapankah-koreksi-ketinggian-diterapkan-pada-

jadwal-shalat/ (diakses pada 20 Januari 2019, 17:15). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis membagi pokok 

permasalahan dalam beberapa rumusan yaitu: 

1. Bagaimana hasil penghitungan awal waktu salat di Kabupaten Ponorogo 

dengan memperhatikan faktor ketinggian tempat dan tidak menggunakan 

faktor ketinggian tempat? 

2. Apa pentingnya tinggi tempat dengan topografi wilayah bagian Timur dan 

Barat di Kabupaten Ponorogo dalam menentukan awal waktu salat? 

 

C. Tujuan Kajian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka penulis 

memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya yaitu: 

1. Untuk mengetahui secara jelas perbedaan awal waktu salat  di Kabupaten 

Ponorogo dengan memperhatikan faktor ketinggian tempat dan tidak 

dengan menggunakan faktor ketinggian tempat. 

2. Untuk mengetahui kapan ketinggian tempat harus diterapkan sesuai 

topografi wilayah di Kabupaten Ponorogo dalam menentukan jadwal awal 

waktu salat. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan dapat kegunaan serta 

manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama 

secara teoritis dan yang kedua secara praktis, antara lain: 



12 

 

 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran kepada peneliti selanjutnya. 

b. Memberikan motivasi dalam memperkaya hasanah ilmu 

pengetahuan dalam hal ini adalah ilmu falak mengenai penting 

serta pengaruhnya ketinggian tempat dalam menentukan jadwal 

awal waktu salat. 

2. Secara praktis 

a. Bagi penulis: dapat menambah wawasan dan ilmu baru mengenai 

pengaruh ketinggian tempat dalam menentukan jadwal awal waktu 

salat di Kabupaten Ponorogo. 

b. Bagi masyarakat: hasil penelitian ini  diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran baru dan manfaat terhadap 

masyarakat bahwasannya ketinggian tempat berpengaruh dalam 

peghitungan jadwal awal waktu salat. 

c. Bagi kalangan akademis: hasil penelitian ini dapat menjadi 

tambahan refrensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan 

akan dilakukan penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya. 

 

E. Kajian Terdahulu 

Berdasarkan pembahasan skripsi ini, penulis berusaha melakukan 

kajian terdahulu di mana pengetahuan penulis khususnya yang berkaitan 

dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan tidak ada kesamaan dengan 
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karya ilmiah lainnya. Adapun karya ilmiah lain yang bersinggungan dengan 

kajian penulis, diantaranya: 

Skripsi karya Yuyun Hudhoifah, Formulasi Penentuan Awal Waktu 

Salat yang Ideal (Analisis Terhadap Urgensi Ketinggian Tempat dan 

Penggunaan Waktu Ikhtiya>ṭ Untuk Mengatasi Urgensi Ketinggian Tempat 

Dalam Formulasi Penentuan Awal Waktu Salat). Didalam skripsi ini 

dijelaskan latar belakang masalah bahwa dari beberapa point yang 

mempengaruhi waktu salat antara wilayah satu dengan wilayah lain, yang 

jarang diperhatikan adalah ketinggian tempat suatu wilayah serta mengkaji 

bagaimana toleransi waktu seperti penggunaan waktu ikhtiya>ṭ yang diberikan 

oleh beberapa ahli falak untuk mengatasi pengaruh ketinggian tempat terkait 

keurgensiannya dalam penyajian jadwal awal waktu salat yang ideal. Dengan 

rumusan masalahnya adalah: (1). Bagaimana  urgensi  ketinggian  tempat  

dalam  formulasi  penentuan  waktu shalat? (2). Bagaimana formulasi 

penentuan waktu shalat yang ideal terkait formulasi kerendahan ufuk yang 

berbeda-beda? (3). Bagaimana penggunaan waktu ikhtiya>ṭ untuk mengatasi 

pengaruh ketinggian tempat dalam penyajian jadwal waktu shalat yang ideal? 

Dengan menggunakan teori kerendahan ufuk. Kesimpulannya adalah 

ketinggian tempat suatu daerah sangat urgensi dalam formulasi penentuan 

awal waktu salat karena terkait dengan keakurasian waktu salat agar seseorang 

tidak menunaikan salat sebelum waktunya.
27

 

                                                           
27

 Yuyun Hudhoifah, “Formulasi Penentuan Awal Waktu Salat yang Ideal (Analisis 

Terhadap Urgensi Ketinggian Tempat dan Penggunaan Waktu Ikhtiya>ṭ Untuk Mengatasi Urgensi 

Ketinggian Tempat Dalam Formulasi Penentuan Awal Waktu Salat),” Skripsi (Semarang: IAIN 

Walisongo Semarang, 2011). 
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Skripsi karya Muhammad Anas yang berjudul, Urgensi Titik 

Koordinat dan Ketinggian Tempat Dalam Penentuan Jadwal Waktu Salat 

(Studi Kasus di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo). Dalam skripsi ini 

dijelaskan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo telah 

memfasilitasi penerbitan jadwal waktu salat sebagai acuan pelaksanaan salat 

lima waktu di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo. Namun pada 

pelaksanaannya jadwal awal waktu salat yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Agama Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan apa yang terjadi di 

Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Hal ini terjadi akibat adanya 

penyamaan data dalam pembuatan jadwal waktu salat Kabupaten Ponorogo 

dengan daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Ponorogo. Pada suatu 

kenyataannya bahwa ketika stasiun-stasiun radio di Kabupaten Ponorogo telah 

mengumandangkan azan Maghrib yang mana jadwal waktunya mengikuti 

jadwal waktu Kabupaten Ponorogo, di daerah Kecamatan Ngrayun, tepatnya 

di Desa Wonodadi, matahari masih terlihat di mana hal ini menunjukkan 

bahwa waktu Maghrib belum tiba.
28

 Adapun rumusan masalah dalam skripsi 

di atas adalah: (1). Bagaimana akurasi hasil perhitungan waktu salat 

Kabupaten Ponorogo? (2). Bagaimana urgensi titik koordinat dan ketinggian 

tempat dalam penentuan jadwal waktu salat? 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan, yaitu 

penulis memaparkan data sesuai fenomena yang terjadi di Kecamatan 

Ngrayun. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jadwal waktu 

                                                           
28

 Muhammad Anas, “Urgensi Titik Koordinat dan Ketinggian Tempat Dalam Penentuan 

Jadwal Waktu Salat (Studi Kasus di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo),” Skripsi 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011). 
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salat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo adalah 

tidak tepat apabila diberlakukan di Kecamatan Ngrayun, sebab perbedaan 

koordinat dan ketinggian Kecamatan Ngrayun tidak dijadikan suatu 

pertimbangan dalam perhitungan waktu salat. Titik koordinat dan ketinggian 

tempat merupakan komponen yang harus ada dan dimasukkan dalam 

penghitungan waktu salat. Tidak adanya salah satu komponen-komponen 

tersebut maka hasil penghitungan waktu salat adalah tidak akurat dan salat 

tidak pada waktunya adalah dinilai tidak sah.
29

 

Pemaparan beberapa karya skripsi yang dikemukakan di atas, secara 

umum semuanya berkaitan dengan ketinggian tempat dalam menentukan 

jadwal salat. Sedangkan penulis pada pembahasan kali ini lebih memfokuskan 

bagaimana pentingnya ketinggian tempat dalam menentukan awal waktu salat 

dikaji dengan topografi wilayah Barat dan Timur khususnya di Kabupaten 

Ponorogo, adapun kesamaan karya ilmiah ini dengan karya penulis terletak 

pada penghitungan penentuan awal waktu Salat Maghrib dengan 

memperhatikan faktor ketinggian tempat dengan tidak memperhatikan faktor 

ketinggian tempat. Sehingga penulis fokus pembahasan penelitian ini dengan 

judul “Signifikasi Ketinggian Tempat Dalam Menentukan Awal Waktu Salat 

(Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)”., 

 

 

 

                                                           
29

 Ibid, 96. 
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F. Kajian Teori 

Ketinggian tempat yaitu apabila kita semakin tinggi maka makin besar 

kerendahan ufuk. Kerendahan ufuk berlaku apabila kita berada pada bidang 

yang datar hingga ke kaki langit, misalnya di atas kapal di tengah lautan, atau 

di daratan, jika  tanah yang dipijak merupakan dataran yang membuat jarak 

yang jauh senantiasa mengikuti bentuk lengkungan bumi.
30

  

Menurut pakar Ilmu Falak Thomas Djamaluddin ketinggian tempat 

hanya berlaku untuk gedung-gedung yang menjulang tinggi seperti Burj 

Khalifa di Dubai dengan ketinggian 829,8 meter dengan ruangan tertinggi di 

lantai 154 (ketinggian 584,5 meter). Sedangkan untuk daerah dataran tinggi 

tidak perlu koreksi ketinggian dataran tinggi. Alasannya, ketinggian daerah 

datar hanya menambah faktor pembagi pada rumus 1, menjadi R+t, bila t 

tinggi dataran dari permukaan laut. Padahal nilai t itu terlalu kecil dan dapat 

diabaikan bila dibandingkan dengan radius bumi R. Jadi, ketinggian daerah 

dataran tinggi disamakan dengan permukaan bumi lainnya yang relatif datar. 

Kesimpulannya, rumus koreksi ketinggian hanya berlaku untuk gedung-

gedung pencakar langit.
31

 

Menurut Ma‟rufin Sudibyo seorang tim ahli badan hisab dan rukyat 

daerah (BHRD) Kebumen, Jawa Tengah ini mengatakan bahwa ketinggian 

tempat berpengaruh terhadap jadwal salat khususnya untuk penentuan awal 

waktu Maghrib dan akhir waktu Ṣubuḥ. Ilmu falak mengenal adanya ufuk 

hakiki (horizon sejati) dan ufuk mar‟i (horizon semu). Horizon sejati adalah 

                                                           
30

 Jamil, Ilmu Falak Teori & Aplikasi, 39. 
31

 Thomas Jamaluddin, Hasil Wawancara, 22 Maret 2019. 
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garis horizontal maya yang membagi bola langit ke dalam dua belahan yang 

ukurannya sama persis antara bola langit bagian atas dan bola langit bagian 

bawah. Sementara horizon sejati adalah garis horizontal maya yang menjadi 

tempat ketampakan bertemunya lautan dan langit jika kita memandang ke laut 

lepas. Selalu terdapat selisih antara horizon sejati dengan horizon semu 

dimana horizon semu senantiasa berkedudukan lebih rendah. 

Kedudukan horizon semu gayut (sebanding) dengan elevasi suatu 

tempat dihitung dari paras air laut rata-rata. Semakin tinggi elevasinya maka 

horizon semunya semakin rendah. Dengan kata lain, semakin tinggi 

elevasinya maka nilai kerendahan ufuk (yakni selisih antara kedudukan 

horizon semu terhadap horizon sejati) semakin besar pula. 
32

 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis peneiltian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu data yang diperoleh langsung 

dari lokasi penelitian.
33

 Data didapat melalui wawancara dengan para ahli 

Ilmu Falak. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi tujuan penelitian adalah dataran tinggi yang berada 

di Kabupaten Ponorogo khususnya wilayah Kecamatan Pudak dan wilayah 

Kecamatan Ngrayun. 

                                                           
32

 Ma‟rufin Sudibyo, Hasil Wawancara, 26 Maret 2019. 
33

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), 30. 
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3. Sumber Data 

Sumber data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, 

karena dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan 

sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan di antaranya 

yaitu: 

a. Data primer: Data yang di peroleh secara langsung dari sumber 

aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang menjadi responden 

dalam penelitian ini.
34

 Data primer ini diperoleh dari wawancara 

dengan ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama‟ (LFNU) Kabupaten 

Ponorogo. 

b. Data sekunder: Data yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi 

atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi.
35

 Data sekunder yang digunakan adalah 

tulisan atau karya ilmiah dan buku-buku tentang Ilmu Falak. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran 

tertentu, yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi.
36

 

Dalam metodologi dikenal beberapa macam teknik pengumpulan data, 

yaitu: 

                                                           
34

 Jonathan Sarwono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 124. 
35

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

Offset, 2000), 113. 
36

 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2006), 104. 
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a. Teknik wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.
37

 Pada wawancara 

ini penulis melakukan wawancara secara langsung dan melalui media 

sosial. Wawancara yang secara langsung penulis lakukan adalah 

dengan ketua Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama‟ (LFNU) Bapak 

Umar Salim. Sedangkan wawancara yang penulis lakukan melalui 

media sosial Whatsapp adalah Prof. Thomas Djamaluddin dan 

Ma‟rufin Sudibyo selaku para ahlinya Ilmu Falak. 

b. Teknik dokumentasi juga dimasukan untuk memperkuat data yang 

diperoleh. Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

penting, atau variable yang berupa surat-surat, catatan harian, kenang-

kenangan, laporan, dan sebagainya.
38

 Metode ini penulis gunakan 

untuk memperoleh data mengenai pegertian waktu salat, dasar dan 

ketentuan-ketentuan waktu salat dan teori penentuan waktu salat serta 

untuk memperoleh data-data wilayah di Kabupaten Ponorogo 

khususnya wilayah Kecamatan Pudak dan wilayah Kecamatan 

Ngrayun yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan datang dan 

mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek 

yang diteliti. Sehingga hasil dari observasi itu bisa menguatkan data 

                                                           
37

 M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2013), 133. 
38

 Ibid, 154. 
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yang diperoleh.
39

 Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana letak 

geografis wilayah Kecamatan Pudak dan Kecamatan Ngrayun. Dalam 

observasi ini alat yang digunakan adalah Aplikasi Digital Falak, Sun 

Position dan juga GPS (Global  Positioning System) software Google 

Earth di internet. Alat ini digunakan untuk mengetahui posisi suatu 

tempat yang meliputi garis Lintang, garis Bujur serta ketinggian 

tempat. 

5. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama 

dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, serta kesesuaian dan 

relevansi antara satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini, 

penulis memeriksa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

tokoh masyarakat Kecamatan Ngebel kemudian mengecek 

kelengkapan dari hasil wawancara tersebut berdasarkan data yang 

dibutuhkan. 

b. Organizing, yaitu menyusun secara sistematis data yang diperlukan 

dalam rangka paparan data yang sudah direncanakan sebelumnya 

sesuai dengan susunan sajian yang dibutuhkan untuk menjawab 

masing-masing masalah. Pada bagian ini, penulis mengelompokkan 

data-data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan paparan yang 

nantinya akan dibahas sesuai permasalahan dalam penelitian. 

                                                           
39

 Dudung Abdul Rohman, Metodologi Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 

1999), 36. 
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c. Penemuan Hasil Riset, yaitu pelaksanaan analisa lanjutan dengan 

menggunakan teori dan dalil-dalil tertentu sehingga diperoleh 

kesimpulan sebagai jawaban atas keseluruhan masalah yang diteliti.
40

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

menganalisa, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat 

diambil kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti dan 

dikaji.
41

 Dalam menganalisa data diatas, penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara catatan lapangan atau bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Aktifitas dalam analisis data meliputi data reduction, 

data display, dan conclusion. Pertama-tama penulis berusaha merangkum 

dan memilih hal-hal yang pokok dari hasil wawancara, kemudian 

menyajikan hasil rangkuman tersebut dalam bentuk uraian singkat, 

selanjutnya menarik kesimpulan dan verivikasi dari uraian pendapat dan 

menyelesaikan masalah mengenai jadwal awal waktu salat untuk wilayah 

dataran tinggi di Kabupaten Ponorogo khususnya wilayah Kecamatan 

Pudak dan Wilayah Kecamatan Ngrayun dengan penyelesain 

menggunakan penghitungan koreksi ketinggian tempat. 

 

 

                                                           
40

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 135. 
41

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan  dan pemahaman dalam skripsi ini 

maka penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab, semuanya itu 

merupakan pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya. Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Bab ini membahas kerangka dasar dari penelitian, antara lain latar 

belakang masalah dimana terdapat pokok pikiran awal peneliti untuk 

menggambarkan suatu masalah. Kemudian dari permasalahanyan ada 

dirumusan masalahnya. Bab ini juga berisikan tujuan kajian yaitu tujuan dari 

pokok rumusan masalah dan kegunaan penelitian sebagai prosedur agar 

berfungsi lebih baik. Kajian terdahulu yang berisikan beberapa skripsi 

terdahulu yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Kajian teori yaitu berupa 

teori dari latar belakang masalah. Selain itu juga mengandung metode 

penelitian sehingga penelitian ini mengandung kebenaran ilmiah  dan 

sistemtika pembahasan yang berisikan urutan dari penyusunan penelitian ini. 

Bab II : Waktu Salat  dan Teori Penghitungan Awal Waktu Salat dengan 

Tinggi Tempat Berdasarkan Topografi Wilayah 

Bab ini meliputi landasan teori yang memuat pengertian waktu salat, 

dasar hukum salat dalam al-Qur‟an dan Hadis, kajian tafsir para ulama‟, 

waktu-waktu salat farḍu, data-data dalam penghitungan waktu salat, faktor 

yang mempengaruhi dalam penentuan awal waktu salat, faktor yang 

mempengaruhi penentuan awal waktu salat berdasarkan topografi wilayah dan 

rumus yang digunakan dalam penghitungan awal waktu salat. 
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Bab III : Data Lapangan 

Bab ini merupakan pokok pembahasan penelitian yang diperoleh dari 

pengumpulan data dan lapangan yang mengkaji tentang keadaan topografi 

wilayah dan gambaran umum letak geografis wilayah dataran tinggi yang ada 

di Kabupaten Ponorogo  yang meliputi titik koordinat (lintang dan bujur) serta 

ketinggian tempat yang mana semua itu merupakan data-data yang diperlukan 

dalam penentuan jadwal awal waktu salat. Dalam bab ini penulis akan 

menyertakan hasil perhitungan waktu salat di Kabupaten Ponorogo khususnya 

jadwal awal waktu Salat Maghrib dengan memperhatikan faktor ketinggian 

tempat dan tidak menggunakan faktor ketinggian tempat. 

Bab IV : Analisis Data 

Bab ini menjelaskan tentang paparan dan analisis data yang penulis 

peroleh tentang pentingnya topografi wilayah dalam manentukan jadwal awal 

waktu salat dengan memperhatikan faktor ketinggian tempat khususnya Salat 

Maghrib yang ada di Kabupaten Ponorogo. 

Bab V : Penutup 

Bab ini merupakan hasil akhir dari pembahasan yang berisi 

kesimpulan dari pembahasan yang intinya merupakan jawaban dari pokok 

masalah yang sudah dirumuskan mengenai ketinggian tempat dalam 

menentukan jadwal awal waktu salat di Kabupaten Ponorogo yang diambil 

melalui data-data lapangan dengan pembahasan secara singkat, serta memuat 

saran-saran demi kemajuan para pihak yang terkait. Dalam bab ini dilengkapi 

dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan data penulis. 
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BAB II 

WAKTU SALAT DAN TEORI PENGHITUNGAN  

AWAL WAKTU SALAT DENGAN TINGGI TEMPAT  

BERDASARKAN TOPOGRAFI WILAYAH 

 

A. Pengertian Waktu Salat 

Salat menurut bahasa (lugha>h) berasal dari kata shala>, ya>sḥilu, 

shalatan atau salawat yang mempunyai arti doa. Ungkapan salat kalau berasal 

dari Allah SWT itu berarti rahmat.
42

 Salat merupakan media ibadah bagi 

orang-orang beriman untuk berinteraksi secara langsung dengan tuhannya 

yang telah ditentukan waktu-waktunya. Maka menurut para ulama‟ bahwa 

salat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pada batas-batas waktu 

yang telah ditentukan, sehingga salat termasuk ibadah mu>waqqa>t, yaitu ibadah 

yang telah ditentukan waktu-waktunya. Salat dengan pengertian doa ini 

didalam al-Qur‟an dapat ditemukan dalam surah al-Tawbah ayat 103: 

يِهْم ِِبَا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن َِلُْم َواللَُّه  ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِِْم َصَ َقًة ُتَطهِّرُُهْم َوتُ زَكِّ
يٌع َعِليٌم  ( ١٠٣)َسَِ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 

bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
43

 

 

Salat juga mempunyai arti rahmat dan mohon ampunan seperti yang 

terdapat dalam al-Quran surah al-Ahzab ayat 56: 
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( ٥٦ )َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيهِ  َصلُّلوا  َمُنوا الَِّذينَ  أَي ُّلَها يَا النَِّ ِّ  َعَلى ُيَصلُّلونَ  َوَمالاِلَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ 
 

Artinya: Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk 

Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk 

Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
44

 

 

Dalam ayat tersebut terdapat tiga tinjauan tentang makna salat ataupun 

salawat. Pertama, apabila salawat itu berasal dari umat Islam maka bermakna 

doa, yaitu mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW agar senantiasa 

memperoleh rahmat yang agung dari Allah SWT. Kedua, apabila salawat itu 

berasal dari para malaikat, maka salawat itu berarti permohonan ampunan 

untuk Nabi Muhammad SAW. Ketiga, jika salawat itu dari Allah SWT, maka 

salawat itu berarti pemberian rahmat yang agung dari Allah SWT.
45

 

Salat dalam pengertian Sya>r’i, para ulama‟ memberikan definisi yang 

nyaris tidak ada perbedaan, sebagaimana yang dapat ditemukan di dalam 

kitab-kitab fikih. Para ulama‟ memberikan pengertian yang simpel, dan ja>mi’ 

serta ma>ni’, yaitu suatu ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan yang 

dimulai dengan takbi>rat al-iḥra>m dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-

syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan.
46

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Al-Qur‟an, 33: 56. 
45

 Murtadho, Ilmu Falak Praktis, 172-173. 
46

 Ibid. 



26 

 

 

B. Dasar Hukum Waktu Salat 

1. Dalil Waktu Salat 

a. Q.S. al-Nisa>’ ayat 103 

فَِإَذا َقَضْيُتُم الصَّالَة فَاذُْكُروا اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَ ْنُتْم 
( ١٠٣)َفأَِقيُموا الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتابًا َمْوُقوتًا 

 

Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah 

Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu 

berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka 

dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya 

salat itu adalah farḍu yang ditentukan waktunya atas orang-

orang yang beriman.
47

 

 

b. Q.S. Hu>d ayat 114 

َوأَِقِم الصَّالَة طََرَفَِ الن ََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ اْلََْسَناِت يُْذِهْْبَ السَّيَِّئاِت َذِلَك 
اِكرِيَن  ( ١١٤)ذِْكَرى لِلذَّ

 

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi 

dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. 

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. 

Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.
48

 

 

c. Q.S. al-Isra>’ ayat 78 

 اْلَفْ رِ  قُ ْر نَ  ِإنَّ  اْلَفْ رِ  َوقُ ْر نَ  اللَّْيلِ  َ َس ِ  ِإَ   اللَّْم ِ  ِلُ ُلووِ  الصَّالةَ  أَِقمِ 
( ٧٨ )َمْلُهوًدا َكانَ 

 

Artinya: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai 

gelap malam dan (dirikanlah pula salat) ṣubuḥ. 

Sesungguhnya salat ṣubuḥ itu disaksikan (oleh malaikat).
49
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d. Didukung hadis nabi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a 

ِانَّ النَِّ ُّل َصلَّى ااُ َعَلْيِه َوَسلََّم , َعْن َجاِبِر ْبِن َعْ ِ  اِا َرِ َ  ااُ َعْنُه قَااَ 
ُقْم َفَصلِِّه َفَصلَّى الظُّلْهِر َحَّتَّ زَاَلِت , َجاَاُ  ِجْ ِْيُل َعَلْيِه السَّاَلُ  فَ َ اَا َلهُ 

ُقْم َفَصلِِّه َفَصلَّى اْلَعْصَر ِحنْيَ َصاَرِظلُّل ُكلَّ : اللَّْمُ  ُ َّ َجاَاُ  اْلَعْصُر فَ َ ااَ 
ُقْم َفَصلِِّه َفَصلَّى اْلَمْ ِرُ  ِحنْيَ ُوِجَ ِت : َ ْيٍ  ِم ْ َلُه ُ َّ َجاَاُ  اْلَمْ ِرُ  فَ َ ااَ 
ُقْم َفَصلِِّه َفَصلَّى اْلِعَلاُاِحنْيَ َ اَ  اللََّفُ  : اللَّْمُ   ُ َّ َجاَاُ  اْلِعَلاُا فَ َ ااَ 

ُقْم َفَصلَُّه َفَصلَّى اْلَفْ ُر ِحنْيَ بَرَِق اْلَفْ ُر اَْو قَاَا َسِطَع : ُ َّ َجاَاُ  اْلَفْ ُر فَ َ ااَ 
ُقْم َفَصلَُّه َفَصلَّى الظُّلْهَر ِحنْيَ َصاَر : ُ َّ َجاَاُ  ِمَن اْلَ  ِّ لِلظَّْهِر فَ َ ااَ ,اْلَفْ رُ 

ُقْم َفَصلِِّه َفَصلَّى اْلَعْصِر ِحنْيَ َصاَر : ِظلُّل ُكلَّ َ ْيٍ  ِم ْ َلُه ُ َّ َجاَاُ  اْلَعْصُر فَ َ ااَ 
ًتا َواِحً ا َلَْ يَ َزْا َعْنُه ُ َّ َجاَاُ  اْلِعَلاُا  ِظلُّل ُكلَّ َ ْيٍ  ِم ْ َلْيِه ُ َّ َجاَاُ  اْلَمْ ِرُ  َوق ْ

َفَصلَّى اْلِعَلاُا ُ َّ َجاَاُ  ِحنْيَ , ِحنْيَ َذَهَ  ِنْصُ  اللَّْيِل اَْو َ اَا  ُ ُلُ  اللَّْيلِ 
ا فَ َ ااَ  ُقْم َفَصلِِّه َفَصلَّى اْلَفْ َر ُ َّ قَاَا ماَ بَ نْيَ َهَذْيِن اْلَوق ْتَ نْيِ َوْقٌ  : اْسَفرَّ ِج ًّد

 (روا  امح  والنساا والرتميذى)
Artinya:  Dari Jabir bin Abdullah r.a berkata telah datang kepada 

Nabi SAW. Jibril  a.s  lalu  berkata  kepadanya bangunlah, 

lalu  bersembahyanglah kemudian Nabi salat Ẓuhur dikala 

matahari tergelincir. Kemudian ia datang lagi kepadanya   

di waktu Aṣar lalu berkata. Bangunlah lalu sembahyanglah 

kemudian Nabi  salat  Aṣar di  kala  bayang-bayang sesuatu 

sama dengannya. Kemudian ia datang lagi kepadanya di 

waktu Maghrib lalu berkata bangunlah, kemudian Nabi salat 

Maghrib di kala matahari terbenam. Kemudian datang lagi 

kepadanya di waktu Isha>’ lalu  berkata  :  bangunlah  dan  

salatlah  kemudian  Nabi  salat  Isha>’ di kala mega merah 

telah terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di 

waktu fajar lalu berkata : bangun dan salatlah, kemudian 

Nabi salat fajar di kala fajar menyingsing, atau ia berkata: 

di waktu fajar besinar. Kemudian ia datang pula esok 

harinya pada waktu Ẓuhur kemudian ia berkata padanya 

bangunlah lalu salatlah kemudian Nabi salat Ẓuhur di kala 

bayang-bayang suatu sama dengannya. Kemudian datang 

lagi kepadanya di waktu Aṣar dan ia berkata : bangunlah 

dan salatlah kemudian Nabi salat Aṣar di kala bayang-

bayang matahari dua kali sesuatu  itu.  Kemudian  ia  datang 
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lagi  kepadanya  di  waktu  Maghrib dalam waktu yang 

sama, tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia 

datang lagi di waktu Isha>’ di kala telah lalu separo malam, 

atau ia berkata telah hilang sepertiga malam, kemudian 

Nabi salat Isha>’. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala 

telah bercahaya benar dan ia berkata bangunlah lalu 

salatlah, kemudian Nabi salat fajar, kemudian Jibril berkata 

saat dua waktu itu adalah waktu salat. (H.R Imam Ahmad, 

Nasa>’i dan Thirmidzi).
50

 

 

2. Kajian Tafsir dan Pendapat Ulama‟ 

a. Surah al-Nisa>’ ayat 103 

Dalam Tafsir Ibnu Kathir,
51

 dijelaskan yakni difarḍukan dan 

ditentukan waktunya seperti ibadah haji. Maksudnya, jika waktu salat 

pertama habis, maka waktu salat yang kedua tidak lagi sebagai waktu 

salat pertama, namun ia memiliki waktu salat berikutnya. Oleh karena 

itu, yang kehabisan waktu suatu salat, kemudian dia melaksanakan di 

waktu lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa besar. Maka 

sebagian ulama‟ membolehkan qa>ṣar sembahyang dan berbuka di 

bulan ramadhan, apabila perjalanan sepanjang waktu tempuh selama 

tiga hari tiga malam. Demikian pendapat ulama Ha>nafiyah. Pendapat 

mazhab Ma>liki dan Ḥanbali membolehkan salat qa>ṣar jika jarak 

perjalanan harus ditempuh dua hari. Sebagian ulama‟ lagi 

membolehkan salat qa>ṣar, walaupun perjalanan tidak seberapa jauh. 

Menurut hadis Anas, Nabi mengqa>ṣar sembahyangnya jika beliau 

pergi sedikitnya sejauh 3 mil (6 kilometer). Ibn Ha>zm berpendapat, 
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apabila kita berjalan dalam jarak satu mil, kita boleh meng-qa>ṣar 

sembahyang jika perjalanan itu dinamai ṣafar (pergi luar kota atau luar 

daerah).
52

 

b. Surah Hu>d ayat 114 

Ayat ini mengajarkan: “Dan dirikanlah salat dengan teratur dan 

benar sesuai dengan ketentuan, rukun, syarat dan sunnah-sunnahnya 

pada kedua tepi siang yakni pagi dan petang, atau Ṣubuḥ, Ẓuhur dan 

Aṣar dan pada bagian permulaan daripada malam yaitu Maghrib dan 

Isha>’, dan juga bisa termasuk witir dan tahajud. Yang demikian itu 

dapat menyucikan jiwa dan mengalahkan kecenderungan nafsu untuk 

berbuat kejahatan. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan itu yakni 

perbuatan-perbuatan baik seperti salat, zakat, sedekah, istighfar dan 

aneka ketaatan lain dapat menghapuskan dosa kecil yang merupakan 

keburukan-keburukan yakni perbuatan-perbuatan buruk yang tidak 

mudah dihindari manusia. Adapun dosa besar, maka ia membutuhkan 

ketulusan bertaubat, permohonan ampun secara khusus dan tekad 

untuk tidak mengulanginya. Itu yakni petunjuk-petunjuk yang 

disampaikan sebelum ini yang sungguh tinggi nilainya dan jauh 

kedudukannya itulah peringatan yang sangat bermanfaat bagi orang-

orang yang siap menerimanya dan yang ingat tidak melupakan Allah. 

Dan disamping salat, bersabar jugalah, dalam menghadapi kesulitan 

mengerjakan perintah Allah SWT, ini karena tanpa kesabaran sulit 
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melaksanakan ketaatan apalagi beristiqamah dan sulit pula meraih 

sukses dalam kehidupan dunia apalagi akhirat. Sesungguhnya Allah 

tidak menyia-nyiakan ganjarah al-muḥsinīn.”
53

 

Menunaikan sembahyang dengan sebaik-baiknya dan 

sesempurna-sempurnanya, yakni sempurna rukunnya, sempurna 

syaratnya, dan sempurna haiahnya (tata caranya), pada awal siang dan 

akhirnya, serta pada beberapa malam yang masuk ke dalam siang dan 

pada beberapa jam siang yang masuk ke dalam malam.
54

 Jadi 

kesimpulan dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan kita 

mengerjakan seutama-utamanya ibadah, yaitu sembahyang dan 

semulia-mulianya keutamaan adalah sabar.
55

 

c. Surah al-Isra>’ ayat 78 

Ayat ini  menuntut Nabi saw dan umatnya dengan menyatakan 

bahwa: Laksanakanlah secara bersinambung, lagi sesuai dengan syarat 

dan sunnah-sunnahnya semua jenis salat yang wajib dari sesudah 

matahari tergelincir yakni condong dari pertengahan langit sampai 

muncul gelapnya malam, dan laksanakan pula seperti itu 

Qur’a>n/bacaan di waktu al-fa>jr yakni salat ṣubuḥ. Sesungguhnya 

Qur’a>n /bacaan di waktu al-fa>jr yakni salat ṣubuḥ itu adalah bacaan 
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yakni salat yang disaksikan oleh para malaikat.
56

 Ayat ini juga 

menunjukkan  kepada saat-saat untuk mendirikan salat lima waktu 

sehari. Tiga arti dulu>k menunjukkan saat untuk Salat Ẓuhur, Aṣar, dan 

Maghrib. Untuk gha>saqil-la>il meliputi saat untuk Salat Maghrib, tetapi 

khususnya menunjukkan kepada Salat Isha>’, dan kata-kata Qur’a>n al-

fa>jr menunjukkan kepada Salat Ṣubuḥ.
57

 

 

C. Waktu-Waktu Salat Farḍu 

Salat itu dibagi pada yang wajib dan yang sunnah. Salat yang paling 

penting adalah salat lima waktu yang wajib dilakukan setiap hari. Semua 

orang Islam sepakat bahwa orang yang menentang kewajiban ini atau 

meragukannya, ia bukan termasuk orang Islam, sekalipun ia mengucapkan 

syahadat, karena salat termasuk salah satu rukun Islam. Kewajiban 

menegakkan salat berdasarkan ketetapan agama, dan tidak mempunyai tempat 

untuk dianalisa serta ijtiha>d dalam masalah ini, dan tidak pula al-ta>qlid.
58

  

Farḍu salat diwajibkan kepada setiap orang yang sudah baligh (cukup 

umur), berakal, suci, dan muslim. Adapun anak-anak, orang yang hilang 

ingatan disebabkan gila atau sakit, perempuan yang sedang haid atau nifas, 

tidak wajib mengerjakannya. Tidak ada alasan bagi orang yang telah dibebani 

kewajiban salat untuk mengakhir-akhirkannya, kecuali orang yang tidur, lupa, 
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uzur karena sa>far (bepergian), atau karena hujan. Mereka boleh mengakhirkan 

salat dengan niat jamak. Demikian pula orang yang dipaksa (dengan 

kekerasan) untuk mengakhirkan salat.
59

 

Allah SWT menetapkan bilangan salat wajib dalam kitab-Nya melalui 

lisan Nabi-Nya Muhammad saw, dan apa-apa yang harus dilaksanakan dan 

dicegah oleh manusia. Telah dinukil bahwa Salat Z{uhur dikerjakan empat 

rakaat dengan suara yang tidak keras (si>rr) ketika membaca bacaan-bacaan 

salat, begitu juga Salat Asa>r. Sementara Salat Maghrib dikerjakan sebanyak 

tiga rakaat dengan mengeraskan bacaan (jaḥr) dua rakaat pertama dan pada 

rakaat ketiga tidak membaca dengan suara keras. Salat Isha>‟ sebanyak empat 

rakaat dengan mengeraskan suara pada dua rakaat pertama, sementara pada 

rakaat ketiga dan keempat tidak. Salat Ṣubuḥ sebanyak dua rakaat dengan 

men-jaḥr-kan bacaan pada semua rakaat.
60

  

Menentukan awal waktu salat, pada dasarnya adalah menentukan 

posisi matahari pada  waktu yang telah ditentukan (al-Qur’a>n dan al-Ḥadis) 

pada tempat tertentu. Dari pernyataan tersebut dapat dirinci langkah-langkah 

penentuan awal waktu salat sebagai berikut: 

a. Q.S. al-Nisa>’ ayat 103 

فَِإَذا َقَضْيُتُم الصَّالَة فَاذُْكُروا اللََّه ِقَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم فَِإَذا اْطَمْأنَ ْنُتْم 
( ١٠٣)َفأَِقيُموا الصَّالَة ِإنَّ الصَّالَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِكَتابًا َمْوُقوتًا 
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Artinya: Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah 

Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. 

kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah 

salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah 

farḍu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang 

beriman.
61

  

 

b. Q.S. Hud ayat 114 

َوأَِقِم الصَّالَة طََرَفَِ الن ََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ اْلََْسَناِت يُْذِهْْبَ السَّيَِّئاِت َذِلَك 
اِكرِيَن  ( ١١٤)ذِْكَرى لِلذَّ

Artinya: Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan 

petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. 

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah 

peringatan bagi orang-orang yang ingat.
62

 

 

c. Q.S. al-Isra>’ ayat 78 

 َكانَ  اْلَفْ رِ  قُ ْر نَ  ِإنَّ  اْلَفْ رِ  َوقُ ْر نَ  اللَّْيلِ  َ َس ِ  ِإَ   اللَّْم ِ  ِلُ ُلووِ  الصَّالةَ  أَِقمِ 
( ٧٨ )َمْلُهوًدا

Artinya: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap 

malam dan (dirikanlah pula salat) ṣubuḥ. Sesungguhnya salat 

ṣubuḥ itu disaksikan (oleh malaikat).
63

 

 

Selain ayat-ayat tersebut, dalam hadits juga telah dijelaskan 

perihal ketentuan waktu salat diantaranya adalah sebagai berikut :  

ْوَرِق ُّل َح َّ َ َنا َعْ ُ  الصََّمِ  َح َّ َ َنا ََهَّاٌ  َح َّ َ َنا قَ َتاَدُة  َ ِِن َأمْحَُ  ْبُن ِإبْ رَاِهيَم ال َّ و َح َّ
َعْن َأِب أَيُّلوَ  َعْن َعْ ِ  اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َأنَّ َرُسوَا اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَا 

 اْلَعْصُر َوَوْقُت َ ُْضرْ َوْقُت الظُّلْهِر ِإَذا زَاَلْت اللَّْمُ  وََكاَن ِظلُّل الرَُّجِل َكطُولِِه َما َلَْ 
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اْلَعْصِر َما َلَْ َتْصَفرَّ اللَّْمُ  َوَوْقُت َصاَلِة اْلَمْ ِرِ  َما َلَْ يَِ ْ  اللََّفُ  َوَوْقُت 
 اْلِعَلاِا ِإَ  ِنْصِ  اللَّْيِل اْْلَْوَسِط َوَوْقُت َصاَلِة الصُّلْ ِح ِمْن طُُلوِع اْلَفْ ِر َما َصاَلةِ 

َلَْ َتْطُلْع اللَّْمُ  فَِإَذا طََلَعْت اللَّْمُ  َفَأْمِسْك َعْن الصَّاَلِة فَِإن ََّها َتْطُلُع بَ نْيَ قَ ْرََنْ 
َ ْيطَاٍن 

Artinya:  Dan telah bercerita kepada kami Ahmad bin Ibrahim al-

Dauraqi, telah bercerita kepada kami Hammam, Qatadah dari 

Abi Ayyub dari „Abdillah bin „Amr sesungguhnya Rasulullah 

SAW bersabda waktu Ẓuhur adalah sejak matahari condong ke 

Barat di mana bayang-bayang seseorang sama panjang 

dengannya selagi belum tiba waktu Asa>r, dan waktu Asa>r,  
selama cahaya matahari belum menguning, dan waktu Maghrib 

selama belum hilang mega merah, dan waktu Isha>’ sampai 

tengah malam, waktu Ṣubuḥ sejak terbit fajar sampai sebelum 

matahari terbit. Jika matahari telah terbit maka hentikanlah 

salat, karena ia terbit di antara kedua tanduk setan.
64

 

 

Berdasarkan ayat-ayat dan Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa 

ukuran yang digunakan untuk menentukan awal waktu salat adalah 

matahari, berikut adalah kriteria masuknya awal-awal waktu salat farḍu: 

1. Ẓuhur 

Ẓuhur disebut juga waktu istiwa> (zawa>l) terjadi ketika matahari 

berada di titik tertinggi. istiwa>  juga dikenal dengan sebutan tengah 

hari (midday/noon). Pada saat istiwa>, mengerjakan ibadah salat (baik 

wajib maupun sunnah) adalah haram. Waktu Ẓuhur tiba sesaat setelah 

istiwa>, mulsi tergelincirnya matahari sampai pada saat bayang-bayang 

benda sama panjang dengan bendanya, yakni ketika matahari telah 

condong kearah barat. Secara astronomis, waktu Ẓuhur dimulai ketika 

tepi piringan matahari telah keluar dari garis zenit, yakni garis yang 
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menghubungkan antara pengamat dengan pusat letak matahari ketika 

berada di titik tertinggi (istiwa>). Secara teoritis, antara istiwa>  dengan 

masuknya Ẓuhur (z
o
) membutuhkan waktu 2 menit dan untuk faktor 

keamanan biasanya pada jadwal salat waktu Ẓuhur adalah 4 menit 

setelah istiwa>  terjadi atau z=1
o
.
65

 

2. Asa>r 

Menurut Mazhab Sha>fi’i>, Ma>liki, dan Ha>nbali, waktu Asa>r di 

awali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu 

sendiri. Sementara Mazhab Imam Hanafi mendifinisikan waktu Asār 

jika panjang bayang-bayang benda dua kali melebihi panjang benda itu 

sendiri. Dan ulama‟ fiqih sepakat berakhirnya waktu salat ini beberapa 

saat menjelang terbenamnya matahari. Secara astronomis, ketinggian 

matahari saat awal waktu Asa>r dapat bervariasi tergantung posisi gerak 

tahunan matahari/gerak musim. Di Indonesia, khususnya Departemen 

Agama, menganut kriteria waktu Asa>r adalah āaat panjang bayangan = 

panjang benda + panjang bayangan saat istiwa>. Dengan demikian 

besarnya sudut tinggi matahari waktu Asa>r (a
o
) bervariasi dari hari ke 

hari.
66
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3. Maghrib 

Menurut kesepakatan ulama‟ fiqih adalah ketika matahari 

terbenam  dan berakhir ketika warna merah di Ufuk Barat sirna.
67

 

Waktu yang paling utama untuk melakukan Salat Maghrib adalah 

ketika ujung sinar matahari telah merumbai sebagai pertanda bahwa 

matahari telah hilang dari pandangan. Secara astronomi waktu 

Maghrib dimulai saat seluruh piringan matahari masuk ke horizon 

yang terlihat (ufuk mar‟i/visible horizon) sampai waktu Isha>, yaitu saat 

kedudukan matahari sebesar 18
o
 di bawah horizon Barat. Di Indonesia, 

khususnya Departemen Agama, menganut kriteria sudut 18
o
 di bawah 

horizon Barat.
68

 

4. Isha> >’ 

Diawali dengan hilangnya cahaya merah (syafa>q) di langit 

Barat, hingga terbitnya Fa>jar  Sh}iddiq di langit Timur. Kesepakatan 

para ulama fiqih bahwasannya waktu berakhirnya Salat Isha>‟ dengan 

masuknya waktu Salat Ṣubuḥ. Secara astronomi, waktu Isha>’ 

merupakan kebalikan dari waktu ṣubuḥ, yaitu dimulai saat kedudukan 

matahari sebesar 18
o
 di bawah horizon Barat sampai tengah malam.

69
 

5. Ṣubuḥ 

Waktunya diawal saat Fa>jar  Sh}iddiq sampai matahari terbit 

(syuruk). Fa>jar  Sh}iddiq ialah terlihatnya cahaya putih yang melintang 
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mengikuti garis lintang ufuk di sebelah Timur akibat pantulan cahaya 

matahari oleh atmosfer. Menjelang pagi hari, fajar ditandai dengan 

adanya cahaya samar yang menjulang tinggi (vertikal) di horizon 

Timur yang disebut Faja>r Kadzi>b atau Faja>r Semu yang terjadi akibat 

pantulan cahaya matahari oleh debu partikel antar planet yang terletak  

antara bumi dan matahari. Setelah cahaya ini muncul beberapa menit 

kemudian cahaya ini hilang dan langit gelap kembali. Saat berikutnya 

barulah muncul cahaya menyebar di cakrawala secara horizontal dan 

inilah dinamakan Fa>jar  Sh}iddiq. Fajar inilah yang dijadikan patokan 

beberapa ritual ibadah, seperti dimulainya waktu Salat Ṣubuḥ, 

berakhirnya waktu Salat Isha>’ dan dimulainya imsak (menahan diri) 

dari segala yang membatalkan s}ya>m. Secara astronomis, ṣubuḥ dimulai 

saat kedudukan matahari sebesar 18
o
 di bawah horizon Timur atau 

disebut dengan “astronomical twilight” sampai sebelum piringan atas 

matahari menyentuh horizon yang terlihat (ufuk hakiki/visible horizon). 

Di Indonesia, khususnya Departemen Agama, menganut kriteria sudut 

20
o
 dengan alasan kepekaan mata manusia lebih tinggi saat pagi hari 

karena perubahan terjadi dari gelap ke terang.
70

 

6. Imsak 

Waktu imsak adalah waktu tertentu sebagai batas akhir makan 

sahur bagi orang yang akan melakukan puasa pada siang harinya. 

Waktu imsak ini sebenarnya merupakan langkah kehati-hatian agar 
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orang yang melakukan puasa tidak melampui batas waktu mulainya 

yakni fajar. Waktu imsak dapat pula dilakukan dengan cara waktu 

ṣubuḥ yang sudah diberikan ikhtiya>ṭ dikurangi 10 menit. 

7. Waktu Terbit 

Waktu terbitnya matahari ditandai dengan piringan atas 

matahari bersinggungan dengan ufuk sebelah Timur, sehingga 

ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk waktu Maghrib berlaku pula 

untuk matahari terbit. Oleh karena itu, tinggi matahari pada waktu 

terbit adalah hterbit = -1
o
. 

8. Waktu Duha> 

Waktu Duha> dimulai ketika ketinggian matahari sekitar satu 

tombak yakni 7 diro‟, dalam bahasa ahli hisab ketika ketinggian 

matahari tersebut sekitar 4
o
. Sedangkan menurut Imam Abu Hānifah 

ketinggian matahari sekitar dua tombak atau dalam ukuran ahli hisab 

9
o
. Waktu Duhā berakhir ketika matahari tergelincir.

71
 

 

D. Data Yang Diperlukan Dalam Penghitungan Awal Waktu Salat 

Untuk menentukan awal waktu salat maka dibutuhkan data-data 

sebagai berikut: 

9. Deklinasi matahari atau mai>l al-sḥa>ms yaitu jarak sepanjang lingkaran 

deklinasi dihitung dari equator sampai matahari. Dalam astronomi 

dilambangkan δ (delta). Apabila matahari berada di sebelah Utara Equator 
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maka deklinasi matahari bertanda positif (+) dan apabila matahari berada 

di sebelah Selatan Equator maka deklinasi matahari bertanda negatif (-). 

Nilai deklinasi matahari ini, baik positif atau pun negatif adalah 0
o
 sampai 

sekitar 23
o
 27‟. Harga deklinasi 0

o
 terjadi pada setiap tanggal 21 Maret dan 

23 September. Selama waktu (21 Maret sampai 23 September) deklinasi 

matahari positif, dan selama waktu (23 September sampai 21 Maret) 

deklinasi matahari negatif.
72

 

10. Lintang tempat, ‘a>rḍ al-balad atau latitude dengan simbol ϕ. Yaitu jarak 

sepanjang meridian bumi diukur dari Khatulistiwa sampai tempat yang di 

maksud, atau juga tempat yang diukur dari Khatulistiwa ke arah Utara dan 

Selatan, berkisar 0° sampai 90°. Jika posisinya berada di Utara 

Khatulistiwa maka disebut Lintang Utara (LU) dan ditandai dengan (+). 

Sedangkan posisinya berada di Selatan Khatulistiwa maka disebut Lintang 

Selatan (LS) dan diberi tanda dengan (-).
73

 

11. Bujur tempat, ṭu>l al-balad, longitude dengan simbol λ (lambda), yaitu 

lingkaran yang terdapat pada bola bumi yang melalui Kutub Utara dan 

Kutub Selatan bumi, dan juga digunakan untuk mengetahui jarak suatu 

tempat di bumi menurut arah Barat dan Timur. Garis bujur yang melalui 

Greenwich (London) ditetapkan 0
o
, selanjutnya ke arah Barat sampai 

dengan 180
o
 dari Greenwich disebut Bujur Barat (BB) dan ke arah Timur 

sampai dengan 180
o
 dari Greenwich disebut Bujur Timur (BT).

74
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12. Perata waktu (equation of time), yaitu selisih antara waktu kulminasi 

matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata (waktu 

pertengahan).
75

 Pada saat posisi bumi berada di posisi paling dekat dengan 

matahari, pergerakannya pada lingkaran ekliptika berlangsung lebih cepat 

daripada ketika posisi bumi jauh dari matahari. Akibatnya saat kulminasi 

matahari setiap hari selalu berubah, kadang persis jam 12:00, kadang 

kurang dan juga kadang lebih. Kelebihan dan kekurangannya dari pukul 

12:00, inilah yang disebut dengan equation of time. Dalam rumus hisab, 

equation of time bisa disebut simbol e° (huruf e kecil). 

13. Waktu daerah (time zone), yaitu pembagian waktu yang diukur dari kota 

Greenwich sebagai patokan jam 00:00. Jika di sebelah Timur kota 

Greenwich ditandai (+). Secara umum time zone dibagi dalam setiap 15° 

yakni per 1 jam, akan tetapi ada sebagian wilayah yang hanya 7.5° yakni 

½ jam. Untuk memungkinkan waktu dipakai di seluruh dunia, maka 

ditetapkanlah waktu yang baku, yaitu waktu Greenwich yang terletak di 

titik 0° dan menggunakan waktu matahari rata-rata. Oleh karena itu 

disebut waktu rata-rata Greenwich Mean Time (GMT).
76

 

Sesuai dengan keputusan Presiden No. 41/1987 tanggal 26 November 

1987, waktu Indonesia dibagi menjadi 3 zona, yaitu sebagai berikut: 

d. Waktu Indonesia Barat (WIB) yang berpedoman pada bujur 105° BT 

(GMT + 7 jam). 
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e. Waktu Indonesia Tengah (WITA) yang berpedoman pada bujur 120° 

BT (GMT + 8 jam). 

f. Waktu Indonesia Timur (WIT) yang berpedoman pada bujur 135° BT 

(GMT + 9 jam).
77

  

Waktu Indonesia Barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat 

dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia Tengah meliputi Bali, 

Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara. Waktu 

Indonesia Timur meliputi Maluku, Papua dan Papua Barat. 

14. Sudut waktu matahari (hour angel of the sun), simbol t°. Sudut matahari 

pada kutub langit Selatan atau Utara yang diapit oleh garis meridian dan 

lingkaran deklinasi yang melewati matahari, atau dengan istilah lain 

adalah busur sepanjang lingkaran harian matahari yang dihitung dari titik 

kulminasi atas sampai di mana tempat posisi matahari.
78

 

15. Waktu setempat (local mean time) yaitu waktu untuk setiap kawasan 

sesuai dengan letak bujur masing-masing, misalnya Waktu Jakarta, Waktu 

Surabaya, Waktu Denpasar dan sebagainya.
79

 

16. Ikhtiya>ṭ, yaitu sebagai langkah kehati-hatian agar jadwal waktu salat tidak 

mendahului awal waktu atau melebihi akhir waktu, karena biasanya dalam 

pengambilan data penghitungan dilakukan pembulatan-pembulatan atau 

karena tempat yang dijadikan sebagai markaz adalah berkedudukan di 
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pusat kota sementara waktu salat itu diberlakukan untuk wilayah yang 

lebih luas.
80

 

Pengaman hitungan, kehati-hatian hitungan, dan pemersatu 

jangkauan wilayah daerah waktu ke arah Timur-Barat sekitar 2 menit atau 

55 km. Pertama, ikhtiyaṭ dimaksimalkan dengan membulatkan detik 

menjadi satuan menit lalu ditambah 1 menit lagi pada waktu daerah. 

Catatan: jika angka detiknya kurang 30 abaikan. Kedua, ikḥtiya>ṭ 

dimaksimalkan dengan membulatkan detik menjadi satuan menit lalu 

ditambah 2 menit lagi pada waktu daerah. Catatan: jika angka detiknya 

lebih dari 30 dibulatkan menjadi 1 menit.
81

 

Setelah suatu kota itu mengalami perkembangan maka luas kota 

akan bertambah dan tidak mustahil daerah yang tadinya pusat kota 

berubah menjadi pinggiran kota. Akibatnya dari perkembangan ini maka 

ujung Timur atau ujung Barat suatu kota akan mempunyai jarak yang 

cukup jauh dari titik penentuan lintang dan bujur kota semula.
82

 

Oleh karena itu, jika hasil perhitungan awal waktu salat tidak 

ditambah ikhtiya>ṭ, berarti hasil tersebut hanya berlaku untuk titik pusat 

kota dan daerah sebelah Timurnya saja, tidak berlaku untuk daerah di 

sebelah Baratnya. 
83
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E. Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Awal Waktu Salat 

1. Deklinasi matahari atau mai>l al-sḥams yaitu jarak sepanjang lingkaran 

deklinasi dihitung dari equator sampai matahari. Dalam astronomi 

dilambangkan δ (delta). Apabila matahari berada di sebelah Utara Equator 

maka deklinasi matahari bertanda positif (+) dan apabila matahari berada 

di sebelah Selatan Equator maka deklinasi matahari bertanda negatif (-). 

Nilai deklinasi matahari ini, baik positif atau pun negatif adalah 0
o
 sampai 

sekitar 23
o
 27‟. Harga deklinasi 0

o
 terjadi pada setiap tanggal 21 Maret dan 

23 September. Selama waktu (21 Maret sampai 23 September) deklinasi 

matahari positif, dan selama waktu (23 September sampai 21 Maret) 

deklinasi matahari negatif.
84

 

2. Perata waktu (equation of time), yaitu selisih antara waktu kulminasi 

matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata (waktu 

pertengahan).
85

 Pada saat posisi bumi berada di posisi paling dekat dengan 

matahari, pergerakannya pada lingkaran ekliptika berlangsung lebih cepat 

daripada ketika posisi bumi jauh dari matahari. Akibatnya saat kulminasi 

matahari setiap hari selalu berubah, kadang persis jam 12:00, kadang 

kurang dan juga kadang lebih. Kelebihan dan kekurangannya dari pukul 

12:00, inilah yang disebut dengan equation of time. Dalam rumus hisab, 

equation of time bisa disebut simbol e° (huruf e kecil). 
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F. Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Awal Waktu Salat Berdasarkan 

Topografi Wilayah 

1. Lintang tempat, ‘a>rḍ al-ba>lad atau latitude dengan simbol ϕ. Yaitu jarak 

sepanjang meridian bumi diukur dari Khatulistiwa sampai tempat yang 

dimaksud, atau juga tempat yang diukur dari Khatulistiwa ke arah Utara 

dan Selatan, berkisar 0° sampai 90°. Jika posisinya berada di Utara 

Khatulistiwa maka disebut Lintang Utara (LU) dan ditandai dengan (+). 

Sedangkan posisinya berada di Selatan Khatulistiwa maka disebut Lintang 

Selatan (LS) dan diberi tanda dengan (-).
86

 

2. Bujur tempat, ṭu>l al-ba>lad, longitude dengan simbol λ (lambda), yaitu 

lingkaran yang terdapat pada bola bumi yang melalui Kutub Utara dan 

Kutub Selatan bumi, dan juga digunakan untuk mengetahui jarak suatu 

tempat di bumi menurut arah Barat dan Timur. Garis bujur yang melalui 

Greenwich (London) ditetapkan 0
o
, selanjutnya ke arah Barat sampai 

dengan 180
o
 dari Greenwich disebut Bujur Barat (BB) dan ke arah Timur 

sampai dengan 180
o
 dari Greenwich disebut Bujur Timur (BT).

87
 

3. Waktu daerah (time zone), yaitu pembagian waktu yang diukur dari kota 

Greenwich sebagai patokan jam 00:00. Jika di sebelah Timur kota 

Greenwich ditandai (+). Secara umum time zone dibagi dalam setiap 15° 

yakni per 1 jam, akan tetapi ada sebagian wilayah yang hanya 7.5° yakni 

½ jam. Untuk memungkinkan waktu dipakai di seluruh dunia, maka 

ditetapkanlah waktu yang baku, yaitu waktu Greenwich yang terletak di 

                                                           
86

 Jamil, Ilmu Falak Teori & Aplikasi (Jakarta: Amzah, 2011), 9. 
87

 Slamet, Ilmu Falak 1, Penentuan Awal Waktu Salat & Arah Kiblat Seluruh Dunia 

(Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011), 95-96. 



45 

 

 

titik 0° dan menggunakan waktu matahari rata-rata. Oleh karena itu 

disebut waktu rata-rata Greenwich Mean Time (GMT).
88

 

Sesuai dengan keputusan Presiden No. 41/1987 tanggal 26 

November 1987, waktu Indonesia dibagi menjadi 3 zona, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Waktu Indonesia Barat (WIB) yang berpedoman pada bujur 105° BT 

(GMT + 7 jam). 

b. Waktu Indonesia Tengah (WITA) yang berpedoman pada bujur 120° 

BT (GMT + 8 jam). 

c. Waktu Indonesia Timur (WIT) yang berpedoman pada bujur 135° BT 

(GMT + 9 jam).
89

  

4. Ketinggian tempat dari permukaan laut, yakni semakin tinggi kedudukan 

kita, makin besar bilangan kerendahan ufuk. Jika kita berdiri pada suatu 

tempat di ketinggian, bumi di bawah kita tidak merupakan bidang rata buat 

jarak yang jauh, artinya tidak dihalangi oleh rumah-rumah, pohon-pohon, 

bukit-bukit, dan lain-lain dan biasanya pada tepi-tepi dataran itu terdapat 

bukit-bukit atau tebing-tebing, yang menyebabkan pandangan kita bebas 

lepas sampai ke ufuk.
90

  

5. Topografi wilayah, yang dimaksud topografi yaitu studi tentang bentuk 

permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami (bulan dan 

sebagainya), dan asteroid. Dalam pengertian yang lebih luas, topografi 

tidak hanya mengenai bentuk permukaan saja, tetapi juga vegetasi dan 
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pengaruh manusia terhadap lingkungan, dan bahkan kebudayaan lokal 

(Ilmu Pengetahuan Sosial). Topografi umumnya menyuguhkan relief 

permukaan, model tiga dimensi dan identifikasi jenis lahan. Sedangkan 

wilayah yaitu sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari 

sebuah kedaulatan.
91

 

G. Rumus Yang Digunakan Untuk Menghitung Awal Waktu Salat 

Untuk menghitung awal waktu salat maka dibutuhkan beberapa 

langkah, berikut ini langkah dan rumus yang digunakan untuk perhitungan 

awal waktu salat: 

1. Rumus sudut waktu matahari 

Cos t = - tan  tan  + sin h / cos  / cos  

 

2. Rumus awal waktu  

12 – e + t + Kwd + i 

3. Rumus tinggi matahari (h
o
) 

a. Asa>r  : Cotan h = tan zm + 1   atau  zm = [p – d]  

b. Maghrib  : - 1
o
 

c. Isha>’   : - 18
o
 

d. Ṣubuḥ  : - 20
o
 

e. Terbit  : 1
o
 

f. Dhuha  : 4.5
o
 

g. 4). Rumus koreksi waktu daerah 
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h. Kwd = (dh - tp)/15 

Keterangan rumus : 

1) Untuk menghitung  awal waktu Ẓuhur, rumus (b) dipergunakan tanpa 

t, sehingga menjadi : 12 – e + Kwd + i 

2) Untuk menghitung  awal waktu Asār, rumus (b) dapat dipergunakan 

sepenuhnya, sedangkan dalam menggunakan rumus (a), h
o
 hendaknya 

dihitung tersendiri dengan rumus : Cotan h
o
 = tan zm + 1 atau zm = |  

–  |12 – e + t + Kwd + i 

3) Untuk menghitung awal waktu Maghrib, Isha>, Ṣubuḥ, Terbit dan 

Dhuha rumus (b) dapat dipergunakan sepenuhnya, rumus (a) h
o
 

disesuaikan dengan waktunya. Dengan catatan  khusus untuk  t  waktu 

ṣubuḥ, Terbit dan Dhuha (dikurangkan), sehingga rumusnya menjadi: 

12 – e – t + Kwd + i. Sedang untuk Terbit i dikurangkan, rumusnya 

menjadi : 12 – e – t + Kwd – i 

4) Prosedur Dalam Penghitungan 

Dalam melakukan perhitungan awal waktu salat, prosedurnya 

sebagai berikut: 

a. Kota/tempat dan waktu/tanggal yang akan dihitung awal waktunya 

b. Diketahui data lintang dan bujur tempat (tp, tp)  

c. Diketahui data matahari (
o
, e

o
) 

d. Diketahui data tinggi matahari (h
o
) 

e. Diketahui data koreksi waktu daerah (Kwd) 

f. Rumus yang digunakan 
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g. Alat hitung yang dipergunakan (misal : Calculator, Microsoft 

Excel) 

Kesimpulan terpenting dalam menentukan jadwal awal waktu salat 

adalah menambahkan ketinggian tempat untuk wilayah-wilayah yang 

sekiranya ketinggian tempatnya memenuhi kriteria dan dibuktikan dengan 

hasil perhitungannya. Selain ketinggian tempat juga harus memperhatikan 

topografi wilayahnya, topografi wilayah juga sangat penting selain ketinggian 

tempat karena jika letak topografi wilayah berada di sebelah Timur markaz 

maka tidak perlu untuk menambah ketinggian tempat sebagai acuan 

perhitungan jadwal awal waktu salat. 
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BAB III 

METODE PENGHITUNGAN JADWAL AWAL WAKTU SALAT LAJNAH 

FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Sejarah Nahdlatul Ulama’ 

Nahdlatul 'Ulama (Kebangkitan 'Ulama atau Kebangkitan 

Cendekiawan Islam), disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di 

Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang 

keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah 

satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh 

sebelumnya, yakni paham Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, NU 

sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lain baik yang bersifat sosial, 

budaya atau keagamaan yang lahir di masa penjajah, pada dasarnya 

merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan, berdirinya NU 

dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, sekaligus merupakan 

kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan 

organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. 

Akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah 

menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat 

bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 

1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan 

terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan 
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ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah 

berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. 

Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathan 

(Kebangkitan Tanah Air) dibentuk pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 

didirikan Ta>swirul Afkar atau dikenal juga dengan "Nahdlatul Fikri" 

(kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan 

keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, 

(pergerakan kaum saudagar). 

Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. 

Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Ta>swirul Afkar, selain tampil 

sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang 

sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. 

Berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi 

yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk 

membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk 

mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan 

berbagai kyai, karena tidak terakomodir kyai dari kalangan tradisional untuk 

mengikuti konferensi Islam Dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah 

akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk 

organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 

Rajab 1344 H (31 Januari 1926) di Kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin 

oleh K.H. Hasjim Asy'ari sebagai Rais Akbar. 
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Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara 

faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran Islam yang 

menghendaki pelarangan segala bentuk amaliah kaum Sunni. Sebuah 

pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam "murni", yaitu dengan 

cara umat islam melepaskan diri dari sistem bermadzhab. Bagi para kiai 

pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu 

keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para 

ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama 

cukup mendesak untuk segera didirikan. 

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasjim 

Asy'ari merumuskan kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga 

merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut 

kemudian diejawantahkan dalam khittah NU, yang dijadikan sebagai dasar 

dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, 

keagamaan dan politik. 

NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, merupakan sebuah pola 

pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dengan 

kaum ekstrem naqli (skripturalis). Karena itu sumber hukum Islam bagi NU 

tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal 

ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari 

pemikir terdahulu seperti Abu al-Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur Al 

Maturidi dalam bidang teologi/Tauhid/ketuhanan. Kemudian dalam bidang 

fiqih lebih cenderung mengikuti mazhab: Imam Sya>fi'i> dan mengakui tiga 
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madzhab yang lain: Imam Hanafi, Imam Maliki,dan Imam Hanbali 

sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. 

Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan 

Syeikh Juneid al-Bagdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan 

syariat. 

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum 

penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah, serta 

merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. 

Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut 

berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam 

NU.
92

 

Lembaga Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana 

kebijakan Nahdlatul Ulama, berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu 

dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. Lembaga ini meliputi: 

1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LD-NU) 

2. Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) 

3. Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI-NU)* (Indonesia) 

Lembaga Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama 

4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LP-NU) 

5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPP-NU) 

6. Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama (LPK-NU) 

7. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK-NU) 
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8. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul 

Ulama (LAKPESDAM-NU) 

9. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) 

10. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI-

NU) 

11. Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS-NU) 

12. Lembaga Waqaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWP-NU) 

13. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU) 

14. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTM-NU) 

15. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LK-NU) 

16. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LF-NU) 

17. Lembaga Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU) 

18. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama 

(LPBI-NU) 

Lajnah merupakan pelaksana program Nahdlatul Ulama (NU) yang 

memerlukan penanganan khusus. Berdasarkan perubahan AD/ART hasil 

Muktamar 33 NU di Jombang, Lajnah Nahdlatul Ulama digantikan dengan 

lembaga. Semula ada 3 (tiga) Lajnah yaitu: 

1. Lajnah Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU) menjadi Lembaga 

Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTNNU) 

2. Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama (LF-NU) menjadi Lembaga Falakiyah 

Nahdlatul Ulama (LFNU) 
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3. Lajnah Pendidikan tinggi (LPT-NU) menjadi Lembaga Pendidikan 

Nahdlatul Ulama (LPTNU) 

Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang 

berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan 

kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Badan Otonom 

dikelompokkan dalam katagori Badan Otonom berbasis usia dan kelompok 

masyarakat tertentu, dan Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan 

lainnya. 

Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu 

adalah: 

1. Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU) 

2. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama (GP Ansor NU) 

3. Fatayat Nahdlatul Ulama (Fatayat NU) 

4. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) 

5. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) 

6. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 

7. Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu'tabaroh an-Nahdliyah (MATAN) 

Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya: 

1. Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) 

2. Jami'iyyatul Qurro wal Huffadz Nahdlatul Ulama (JQHNU) 

3. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) 

4. Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) 

5. Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa (IPSNU Pagar Nusa) 
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6. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) 

7. Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) 

8. Ikatan Seni Hadroh Indonesia (ISHARI) 

9. Ansor Banser Cyber Nahdlatul Ulama (ABCNU)
93

 

 

B. Keadaan Geografis Kecamatan Ngrayun 

Kecamatan Ngrayun adalah salah satu kecamatan di Kabupaten 

Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kondisi geografis Kecamatan 

Ngrayun berada di pegunungan sebelah Selatan Kabupaten Ponorogo, dengan 

jarak tempuh sekitar 46 Km dari pusat kota kabupaten.
94

 Kecamatan Ngrayun 

berbatasan dengan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo di bagian utara. 

Kabupaten Trenggalek di sebelah Timur dan Selatan serta berbatasan dengan 

Kecamatan Slahung di sebelah Barat.
95

 

Kecamatan Ngrayun terletak pada ketinggian kurang lebih 700 meter 

di atas permukaan air laut
96

 dan terletak pada titik 08
o
 04.355

o
 Lintang Selatan 

dan pada titik 111
o
 26.802

o
 Bujur Timur. Berdasarkan hasil Evaluasi 

Penggunaan Tanah (EPT) dalam rangka pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 

1993 tercatat luas Kecamatan Ngrayun sebesar 184,76 Km
2
. Sedangkan dalam 

data menurut penggunaannya dan kelurahan/desa berdasarkan hasil 
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Inventarisasi Luas Lahan Sawah (ILS) tahun 2008 dan 2009 tercatat luas 

Kecamatan Ngrayun sebesar 16,102,96 Ha.
97

 

Adapun jumlah desa di Kecamatan Ngrayun berjumlah 11 desa, yaitu 

Desa Wonodadi, Temon, Selur, Mrayan, Ngrayun, Baosan Lor, Baosan Kidul, 

Binade, Cepoko, Sendang, dan desa Gedangan dan terdiri atas 155 Rukun 

Warga (RW), 449 Rukun Tetangga (RT) dan 40 lingkungan/dusun. 

Kecamatan Ngrayun memiliki potensi alam antara lain mineral dan batu 

mulia. Kecamatan ini juga merupakan salah satu pemasok hasil bumi do 

beberapa pabrik tepung, antara lain: ketela, jagung, kunir, jahe gajah, temu 

lawak, dan rempah-rempah. 

C. Keadaan Geografis Kecamatan Pudak 

Kecamatan pudak adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini dimekarkan dari Kecamatan 

Sooko. Kondisi geografis Kecamatan Pudak adalah pegunungan sebelah 

Timur dari Kabupaten Ponorogo. 
98

 Kecamatan Pudak berbatasan dengan 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo di bagian Utara, di bagian Timur 

Kabupaten Trenggalek, di bagian Selatan Kecamatan Sooko Kabupaten 

Ponorogo dan di bagian Barat Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
99

 

Kecamatan Pudak terletak pada ketinggian kurang lebih 1062 meter di 

atas permukaan air laut dan terletak pada titik 07
o
52'14.96" Lintang Selatan 
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dan pada titik 111
o
42'45.36" Bujur Timur.

100
 Berdasarkan penghitungan 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo tahun 2017 dan UPT Dinas 

Pertanian Kecamatan Pudak tercatat luas Kecamatan Pudak sebesar 4.891,90 

Ha. 

Adapun jumlah desa di Kecamatan Pudak berjumlah 6 desa, yaitu 

Desa Bareng, Tambang, Krisik, Pudak Wetan, Banjarejo dan Pudak Kulon.
101

 

Perekonomian masyarakat penduduk Kecamatan Pudak hampir 90% adalah 

sebagai petani baik petani kebun maupun petani ternak. Kebanyakan mereka 

merangkap keduanya artinya mereka selain konsen dalam perkebunan juga 

mempunyai ternak. Selain itu Kecamatan Pudak juga mempunyai potensi 

sebagai pemasok susu perah. 

 

D. Jadwal Awal Waktu Salat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama 

Kabupaten Ponorogo 

Jadwal waktu salat yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul 

Ulama Kabupaten Ponorogo yaitu menggunakan metode data penghitungan 

Ephemeris dan dengan memperhatikan faktor ketinggian tempat. Hasil 

penghitungan jadwal awal waktu salat yang di keluarkan oleh LFNU 

Kabupaten Ponorogo dengan titik koordinat 07
 o

 52‟ Lintang Selatan dan 111
o
 

29‟ Bujur Timur dengan ketinggian tempat 115 Mdpl pada tanggal 28 Oktober 

2018 adalah pukul 11:19 untuk waktu Ẓuhur, pukul 14:32 untuk waktu Asa>r, 

                                                           
100

 Kecamatan Pudak, Hasil Observasi, 28 Februari 2019. 
101
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pukul 17:31 untuk waktu Maghrib, pukul 18:42 untuk waktu Isha>‘ dan pukul 

03:48 untuk waktu Ṣubuḥ.
102

 

Tabel 3.1 

Hasil perhitungan jadwal waktu salat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama 

Kabupaten Ponorogo dengan ketinggian tempat pada tanggal 28 Oktober 2018 

 

No 
Jadwal Waktu Salat 

Nama Waktu 

1 Ẓuhur 11.19 

2 Asar 14.32 

3 Maghrib 17.31 

4 Isyā' 18.42 

5 Ṣubuh 03.48 
 

Keterangan Tabel:  Jadwal waktu salat yang di keluarkan oleh Lajnah 

Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo tanggal 

28 Oktober 2018. 

 

E. Pentingnya Ketinggian Tempat Menurut Para Ahli Ilmu Falak dalam 

Menentukan Jadwal Awal Waktu Salat 

Berikut adalah pendapat para ahli ilmu falak mengenai seberapa 

penting ketinggian tempat dalam menentukan jadwal awal waktu salat dan 

dikaji dengan topografi wilayah. 

Menurut ahli falak Thomas Djamaluddin ketinggian tempat hanya 

berlaku untuk gedung-gedung yang menjulang tinggi seperti Burj 

Khalifa di Dubai dengan ketinggian 829,8 meter dengan ruangan 

tertinggi di lantai 154 (ketinggian 584,5 meter). Sedangkan untuk 

daerah dataran tinggi tidak perlu koreksi ketinggian dataran tinggi. 

Alasannya, ketinggian daerah datar hanya menambah faktor pembagi 

pada rumus 1, menjadi R+t, bila t tinggi dataran dari permukaan laut. 

Padahal nilai t itu terlalu kecil dan dapat diabaikan bila dibandingkan 

dengan radius bumi R. Jadi, ketinggian daerah dataran tinggi 

disamakan dengan permukaan bumi lainnya yang relatif datar. 
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 Jadwal Waktu Salat Untuk Wilayah Ponorogo (Ponorogo: Lajnah Falakiyah Nahdlatul 

Ulama‟ Cabang Ponorogo, 2018). 
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Kesimpulannya, rumus koreksi ketinggian hanya berlaku untuk 

gedung-gedung pencakar langit.
103

 

 

Menurut Ma‟rufin Sudibyo seorang tim ahli badan hisab dan rukyat 

daerah (BHRD) Kebumen, Jawa Tengah ini mengatakan bahwa 

ketinggian tempat berpengaruh terhadap jadwal salat khususnya untuk 

penentuan awal waktu Maghrib dan akhir waktu Ṣubuḥ. Ilmu falak 

mengenal adanya ufuk hakiki (horizon sejati) dan ufuk mar‟i (horizon 

semu). Horizon sejati adalah garis horizontal maya yang membagi 

bola langit ke dalam dua belahan yang ukurannya sama persis antara 

bola langit bagian atas dan bola langit bagian bawah. Sementara 

horizon sejati adalah garis horizontal maya yang menjadi tempat 

ketampakan bertemunya lautan dan langit jika kita memandang ke laut 

lepas. Selalu terdapat selisih antara horizon sejati dengan horizon 

semu dimana horizon semu senantiasa berkedudukan lebih rendah. 

Kedudukan horizon semu gayut (sebanding) dengan elevasi suatu 

tempat dihitung dari paras air laut rata-rata. Semakin tinggi 

elevasinya maka horizon semunya semakin rendah. Dengan kata lain, 

semakin tinggi elevasinya maka nilai kerendahan ufuk (yakni selisih 

antara kedudukan horizon semu terhadap horizon sejati) semakin 

besar pula. 
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Menurut Umar Salim selaku ketua Lajnah Falakiya Nahdlatul Ulama‟ 

Kabupaten Ponorogo bahwa ketinggian tempat itu adalah sangat 

penting untuk menentukan jadwal awal waktu salat sehingga jika ada 

pegunungan yang menjulang tinggi itu harus dihitung ketinggiannya 

untuk menentukan jadwal waktu salatnya. Kasus seperti wilayah 

Kecamatan Ngrayun adalah kasus yang fenomenal karena pada 

laporannya ketika wilayah Kabupaten Ponorogo sudah 

mengumandangkan azan ada salah satu desa di Kecamatan Ngrayun 

masih ada sinar matahari. Jadi, jika masih ada sinar matahari di 

wilayah itu maka tidak boleh kita melaksanakan berbuka puasa meski 

di satu wilyah kabupaten sudah megumandangkan azan. Dan untuk 

kasus Kecamatan Pudak bisa diteliti karena ketinggiannya dan 

mengabaikan topografi wilayahnya sehingga menurut beliau 

ketinggian Kecamatan Pudak itu bisa di kategorikan sebagai wilayah 

ketinggian yang bisa dihitung untuk menentukan jadwal awal waktu 

salatnya.
105

 Sedangkan cara penghitungannya yaitu menggunkan data 

Ephemeris. 
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 Thomas Jamaluddin, Hasil Wawancara, 22 Maret 2019. 
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 Ma‟rufin Sudibyo, Hasil Wawancara, 26 Maret 2019. 
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 Umar Salim, Hasil Wawancara, 30 Desember 2018. 
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BAB IV 

PERBANDINGAN PENGHITUNGAN JADWAL AWAL WAKTU SALAT 

LAJNAH FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA DENGAN WILAYAH 

DATARAN TINGGI DI KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Hasil Perhitungan Awal Waktu Salat Kabupaten Ponorogo Berdasarkan 

Ketinggian Tempat 

Berikut ini adalah hasil perhitungan awal waktu salat Kecamatan 

Pudak, Kecamatan Ngrayun dan Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama 

Kabupaten Ponorogo yang telah penulis hitung dengan menggunakan tanggal 

28 Oktober 2018 sebagai sampel yang penulis gunakan untuk dijadikan dasar 

menganalisis penentuan jadwal awal waktu salat Lajnah Falakiyah Nahdlatul 

Ulama Kabupaten Ponorogo. Adapun tujuan penyertaan jadwal awal waktu 

salat Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo adalah sebagai 

pembanding antara hasil penghitungan waktu salat Kecamatan Ngrayun dan 

Kecamatan Pudak. 

1. Hasil perhitungan Kecamatan Ngrayun berdasarkan ketinggian tempat 

pada tanggal 28 Oktober 2018 

Diketahui: 

  

Lintang : -08° 04' 21,00" 

 

   

  

Bujur : 111° 26' 48,12" 

 

   

  

KWD : ( Derajat Tolok- Lintang Tempat ) / 15 

   

: -00° 25' 47,21" 
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Tinggi 

Tempat : 700 

  

-1,06 

   

  

Ref : 0° 34' 30,'' 0,58 

   

  

Deklinasi : -13° 05' 30,32" 

    

  

e : 00° 16' 12,80" 

    

  

Ikhtiya>ṭ : 2 menit 

     

  

Time Zone : 7 

      

  

Dip : 00° 46' 33,91" 

 

0,78 

  

  

SD : 00° 16' 14,35" 

 

0,27 

  

           Ẓuhur : 

         

    

12 0 0 

    

  

e : 00° 16' 12,80" - 

   

  

MP : 11° 43' 47,20" 

    

  

KWD : -00° 25' 47,21" + 

   

    

11° 17' 59,99" 

    

  

i : 00° 02' 00,00" + 

   

  

Ẓuhur : 11° 19' 59,99" 

    

  

 

Dibulatkan  : 11:20 

      Asa>r : 

         

  

> h  : Atan(1/(tan Zm+1)) 

   

  

P : -08° 04' 21,00" 
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D : -13° 05' 30,32" - 

   

  

Zm : 05° 01' 09,32" 

    

  

h : 42° 35' 28,30" 

    

           

  

t Asa>r : 03° 12' 06,26" 

    

  

Ẓuhur : 11° 19' 59,99" + 

   

  

Asa>r : 14° 32' 06,25" 

    

  

Dibulatkan  : 14:32 

      Maghrib : 

         

  

h magrib : 

 - ( 00° 16' 14,35" + ( 34,5 /60 ) + 00° 46' 

33,91" ) - 0,0024 

   

: 

-01° 03' 

31,41" 

     

  

Ẓuhur : 11° 19' 59,99" 

    

  

t Maghrib : 06° 11' 57,35" + 

   

  

Maghrib : 17° 31' 57,34" 

    

  

 

Dibulatkan  : 17:32 

      Isha>‘ : 

         

  

Ẓuhur : 11° 19' 59,99" 

    

  

t Isha>‘ : 07° 22' 47,22" + 

   

  

Isha>‘ : 18° 42' 47,21" 

    

  

 : 18:43 
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Dibulatkan  

Ṣubuḥ : 

         

  

Ẓuhur : 11° 19' 59,99" 

    

  

t Ṣubuḥ : 07° 31' 13,93" - 

   

  

Ṣubuḥ : 03° 48' 46,06" 

    

  

Dibulatkan  : 03:49 

      

           2. Hasil perhitungan Kecamatan Pudak berdasarkan ketinggian tempat pada 

tanggal 28 Oktober 2018 

Diketahui: 

  

Lintang : -07° 52' 14,96" 

 

   

  

Bujur : 111° 42' 45,36" 

 

   

  

KWD : ( Derajat Tolok- Lintang Tempat ) / 15 

   

: -00° 26' 51,02" 

    

  

Tinggi 

Tempat : 1062 

  

-1,24 

   

  

Ref : 0° 34' 30,'' 0,58 

   

  

Deklinasi : -13° 05' 30,32" 

    

  

e : 00° 16' 12,80" 

    

  

Ikhtiya>ṭ : 2 menit 

     

  

Time Zone : 7 

      

  

Dip : 00° 57' 21,33" 

 

0,96 

  

  

SD : 00° 16' 14,35" 

 

0,27 

  

           



64 

 

 

Ẓuhur : 

         

    

12 0 0 

    

  

e : 00° 16' 12,80" - 

   

  

MP : 11° 43' 47,20" 

    

  

KWD : -00° 26' 51,02" + 

   

    

11° 16' 56,17" 

    

  

i : 00° 02' 00,00" + 

   

  

Ẓuhur : 11° 18' 56,17" 

    

  

 

Dibulatkan  : 11:19 

      Asa>r : 

         

  

> h  : Atan(1/(tan Zm+1)) 

   

  

P : -07° 52' 14,96" 

    

  

D : -13° 05' 30,32" - 

   

  

Zm : 05° 13' 15,36" 

    

  

h : 42° 29' 53,69" 

    

           

  

T Asa>r : 03° 12' 20,12" 

    

  

Ẓuhur : 11° 18' 56,17" + 

   

  

Asa>r : 14° 31' 16,30" 

    

  

Dibulatkan  : 14:31 

      Maghrib : 

         

  

h magrib :  - ( 00° 16' 14,35" + ( 34,5 /60 ) + 00° 57' 
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21,33" ) - 0,0024 

   

: 

-01° 14' 

18,82" 

     

  

Ẓuhur : 11° 18' 56,17" 

    

  

t Maghrib : 06° 12' 30,52" + 

   

  

Maghrib : 17° 31' 26,69" 

    

  

Dibulatkan  : 17:31 

      Isha>‘ : 

         

  

Ẓuhur : 11° 18' 56,17" 

    

  

t Isha>‘ : 07° 22' 32,64" + 

   

  

Isha>‘ : 18° 41' 28,81" 

    

  

Dibulatkan  : 18:41 

      Ṣubuḥ : 

         

  

Ẓuhur : 11° 18' 56,17" 

    

  

t Ṣubuḥ : 07° 30' 58,87" - 

   

  

Ṣubuḥ : 03° 47' 57,30" 

    

  

Dibulatkan  : 03:48 

      3. Hasil perhitungan jadwal awal waktu salat berdasarkan ketinggian tempat 

yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten 

Ponorogo pada tanggal 28 Oktober 2018 

Untuk jadwal awal waktu salat yang telah di keluarkan oleh Lajnah 

Falakiya Nahdlatul Ulama‟ (LFNU) untuk tanggal 28 Oktober 2018 adalah 

pukul 11:19 untuk waktu Ẓuhur, pukul 14:32 untuk waktu Asa>r, pukul 
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17:31 untuk waktu Maghrib, pukul 18:42 untuk waktu Isha>‘ dan pukul 

03:48 untuk waktu Ṣubuḥ.
106

 

 

B. Akurasi Hasil Perhitungan Waktu Salat Lajnah Falakiyah Nahdlatul 

Ulama’ Kabupaten Ponorogo 

Berdasarkan pada hasil perhitungan waktu salat untuk tanggal 28 

Oktober 2018 yang telah penulis lakukan dan yang telah penulis cantumkan 

pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui perbedaan hasil penentuan 

awal waktu salat antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dimana titik 

koordinat dan ketinggian tempatnya berbeda pula, dalam hal ini adalah Lajnah 

Falakiyah Nahdlatul Ulama yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan 

jadwal awal waktu salat Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Pudak. 

Meskipun sekarang sudah ada penambahan waktu +2 menit salat Maghrib 

untuk wilayah Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Pudak. Dan berikut adalah 

hasil perhitungan yang telah penulis lakukan. 

Tabel 4.1 

Hasil perhitungan waktu salat Kecamatan Pudak, Kecamatan Ngrayun  

dan Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo  

tanggal 28 Oktober 2018 

No. 
Jadwal Waktu Salat 

Nama a b c 

1 Ẓuhur 11.19 11.20 11.19 

2 Asar 14.31 14.32 14.32 

3 Maghrib 17.31 17.32 17.31 

4 Isyā' 18.41 18.43 18.42 

5 Ṣubuh 03.48 03.49 03.48 
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 Jadwal Waktu Salat Untuk Wilayah Ponorogo (Ponorogo: Lajnah Falakiyah Nahdlatul 

Ulama‟ Cabang Ponorogo, 2018). 



67 

 

 

Keterangan Tabel: 

a. Waktu salat Kecamatan Pudak berdasarkan ketinggian tempat 

b. Waktu salat Kecamatan Ngrayun berdasarkan ketinggian tempat 

c. Waktu salat yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama 

Kabupaten Ponorogo 

Hasil perhitungan di atas sudah memakai data ketinggian tempat dan 

jadwal yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten 

Ponorogo menambahkan waktu +2 menit untuk awal waktu salat Maghrib di 

Kecamatan Pudak dan Kecamatan Ngrayun. Jika dikaji secara topografi 

wilayah untuk Kecamatan Pudak tidak perlu ditambahkan waktu untuk salat 

Maghribnya di karenakan wilayah Kecamatan Pudak berada disebelah Timur 

dari pusat Kota Ponorogo yang menjadi markaz meskipun ketinggian 

Kecamatan Pudak layak untuk dihitung. Dan untuk wilayah Kecamatan 

Ngrayun memang masih perlu untuk ditambah karena secara topografi berada 

di Selatan yang mengarah ke Barat Daya Kota Ponorogo. 

1. Perbandingan hasil perhitungan antara Kecamatan Ngrayun dengan 

memperhatikan faktor ketinggian tempat dan hasil jadwal waktu salat yang 

dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo 

dengan memperhatikan faktor ketinggian tempat 
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Tabel 4.3 

Hasil perhitungan antara Kecamatan Ngrayun dengan  

memperhatikan faktor ketinggian tempat dan hasil jadwal  

waktu salat yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama  

Kabupaten Ponorogo dengan memperhatikan faktor  

ketinggian tempat tanggal 28 Oktober 2018 

NO 
Jadwal Waktu Salat (WIB) 

Nama a b 

1 Ẓuhur 11.20 11.19 

2 Asa>r 14.32 14.32 

3 Maghrib 17.32 17.31 

4 Isyā' 18.43 18.42 

5 Ṣubuh 03.49 03.48 

 

Keterangan Tabel: 

a. Waktu salat Kecamatan Ngrayun berdasarkan ketinggian tempat 

b. Waktu salat yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama 

Kabupaten Ponorogo 

Dari tabel Hasil perhitungan antara Kecamatan Ngrayun dengan 

memperhatikan faktor ketinggian tempat dan hasil jadwal waktu salat 

yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten 

Ponorogo dengan memperhatikan faktor ketinggian tempat, yaitu 

terdapat satu waktu yang sama antara waktu salat Kecamatan Ngrayun 

dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul 

Ulama Kabupaten Ponorogo pada waktu salat Asa>r yaitu pada pukul 

14.32. Sedangkan yang mempunyai perbedaan waktu ada 4 yaitu salat 

Ẓuhur, Maghrib, Isyā', dan Ṣubuh. Pukul 11.20 dan 11.19 untuk salat 

Ẓuhur, pukul 17.32 dan 17.31 untuk salat Maghrib, pukul 18.43 dan 

18.42 untuk salat Isyā', pukul 03.49 dan 03.48 untuk salat Ṣubuh 
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dengan keterangan jadwal yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah 

Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo lebih awal dari pada jadwal 

waktu salat untuk Kecamatan Ngrayun. 

2. Perbandingan hasil perhitungan antara Kecamatan Pudak dengan 

memperhatikan faktor ketinggian tempat dan hasil jadwal waktu salat yang 

dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo 

dengan memperhatikan faktor ketinggian tempat 

Tabel 4.2 

Hasil perhitungan antara Kecamatan Pudak dengan memperhatikan  

faktor ketinggian tempat dan hasil jadwal waktu salat yang dikeluarkan  

oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo  

dengan memperhatikan faktor ketinggian tempat  

tanggal 28 Oktober 2018 

 

NO 
Jadwal Waktu Salat (WIB) 

Nama a b 

1 Ẓuhur 11.19 11.19 

2 Asa>r 14.31 14.32 

3 Maghrib 17.31 17.31 

4 Isyā' 18.41 18.42 

5 Ṣubuh 03.48 03.48 

 

Keterangan Tabel: 

a. Waktu salat Kecamatan Pudak berdasarkan ketinggian tempat 

b. Waktu salat yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama 

Kabupaten Ponorogo 

Dari tabel hasil perhitungan antara Kecamatan Pudak dengan 

memperhatikan faktor ketinggian tempat dan hasil jadwal waktu salat yang 

dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo 

dengan memperhatikan faktor ketinggian tempat, yaitu waktu yang sama 
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antara salat Ẓuhur, Maghrib, Ṣubuh yaitu pada pukul 11.19 untuk waktu 

Ẓuhur, 17.31 untuk waktu maghrib dan 03.48 untuk waktu Ṣubuh dan ada 

dua waktu salat yang mempunyai selisih waktu yaitu pada salat Asa>r dan 

Isyā' yaitu pada pukul 14.31 untuk waktu Asa>r Kecamatan Pudak dan 

pukul 14.32 untuk jadwal yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah 

Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo dan pada pukul 18.41 untuk waktu 

salat Isyā' Kecamatan Pudak dan pada pukul 18.42 untuk jadwal yang 

dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo 

dengan keterangan lebih dahulu awal waktu salat untuk Kecamatan Pudak. 

 

C. Signifikasi Ketinggian Tempat Dalam Menentukan Awal Waktu Salat 

dengan Memperhatikan Topografi Wilayah 

Dari perbandingan-perbandingan hasil perhitungan waktu salat yang 

penulis lakukan bisa diambil kesimpulan bahwa ketinggian tempat sangat 

perlu untuk menentukan jadwal awal waktu salat, itu dibuktikan dengan 

perbandingan hasil perhitungan antara jadwal yang dikeluarkan oleh Lajnah 

Falakiyah Nahdlatul Ulama‟ Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan 

Ngrayun di mana ada perbedaan-perbedaan awal waktu salat lebih awal 

jadwal yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama‟ Kabupaten 

Ponorogo  daripada wilayah Kecamatan Ngrayun karena wilayah Kecamatan 

Ngrayun terletak di sebelah Selatan yang menjorok ke Barat Daya dari 

Kabupaten Ponorogo. Berbeda dengan wilayah Kecamatan Pudak meski 

Kecamatan Pudak lebih tinggi dari pada Kecamatan Ngrayun akan tetapi 
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wilayah Kecamatan Pudak berada di wilayah sebelah Timur Kabupaten 

Ponorogo sehingga tidak perlu untuk menambah awal waktu salatnya. Dari 

dua perbandingan antara jadwal yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah 

Nahdlatul Ulama‟ Kabupaten Ponorogo dengan Kecamatan Ngrayun dan 

jadwal yang dikeluarkan oleh Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama‟ Kabupaten 

Ponorogo dengan Kecamatan Pudak dapat di simpulkan bahwa untuk wilayah 

Kabupaten Ponorogo wilayah Barat dengan ketinggian tertentu harus 

menggunakan ketinggian tempat untuk menghitung jadwal awal waktu 

salatnya yaitu untuk Kecamatan Ngrayun dan untuk Kabupaten Ponorogo 

wilayah Timur tidak perlu menggunakan data ketinggian tempat untuk 

menentukan jadwal awal waktu salatnya yaitu untuk wilayah Kecamatan 

Pudak.  

Wilayah Kabupaten Ponorogo terdiri dari dataran tinggi dan dataran 

rendah maka dari itu untuk menentukan jadwal awal waktu salat ada yang 

tepat menggunakan ketinggian dan tidak tepat menggunakan ketinggian. Ada 

beberapa pendapat mengenai ketinggian tempat dalam menentukan jadwal 

awal waktu salat. Pertama pendapat ketinggian tempat menurut ketua Lajnah 

Falakiyah Nahdlatul Ulama‟ Kabupaten Ponorogo menerangkan bahwa 

ketinggian tempat itu sangat perlu dalam menentukan jadwal awal waktu salat. 

Sedangkan pendapat yang kedua dari kepala Lembaga Penerbangan  dan 

Antariksa Nasional Thomas Djamaluddin menerangkan bahwa ketinggian 

tempat itu berlaku hanya untuk gedung-gedung pencakar langit dan bila kita 

berada di pinggir lembah yang menghadap ke Ufuk Barat maka berlaku untuk 
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koreksi waktu Maghrib. Dari kedua pendapat mengenai ketinggian tempat di 

atas penulis dapat menyimpulkan bahwa ketinggian tempat sangat 

berpengaruh dalam menentukan jadwal awal waktu salat akan tetapi harus 

memperhatikan letak topografi wilayahnya. Jadi koreksi ketinggian tempat 

untuk waktu salat Maghrib hanya berlaku untuk wilayah Barat dan tidak 

berlaku untuk wilayah Timur jika masih dalam satu Kabupaten. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah menganalisa data dan hasil penggalian data lapangan yang 

penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, 

penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Jadwal awal waktu salat yang dikeluarkan oleh Lembaga Falakiyah 

Nahdlatul Ulama‟ Kabupaten Ponorogo adalah tidak seharusnya 

menambah waktu salat +2 menit untuk waktu Salat Maghrib dikarenakan 

Wilayah Kecamatan Pudak berada disebelah Timur Kabupaten Ponorogo. 

Dibuktikan dari hasil perhitungan antara jadwal yang dikeluarkan oleh 

Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama‟ Kabupaten Ponorogo dengan 

Kecamatan Pudak untuk awal waktu salat Maghribnya adalah sama. 

2. Titik koordinat dan ketinggian tempat merupakan komponen yang harus 

ada dan dimasukkan dalam perhitungan waktu salat akan tetapi juga dalam 

proses penghitungannya harus memperhatikan faktor topografi wilayah. 

Untuk wilayah Kabupaten Ponorogo yang berada di sebelah Timur yaitu 

wilayah Kecamatan Pudak dan sekitarnya tidak perlu menggunakan 

koreksi ketinggian tempat. Untuk wilayah Kabupaten Ponorogo yang 

berada di sebelah Barat yaitu Kecamatan Ngrayun dan sekitarnya masih 

perlu menggunakan koreksi ketinggian tempat. 
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B. Saran  

Untuk menjaga akurasi hasil perhitungan waktu salat, bagi siapa saja 

hendaknya selalu mempertimbangkan faktor titik koordinat dan ketinggian 

tempat serta topografi wilayah. Ketinggian tempat hanya berlaku untuk 

wilayah Barat saja dan tidak berlaku untuk di wilayah Timur. 
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