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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Allah SWT sang Maha Pencipta segala yang ada di dunia ini. 

Selain manusia Allah juga menciptakan makhluk-Nya yang lain. Begitu 

banyak Makhluk Allah sehingga tak mampu akal manusia yang terbatas 

untuk menghitungnya. Semua dengan tugasnya masing-masing, namun 

yang pada intinya adalah beribadah kepada Allah SWT. 

 Di antara sekian banyak ciptaan-Nya yang menakjubkan Allah 

menciptakan langit dengan segala isinya. Tak terhitung berapa jumlah 

benda-benda langit tersebut. Bumi, menjadi salah satu dari sekian 

banyakanya benda-benda langit, yang sampai saat ini masih ditempati oleh 

manusia. 

 Selain bumi yang kita tinggali, bulan dan matahari menjadi dua 

benda yang tak terpisahkan bagi berlangsungnya kehidupan makhluk di 

bumi. Keduanya memberikan pengaruh yang sangat besar bagi sagala 

siklus kehidupan, mulai dari makhluk mikroskopis hingga makhluk 

makroskopis. 

 Di antara fungsi adanya bulan dan matahari adalah sebagai 

petunjuk waktu. Karena tanpa keduanya sulit sekali bagi manusia untuk 

membedakan mana siang dan malam. Dalam al-Qur‟an Surat Yunus ayat 5 

Allah memberikan informasi kepada manusia tentang salah satu fungsi 

dari keduanya, yakni sebagai perhitungan waktu, ayat tersebut berbunyi, 
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Artinya:Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan 

bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi 

perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan 

perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu 

melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) 

kepada orang-orang yang mengetahui
1
 

 Sejak zaman dulu manusia telah menjadikan matahari dan bulan 

sebagai patokan untuk menentukan kalender mereka. Bangsa romawi 

menjadikan matahari sebagai acuan utama bagi penenggalan mereka, yang 

dikenal dengan kalender Masehi. Kalender Masehi dihitung sejak 

kelahiran Yesus, yang mana sebelum itu disebut dengan tahun sebelum 

Masehi (SM).
2
 

 Sementara umat islam menjadikan bulan sebagai patokan dasar 

bagi kelender mereka yang disebut dengan kalender Hijriah. Kalender 

Hijriah perhitungannya dimulai sejak Nabi Muhammad melakukan hijrah 

dari Mekah ke Madinah. 

                                                           
1
 QS. Yunus (10) 5 

2
 Wikipedia.com  
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 Selain berfungi sebagai kalender, awal dan akhir bulan hijriah 

memilki fungsi yang cukup vital bagi pelaksanaan ibadah umat muslim. 

Seperti awal bulan Ramadan, awal bulan Shawal awal bulan Dhulh}ijjah 

dan lain sebagainya.  

 Adapun dalam menetapkan awal maupun akhir bulan hijriah 

selama ini dikenal terdapat dua metode yakni metode hisab dan metode 

ru'yah. Secara definisi hisab adalah perhitungan secara matematis dan 

astronimis untuk mengetahui posisi bulan dalam menentukan awal bulan 

hijriah. Sementara ru'yah adalah melihat hilal secara langsung baik dengan 

alat maupun tanpa alat.
3
 Perbedaan metode dalam menetukan awal bulan 

tersebut tentunya akan berujung pada hasil yang beda pula. Hal ini lah 

yang hingga saat ini masih jadi permasalahan di tengah-tengah masyarakat 

Indonesia. 

 Sebagaimana yang kerap terjadi di masayarakat, khususnya pada 

saat proses penetapan awal bulan Ramadan dan Shawal, selalu menjadi 

pertanyaan apakah puasa dan lebaran akan sama atau berbeda? Hal 

tersebut bisa dikatakan selalu menjadi topik hangat di tengah-tengah 

masyarakat. Hingga kemudian memunculkan percikan-percikan kencil 

konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia. 

 Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut terjadi, di 

antaranya adalah SDM masyarakat Indonesia yang belum memadai untuk 

bisa menerima perbedaan hasil hisab, juga fanatisme yang sangat kental 

                                                           
3
 Wikipedia.com 
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terhadap suatu kelompok atau jenis hisab yang digunakan dalam 

menentukan awal bulan hijriah. Hingga kemudian muncul wacana dari 

pemerintah melalui Kenenterian Agama RI untuk menyatukan standar 

penentuan awal bulam hijriah. Namun nyatanya wacana tersebut hingga 

kini masih belum bisa diwujudkan, dan tak sedikit pula kalangan yang 

meragukan wacana tersebut. 

 Begitu pula adanya di wilayah Ponorogo, terdapat beberapa jenis 

hisab yang digunakan. Di antaranya ada yang menggunakan sistem 

ephimeris dan Sulam al-Nayyirain. Di mana masing-masing memiliki 

rumus, data primer serta proses perhitungan yang beda, namun pada 

dasarnya punya tujuan yang sama yakni mencari data hilal awal bulan 

hijriah. Perbedaan proses perhitungan memungkinkan perbedaan hasil 

yang didapatkan, walaupun begitu di kalangan mereka yang menerapkan 

hisabnya masing-masing menanggapinya sebagai hal yang lumrah dan 

biasa. Namun berbeda dengan kalangan masyarakat awam, yang 

cenderung menganggap perbedaan hasil hisab sebagai suatu masalah yang 

serius. 

 Di daerah Ponorogo sendiri ada beberapa lembaga yang selalu 

melakukan hisab awal bulan hijriah dan menerbitkan almanak bulan 

hijriah. Dari lembaga-lembaga yang melakukan hisab tersebut ada yang 

kemudian hasilnya dipublikasikan ataupun disebraluaskan ke tengah-

tengah masyarakat di Ponorogo, juga ada pula yang tidak melakukannya 

dengan berbagai dasar  yang menjadi pertimbangan.  
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 Selanjutnya dalam skripasi ini melakukan hisab awal bulan hijriah 

dengan menggunakan sistem Sulam al-Nayyiran dan Ephimeris, yang 

banayak digunakan di Indonesia. Penulis ingin mengetahui tentang deviasi 

dari keduanya selain itu juga penulis ingin mengetahui tentang keterkaitan 

antara dua sistem hisab tersebut dengan hasil hisab dari beberapa lembaga 

hisab dan ru‟yah di Ponorogo. Sebab perbedaan sistem hisab yang 

digunakan oleh setiap lembaga akan memungkinkan untuk menghasilkan 

ketetapan yang berbeda pula. 

 Tentunya dari banyaknya jenis hisab yang dipakai sebagaimana 

tersebut di atas akan ada beberapa hal baru yang bisa ditemukan 

selanjutnya. Berdasarkan beberapa permasalah tersebut di atas penulis 

berinisiatif untuk mengangkatnya dalam sebuah karya tulis ilmiah skripasi 

berjudul DEVIASI HASIL HISAB SULAM AL-NAYYIRAIN 

DENGAN EPHIMERIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP 

PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH DI PONOROGO. 

B. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dari pembahasan yang penulis angkat 

tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana deviasi hasil hisab Sulam al-Nayyirain dengan Ephimeris? 

2. Bagaimana pengaruhnya terhadap penetapan awal bulan hijriah di 

Ponorogo? 

A. Tujuan Pembahasan 
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 Tujuan penulis mengangkat pembahasan tersebut di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui deviasi hasil hisab Sulam al-Nayyirain dengan 

Ephimeris 

2. Mengetahui pengaruhnya terhadap penetapan awal bulan hijriah di 

Ponorogo? 

B. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyaraakat 

Sebagai sumbangan informasi dan pedoman untuk mengaplikasikan 

serta mengombinasikan beberapa sistem hisab daam penentuan awal 

bulan hijriah. 

2. Bagi Lembaga 

Sebagai saran evaluasi sejauh mana sistem pendidikan Perguruan 

Tinggi yang dijalankan apakah sesuai dengan kebutuhan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai kepentingan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan 

yang sangat berguna untuk peneliti berikutnya maupun pecinta dan 

penggemar ilmu falak tentang penerapan metode-metode hisab awal 

bulan hijriah,alternatif,  serta inovasinya. 

4. Bagi Penulis 

Dapat membandingakan beberapa metode yang ada untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. 

C. Telaah Pustaka 
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 Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini maka penulis berusaha 

untuk melakukan telaah pustaka, sejauh yang penulis ketahui ada beberapa 

buku dan skripsi, tesis mamu penelitian lainnya yang membahas tentang 

hisab awal bulan Hijriah, kitab Sulam al-Nayyirain, hisab NU dan 

Muhammadiyah.  

 Tesis karya Abd Karim Faiz dengan judul “Analisis Hisab Tinggi 

Hilāl Muh. Manshur al-Batawi Dalam Kitab Sulam Nayyirain”.
4
 Pikiran 

utama dalam penelitian ini adalah tentang Kitab Sulam Nayyirain yang 

memprediksi perhitungan posisi hilāl di atas ufuk, yang mana hal ini 

belum tentu terjadi dalam hasil perhitungan hisab hakīkī bi at-tahkīkī dan 

kontemporer. 

 Kemudian skripsi dengan judul “Konsep Pemaduan Hisab dan 

Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan (Studi Atas Pandangan Ormas 

Muhammadiyah dan NU)”5
, karya Ali Romdhoni. Di dalam skripsi 

tersebut dibahas tentang penyebab tenjadinya perbedaan dalam 

menentukan awal bulan qamariah yang disebabakan oleh perbedaan dalam 

memehami dalil normatif. Perbedaan pemahaman dali tersebut kemudian 

berujung pada perbedaan metode yang digunakan, sehingga kemudian 

muncul azhab hisab dan mazhab ru‟yah. Kemudia dua mazhab tersebut 

terwakili oleh dua ormas islam terbesar di Indonesia Muhammadiya 

                                                           
4
Abd Karim Faiz, Analisis Hisab Tinggi Hilāl Muh. Manshur al-Batawi Dalam Kitab 

Sulam Nayyirain, (Semarang: IAIN Walisongo, 2013) 
5
 Ali Romdhoni, Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan 

(Studi Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU)”5
, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2009)  
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dengan metode hisabnya dan NU dengan metode ru‟yahnya. Fokus utama 

pembahasan skripsi tersebut adalah tentang pemaduan pemikiran antara 

NU dan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariah. 

 Peneltian yang ditulis oleh Susiknan Azhari dengan judul 

“Karakteristik Hubungan NU dan Muhammadiyah Dalam menggunakan 

Hisab dan Rukyat”.6 Perbedaan anatara NU dan Muhammadiyah 

menjadikn keduanya sebagai dua sisi yang kerap berlawanan yang 

kemudian menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, terutama dalam 

menentukan awal dan akhir bulan ramadan melatarbelakangi ditulisnya 

penelitian tersebut. Titik fokusnya adalah melihat hubungan yang terjadi 

antara NU dan Muhammadiyah dalam memformulasikan Kalender 

Hijriyah, khususnya dalam emnggunkan hisab dan ru‟yah untuk 

menetapkan awal dan akhir ramad}an.  

 Tulisan karya Hestinurwiningsih, berjudul “Studi Kritis Hisab 

dalam Perspektif NU dan Implememtasinya untuk Pembuatan Kalender 

Hijriyah”7
. Menjelaskan persoalan bagaimana ormas NU memandang 

akuntabilitas dan efektifitas model hisab untuk dijadikan rujukan dalam 

membuat kalender hijriah. Hestinuwiningsih, di dalam tulisannya itu lebih 

fokus pada pembahasan tentang bagaimna sistem perhitungan NU dan 

implementasinyapada kalender hijriah. 

                                                           
6
Susiknan Azhari, Karakteristik Hubungan NU dan Muhammadiyah Dalam 

menggunakan Hisab dan Rukyat, (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006). 
7
 Hestinurwiningsih, Studi Kritis Hisab dalam Perspektif NU dan Implememtasinya untuk 

Pembuatan Kalender Hijriyah, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001). 

 



22 
 

 

 Tulisan lainnya yang membahas penentuan awal bulan adalah 

karya Iin Safarina, dengan judul “Penentuan Penentuan Awal Bulan 

Kamariah Menurut Kitab Fathur Raufil Mannan”.8 Safarina dalam tulisan 

tersebut menjelaskan pendapat kitab fath}u rauf al-mannan mengenai 

penentuan awal bulan qamariah yang meskipun pembahasannya sedikit 

menyentuh bagaimana menentukan awal bulan akan tetapi belum pula 

dipaparkan apa saja upaya yang dilakukan agar mendapatkan pemaduan 

bagi mereka berbeda pendapat tentang awal bulan qamariah. 

 Ahmad Izzudin dalam karyanya berjudul “Fiqih Hisab Rukyat di 

Indonesia”,9 mencoba sedikit menggiring persoalan dengan memtakan 

landasan perbedaan anatara kubu ru‟yah yang diwakili Nu dan kubu hisab 

yang diwakili Muhammadiyah. Menurut dia, ada berbagai macam alasan 

yanag menjadi sebab terjadinya perbedaan tersebut. Namun yang 

terpenting adalah adanya upaya menawarkan alternatif dalam rangka 

membangun masayarakat sopan dalam beragama. Buku tersebut belumlah 

mengkaji cara bagaimana ataupum model upaya seperti apa yang idealnya 

harus dilakukan.  

 Dari telaah pustaka tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa 

penelitian yang fokus pada pembahasan komparasi hasil perhitungan 

sistem Sulam al-Nayyirain mrnggunakan data desimal terhadap produk 

almanak bulan hijriyah NU dan Muhammadiyah, belum ada yang 

                                                           
8
Iin Safarina, Penentuan Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Kitab Fathur Raufil 

Mannan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001). 
9
 Ahmad Izzudin, Fiqih Hisab Rukyat di Indonesia, (Yogyakarta: 2003)  
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melakukan. Berdasarkan asumsi itulah penulis merasa bahwa penelitian ini 

perlu dilakukan untuk mengetahui keterkaitan dan deviasi hasil 

perhitungan dari tiga sistem tersebut. 

D. Metode Analisis Data 

1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian eksperimen, 

yaitu dengan melakukan percobaan-percobaan hisab awal bulan hijriah 

dengan menggunakan perhitungan dalam kitab Sulam al-Nayyirain, dan 

system Ephimeris. Selain itu juga dengan melakukan wawancara 

kepada beberapa lembaga yang melakukan hisab awal bulan hijriah dan 

menerbitkan almanak bulan hijriah. Yakni dengan cara membandingkan 

satu atau lebih kelompok perbandingan yang diberi perlakuan dengan 

salah satu atau lebih kelompok pembanding yang tidak menerima 

perlakuan. Penelitian eksperimen memiliki kecenderungan yang 

menjadi ciri khas baginya yaitu: 

a) Dalam pelaksanaannya menggunakan metode observasi, pada 

skripsi ini obeservasi yang dilakukan penulis adalah pengamatan 

yang disengaja dan dilakukan secara sistematis terhadap hasil dari 

perhitungan awal bulan hijriah sistem Sulam al-Nayyirain dan 

system Ephimeris, didukung dengan pencatatan terhadap gejala-

gejala yang berhasil diamati dari ketiga sistem perhitungan tersebut. 
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b) Gejala yang diselidiki dari tiga sistem perhitungan tersebut dalam 

penelitiasn eksperimental itu adalah ditimbulkan dengan sengaja 

oleh si pengamat terhadap hasil perhitungan ketiganya. 

c) Sasaran pokok penelitin eksperimen ini adalah sebuah hubungan 

perbandingan, kesamaan dan perpedaan serta keterkaitan dari ketiga 

sistem perhitungan yang diamati. Dalam hal ini berarti bahwa 

peneliti memberikan pengaruh-pengaruh pada obyek yang 

diselidiki, yang dengan membandingkan ketiganya untuk kemudian 

dipelajari secara cermat reaksi-reaksi yang timbul dari proses 

komparasi tersebut. 

d) Tujuan dari penelitian eksperimen ini adalah untuk menemukan 

keterkaitan, kesamaan dan perbedaan yang ditimbulkan setelah 

proses pembandingan ketiga obyek penelitian tersebut.  

2. Data dan Sumber Data 

 Dalam skripsi ini penulis menggunakan dua jenis data yakni data 

primer dan data skunder. 

a) Data Primer 

Merupakan data-data yang didapat dari sumber utama, yaitu: 

1) Abdul Kholiq, Ilmu Hisab, terj, Sullamun Nayyiroin, Nganjuk: 

Ponpes Darussalam TT. 

2) Almanak bulan hijriah NU Ponorogo dan Muhammadiyah 

3) Hasil wawancara kepada lembaga-lembaga yang melakukan 

hisab dan menerbitkan almanak bulan hijriah 
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b) Data Skunder 

Merupakan data yang menjadi pendukung dari data primer, yaitu: 

1) Moh. Murtadlo, Ilmu Falak Praktis, Malang: UIN Malang 

Press 2008. 

2) Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pedoman 

Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta: Majelis TTarjih dan 

Tajdid Muhammadiyah 2009. 

E. Sistematika Pembahasan 

 Bab I, berisi Pendahuluan. Pada bab ini meliputi pembahasan: 

Latar Belakang, yang menjadi ide awal dari pokok pembahasan ini, 

kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah yang merupakan peranyaan 

pokok yang akan dibahas. Kemudian ada tujuan pembahasan, yang 

menjadi tujuan utama dari pemabahasan, lalu ada manfaat penelitian. 

Kemdian telaah pustaka, metode analisis data, dan sistematika 

pembahasan. 

 Bab II, berisi pembahasan tentang hisab awal bulan hijriah dengan 

beberapa metode secara umum pada bab ini penulis menguraikan seputar 

definisi hisab, dasar hukum metode hisab serta metode-metode yang 

digunakan untuk hisab awal bulan hijriah. 

 Bab III, Pada bagian ini penulis mengetengahkan pembahasan 

seputar mengenal kitab Sulam al-Nayyirain, seputar sistem Ephimeris, 

langkah-langkah hisab awal bulan hijriah dalam kitab Sulam al-Nayyirain. 

Serta pedoman hisab yang digunakan oleh lembaga-lembag yang 
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melakukan hisab awal bulan hijriah dan menerbitkan almanak bulan 

hijriah. 

 Bab IV, berisi pembahasan tentang deviasi hasil hisab Sulam al-

Nayyirain dengan Ephimeris. Selain itu juga melakukan analisa tentang 

pengaruhnya terhadap penetapan awal bulan hijriah di Ponorogo. 

 Bab V, Merupakan penutup dari semua pembahasan yang penulis 

angkat dalam skripsi ini, adapun bab ini berisi tentang Kesimpulan dari 

pembahasan secara keseluruhan dan Saran-saran. 
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BAB II 

HISAB AWAL BULAN HIJRIAH 

DENGAN BEBERAPA METODE SECARA UMUM 

A. Definisi Hisab 

 Secara etimologi kata Hisab berasal dari bahasa arab al-h}asb yang 

berarti bilangan atau hitungan. Adapun secara terminologi, istilah hisab 

sering dihubungkan dengan ilmu hitung (arithmatic) , yaitu suatu ilmu 

pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Dalam 

literatur klasik, ilmu hisab disamakan dengan ilmu falak, yakni suatu ilmu 

yang mempelajari benda-benda langit, matahari, bulan, bintang-bintang, 

dan planet-planetnya.
10

 

 Dalam wacana umat islam, ilmu falak dan ilmu faraid} (ilmu waris) 

dikenal juga sebagai ilmu hisab, sebab kegiatan yang paling menonjol 

pada kedua ilmu tersebut adalah melakukan perhitungan-perhitungan. 

Dalam ilnu falak dipelajari cara-cara menentukan awal bulan qamariyah, 

menentukan awal waktu shalat, menentukan arah kiblat dan lain-lain. 

Sementar pada ilmu faraid}. dipelajari cara-cara menghitung pembagian 

harta peninggalan mayit. Namun umumnya di Indonesia ilmu falak yang 

lebih dimenal sebagai ilmu hisab, sedangkan ilmu faraid}  tidak termasuk di 

dalamnya.
11

 

 Dalam disiplin ilmu falak sendiri, hisab masih bersifat global 

(umum), karena dalam aktivitasnya banyak hal yang dihisab (dihitung). 

                                                           
10

 Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis (Malang: UIN Malang Press, 2009),213-215 

11
 Ibid. 213 
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Mulai dari hisab awal waktu shalat, hisab awal bulan, juga hisab untuk 

menentukan arah qiblat. Adapun hisab awal bulan hijriah merupakan 

penentuan awal bulan hijriah yang didasarkan kepada perhitungan 

peredaran bulan mengelilingi bumi. Adapun hisab awal bulan hijriah 

merupakan penentuan awal bulan hijriah yang didasarkan kepada 

perhitungan peredaran bulan mengelilingi bumi.
12

 Dengan sistem ini, kita 

dapat memperkirakan dan menetapkan awal bulan jauh-jauh sebelumnya, 

sebab tidak tergantung pada terlihatnya hilal saat matahari terbenam 

mennjelang masuk tanggal 1 hijriah.
13

 

 Meski sistem ini diperselisihkan kebolehan  penggunaannya dalam 

menetapkan awal bulan yang ada kaitannya dengan pelaksaan ibadah 

(awal dan akhir puasa Ramadan), namun sistem  ini adalah mutlak  

diperlukan dalam menetapkan awal-awal bulan untuk kepentingan 

penyusunan kalender.
14

 

B. Dasar Hukum Metode Hisab 

 Dasar-dasar shar‟i penggunaan hisab sebagai metode dalam 

menentukan awal bulan hijriah
15

 adalah sebagai berikut: 

1. Al-Qur‟an surat al-Rah}man ayat 5        

                                                           
12

http://eprints.walisongo.ac.id/107/3/Mujab_Tesis_bab 2.pdf , diakses Sabtu 24 Januari 

2015. 
13

 Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, hal. 213-215 
14

 http://eprints.walisongo.ac.id 
15

 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah, Pedoman Hisab Muhamadiyah 

(Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah, 2009) hal. 73 

http://eprints.walisongo.ac.id/107/3/Mujab_Tesis_bab
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Artinya: matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.(al-

Rah}man(55):5)
16

 

2. Al-Qur‟an surat Yunus ayat 5                              
Artinya:Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan 

bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) 

bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun 

dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu 

melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-

Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.
17

 

3. Hadith al-Bukhari dan Muslim, 

راا  .َ ُ ْ ُ ْ اَااِذا رَاَ ُْْ ُ ْ ُ   َ ْ ِ ُ اا َِ ْ  ُ َ  َ َ ْ ُ ْ   َ ْاُ ُرْااَا ُ  رَاَ ُْْ ُ ْ  ُ  ِاَذا
اامس   .ااا فظ ا .اا بخ رى

Artinya: Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kau 

melihatnya ber-idul fiitrilah! Jika bulan terhalang oleh awan 

terhadapmu, maka perkirakanlah. (HR. al-Bukhari, dan lafal di atas 

adalah lafalnya, dan juga dirieayatkan Muslim). 

4. Hadith tentang keadaan umat yang ,asih ummi, yaitu sabda Nabi 

SAW, 

ْ َ  ًَة ِتْسَعًة ا َََْسُب ااَشْه  هَ َذا اهَ َذا  َْْعِِ نَ اَُ ةٌاُّ َ ٌةاََنْ ُ ُب َاَا
راا  اابخ رى  س   . َاِ ْش ِْ َ  َاَ  ًَة َ  َْ  َ 

                                                           
t
QS. Al-Rahman (55), 5. 

17
QS. Yunus (10), 5. 
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Artinya: sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa 

menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-

demikian. Maksudnya adlah kadang-kadang dua puluh Sembilan hari, dan 

kadang-kadang iga puluh hari. (HR al-Bukhari dan muslim). 

 Cara memahaminya (wajh al-istidlal-nya) adalah bahwa pada surat 

al-Rah}man ayat 5 dan surat Yunus ayat 5, Allah SWT menegaskan bahwa 

benda-benda langit berupa matahari dan bulan beredar dalam orbitnya 

dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh 

karena itu peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) 

secara tepat. Penegasan kedua ayat ini tidak sekedar pernyataan informatif 

belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran benda-benda 

langit itu, khususnya matahari dan bulan, bisa diketahui manusia sekalipun 

tanpa informasi samawi. Penegasan itu justru merupakan pernyataan 

imperatif yang memerintahkan untuk memperthatikan dan mempelajari 

gerak dan peredaran benda-benda langit itu yang membawa banyak 

kegunaan seperti untuk meresapi keagungan Penciptanya, dan untuk 

kegunaan praktis bagi manusia sendiri antara lain untuk dapat menyusun 

suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik seperti dengan tegas 

dinyatakan oleh ayat 5 surat Yunus (…agar kamu mengetahui bilngan 

tahun dan perhitungan waktu).
18

 

 Pada zamannya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak 

menggunakan hisab untuk menentukan masuknya bulan baru qamariyah, 

melainkan menggunakan ru‟yat seperti terlihat dalam h}adith pada nomor 4 

di atas dan beberapa hadith lain yang memerintahkan melakukan ru‟yat. 
                                                           

18
 Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhamadiyah, Pedoman Hisab…74-75 
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Praktik dan perintah Nabi SAW agar melakukan ru‟yah itu adalah praktik 

dan perintah yang disertai „illat (kausa hukum). „Illatnya dapat dipahami 

dalam hadith pada nomor 5 di atas yaitu keadaan umat pada waktu itu 

yang masih ummi. Keadaan ummi artinya adalah belum menguasai baca 

tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan 

penentuan awal bulan dengan hisab seperti isyarat yang dikehendaki oleh 

al-Qur‟an dalam surat al-Rah}man dan Yunus di atas. Cara yang mungkin 

dan dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat hilal (bulan) 

secara langsung: bila hilal terlihat secara fisik berarti bulan baru dimulai 

pada malam itu dan keesokan harinya, namun bila hilal tidak terlihat, 

bulan berjalan digenapkan 30 hari dan bulan baru dimulai lusa.
19

 

 Sesuai dengan qaidah fikih (al-qawa‟id al-fiqhiyah) yang berbunyi, 

ُْْْ ُ  َ ُ ْاُر َ َع ِ َ ِ ِ  َاَسَبِبِ  ُاُجْ ًدا اَْا َ َ ً     َا
Artinya: Hukum itu berlaku menurut ada atau tidaknya „illat dan 

sebabnnya. 

 Maka ketika „illat sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak 

berlaku lagi. Artinya ketika keadaan ummi itu sudah dihapus, karena tulis 

baca sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah maju, 

maka ru‟yat tidak diperlukan lagi da tidak berlaku lagi. Dalan hal ini 

kembali pada semangat umum dari al-Qur‟an, yaitu melakukan 

perhitungan (hisab) untuk menentukan awal bulan baru qamariah.
20

 

                                                           
19

Ibid, 75-76. 
20

Ibid, 76 
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 Beberapa ulama kontemporer menegaskan bahwa pada pokoknya 

penetapan awal bulan itu adalah dengan menggunakan hisab,
21 

َِْْس ِب اَْاَْ  ُ   ِِ اِ ََْب ِت ااَشْهِ  اَْ  َ ُ  َ  بِ 
 Artinya: Pada dasarnya penetapan bulan qamariah itu adalah dengan 

hisab 

 Sementara itu hisab dalam perspektif beberapa pihak diposisikan 

berbeda. Menurut Muhammadiyah berdasar pada Putusan Tarjih 

Muhammadiyah XXVI tahun 2003 disebutkan bahwa hisab kedudukannya 

adalah sama dengan ru‟yah al-hilal. Oleh karena itu penggunaan hisab 

dalam penentuan awal bulan qamariah adalah sah dan sesuai dengan 

sunnah Nabi Muhamad SAW.
22

 

 Mantan Menteri Agama, Mukti Ali berpendapat sama dengan 

Muhmmadiyah, bahwa hisab memiliki kedudukan yang sama dengan 

ru‟yah dalam menentukan awal bulan hijriah. Kesamaan objek dari 

keduanya yakni hilal, menjadi alasan yang mendasari pendapat Mukti Ali 

tersebut.
23

 

 Di lain sisi, Hisbut Tahrir Indonesia justru memposisikan ru‟yah24
 

sebagai satu-satunya penentu awal bulan hijriah. Mereka berpegang pada 

hadith-hadith Nabi yang berkaitan dengan ru‟yah al-hilal.
25

 

                                                           
21

 Ibid, 77 
22

 Ibid, 73. 
23

 Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, 220. 
24

 Model ru‟yah yang digunakan oleh HTI adalah ru;yah global. Yaitu apabila di suatu 
tempat hilal sudah tampak dan terlihat maka itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Ini 

menunjukkan bahwa ru‟yah yang dimaksud adalah ru‟yah dari siapa saja. (lihat: Susiknan Azhari, 

Ensiklopedi Hisab Rukyat, 2008: 81) 
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 Sementara itu di kalangan NU, posisi hisab dalam menetukan awal 

bulan hijriah adalah sebagai instrumen pemandu dan pendukung dalam 

pelaksanaan ru‟yah al-hilal bi al-fi‟li.26
 Hisab tidak dijadikan dasar untuk 

penentuan awal buln hijriah, karena dalam perspektif NU hisab sebagai 

ilmu yang dihasilkan oleh ru‟yah. Oleh karena itu ru‟yah lah yang 

dijadikan dasar dalam penetapan awal bulan.
27

 

 Dari beberapa pandangan tersebut di atas, setidaknya dapat 

dikelompokkan menjadi tiga pandangan tentang posisi hisab dalam 

penentuan awal bulan hijriah. Pertama, adalah bahwa hisab memiliki 

kedudukan yang sama dengan ru‟yah al-hilal dalam penentuan awal bulan 

hijriah. Kedua, pandangan yang berpegang teguh pada ru‟yah al-hilal 

dalam menentukan awal bulan hijriah, dengan argumen bahwa perintah 

yang terdapat dalam hadith-hadith Rasulullah adalah tentang ru‟yah. 

Ketiga, adalah memposisikan hisab sebagai instrumen pendukung bagi 

ru‟yah al-hilal dalam proses penentuan awal bulan hijriah. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
25

 Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

hal.81. 

26
TP, Memahami Metode NU Dalam Penentuan Awal Bulan, 

https://aliboron.wordpress.com. Diakses sabtu 24 Januari 2015. 
27

 NU mendahulukan asas ta‟abbudy (ketaatan) karena bunyi teks yang dijadikan refrensi 

dari perintah Rasulullah SAW adalah ru‟yah al-hilal. Baru lah setelah itu menyertakan asas 

ta‟aqquli (Penalaran ilmu pengetahuan) dengan memakai illmu hisab agar dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah.  (lihat, https://aliboron.wordpress.com) 

https://aliboron.wordpress.com/
https://aliboron.wordpress.com/


34 
 

 

C. Metode-Metode Yang Digunakan Untuk Hisab Awal Bulan Hijriah 

 Berdasarkan hasil klasifikasi Kementrian Agama Indonesia, dan 

juga menurut Muhammad Murtadho
28

, hisab awal bulan Hijriah dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Hisab „Urfi 

Hisab „Urfi  adalah sistem perhitungan penanggalan yang 

didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan 

ditetapkan secara konvensioal. Adapun jumlah harinya pada tiap-tiap 

bulan tetap dan beraturan. Untuk tahun hijriah, satu tahun ditetapkan 

12 bulan, setiap bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan genap 

berumur 29 hari, kecuali bulan Dhulh}ijjah pada tahun kabisat
29

 

berumur 30 hari.
30

 Tahun kabisat terjadi 11 kali selama 30 tahun. 

Untuk menentukan tahun kabisat dan basit}ah dalam satu periode 

biasanya digunakan syair. 

    كّ  خ  ح      ن * كّف اخ    كّف  د  ن  

Tiap huruf yang bertitik menujukkan tahun kabisat dan huruf 

yang tidak bertitik menunjukkan tahun kabisat
31

. Tahun kabisat 

qamariyah memiliki siklus 30 tahun di mana di dalamnya terdapat 11 

tahun yang disebut tahun kabisat (panjang) memiliki 355 hari, dan 19 

                                                           
28

 Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis.224 

29
Tahun Kabisat merupakan satuan waktu dalam satu tahun yang panjangnya 366 hariu 

untuk tahun shamsiah (masehi), dan 355 hari untuk tahun qamariah. Dalam bahasa Inggris biasa 

disebut leap year dan dalam kalender Jawa Islam disebut Wuntu. Sementara itu dalam bahasa 

Latin disebut Annus Bissextilis. (lihat Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, 2008: 208) 
30

Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis, 224. 
31

 Susiknan Azhari, Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, 

(Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), Hal.193 
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tahun yang disebut basit}ah32
 (pendek) memiliki 354 hari. Tahun 

kabisat ini terdapat pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 

dan ke 29 dari keseluruhan siklus kabisat selama 30 tahun. Dengan 

demikian kalau dirata-rata maka periode umur bulan (bulan sinodis / 

lunasi) menurut Hisab Urfi adalah (11 x 355 hari) + (19 x 354 hari) : 

(12 x 30 tahun) = 29 hari 12 jam 44 menit (menurut hitungan 

astronomis: 29 hari 12 jam 44 menit 2,88 detik). Walau terlihat sudah 

cukup teliti namun yang jadi masalah adalah aturan 29 dan 30 serta 

aturan kabisat tidak menujukkan posisi bulan yang sebenarnya dan 

hanya pendekatan.
33

  

Oleh karena itu para ulama di kalangan umat islam sepakat 

bahwa hisab „urfi ini tidak dapat dipergunakan dalam menentukan 

awal bulan hijriah untuk pelaksanaan ibadah (Ramad}an, Syawal, dan 

Dhulhijjah) kecuali hanya untuk pembuatan kalender.
34

 

Sistem hisab‟urfi ini secara mudah dapat digunakan untuk 

menyusun kalender jauh ke depan tanpa mencari posisi hilal yang 

sebenarnya dan hasilnya tidak jauh berbeda dengan sistem hisab 

haqiqi dengan selisih 1 hari dan kadang sama. Sistem ini  penting 

diketahui sebagai taksisran-taksiran untuk menghitung dan 

menentukan awal bulan yang sebenarnya (haqiqi). Bila tanpa 

                                                           
32

 Tahun Basit}ah adalah satuan waktu selama satu tahun yang panjangnya 365 hari untuk 
tahun Shamsiah, dan 354 hari untuk tahun Qamariah. Dalam bahasa Inggris disebut Common 
Year  dan dalam kalender Jawa Islam disebut Wastu. (Lihat, Susiknan Azhari, 208) 

33
Muhammad Taqiyudin, Kajian Singkat Tentang Hisab, pustaka.islam.web.id, diakses 

pada hari Rabu, 13 Januari 2015. 
34

 Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis 224 
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melakukan hisab „urfi terlebih dahulu, tentu para ahli hisab akan 

kesulitan.
35

 

2. Hisab Haqiqi 

Hisab Haqiqi adalah perhitungan yamg sesungguhnya dan 

seakurat mungkin terhadap peredaran bulan dan bumi, dengan 

menggunakan qaidah-qaidah ilmu ukur segitiga bola (spherical 

trigonometri). Jumlah hari dalam tiap bulannya tidak tetap dan tidak 

beraturan, kadang-kadang 2 bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 

30 hari kadang-kadang pula bergantian seperti perhitungan hisab „urfi. 

Dalam perkembangannya selanjutnya sistem hisab haqiqi dapat 

dikalsifikasikan menjadi tiga kelompok
36

, yaitu: 

a) Hisab Haqiqi Taqribi 

Sistem hisab ini mempunyai data yang bersumber dari data 

yang telah disusun oleh Ulugh Beik al-Samarqandi (w. 1420 M), 

yang dikenal dengan “Zeij Ulugh Beyk”.37
 Pengamatan yang 

                                                           
35

 Ibid.225 

36
 Ibid 

37
 Zeij  secara bahasa merupakan kata yang berasal dari bahasa Sansekerta yang masuk ke 

bahasa Arab dan Persia melalui bahasa Pahlavi, berarti tabel astronomi. Sebenarnya kebanyakan 

zeij tak hanya memuat tabel, juga pembahasan teori astronomi, bab tentang kronologi, 

penjelasanluas hal astronomi matematis dan subyek lain yang berhubungan. Zeij yang merupakan 

satu bagianpenting literatur Ilmu falak, biasanya dinamakan menurut penyusunnya atau penunjang 

atau kota,tempat ia disusun, walaupun sering pula digunakan cara penamaan yang lain. Zeij adalah 

jadwal data astronomis pergerakan dan posisi benda-benda langit dari waktu kewaktu.  Zeij  adalah 

nama yang digunakan dalam astronomi  Islam, adapun nama lainnya ialah Ephimeris. Adapun  zeij 

yangterkenal ialah: Abad ke 8 M : Zeij  Ibrahim al-Fajari, Abad ke 9 M : Zeij Musa al- 

Khawarizmy, Abad ke 12 M :  Zeij Toledo (Spanyol  Islam), Abad ke 13 M : Zeij  al-Ilkhany, 

Abad ke 13 M: Alfonsin Tabel (Zeij orang Eropa  pertama berdasar Zeij Toledo), Abad ke 15 M : 

Zeij Ulugh Beyk As-Samarqondy.  Zeij  Ulugh Beyk  dihasilkan dari pengamatan dan 

perhitungannya bersama timnya.  
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digunakan bersumber dari teori Ptolomius, yaitu dengan teori 

geosentrisnya yang menyatakan bumi sebagai pusat peredaran 

benda-benda langit, ketingian hilal dihitung dari titik pusat bumi, 

bukan dari permukaan bumi dan berpedoman pada gerak rata-rata 

bulan, yaitu setiap hari bulan bergerak ke arah timur rata-rata 12 

derajat.
38

 

 Rumus ketinggian  hilal adalah selisih waktu ijtima‟ dengan 

waktu terbenam kemudian dibagi dua. Konsekuensinya ialah 

apabila ijtima‟ terjadi sebelum matahari terbenam, pasti hilal sudah 

berada di atas ufuq. Hisab ini belum memberikan informasi tentang 

azimut bulan maupun matahari dan diperlukan banyak koreksi 

untuk menghasilkan perhitungan yang lebih akurat. Oleh karena 

itu, metode ini tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan ru‟yah.
39

 

 Sistem hisab ini mempunyai kelebihan, yaitu data dan 

tabel-tabelnya dapat digunakan secara terus menerus tanpa harus 

diubah. Adapun yang dapat diklasifikasikan pada sistem ini antara 

lain hisab metode kitab-kitab klasik yang biasa di ajarkan pada 

pondok-pondok pesantren salaf di Indonesia, misalanya Sulam al-

                                                                                                                                                               

Dalam  Zeijnya ini ia juga melakukan koreksi perhitungan yang pernah diperbuat oleh 

astronom-astronom pada zaman Romawi seperti Ptolemeus, yang kemudian mereka himpun dalam 

kitab “Zeij Djadid Sultani”. (lihat ABD Karim Faiz, 3-4) 
38

 Moh. Murtadho, Ilmu Falak Praktis,225. 
39

 Ibid. 225. 
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Nayyirain, Kitab Tazkirah al-Ikhwan, Risalah al-Qamarain, dan al-

Qawaid al-Falakiyah.
40

 

b) Hisab Haqiqi Tahqiqi 

 Hisab ini mendasarkan perhitungan pada data astronomi 

yang telah disusun oleh Syaikh Zaid Alaudin Ibnu Syatir, astronom 

Muslim berkebangsaan Mesir yang mendalami astronomi di 

Prancis, dengan bukunya al-Mat}la‟ al-Said fi Hisabah al-Kawakib 

al-Rusdi al-Jadidi. Adapun pengamatannya berdasarkan pada teori 

Copernicus yaitu dengan teori heliocentric yang meyakini matahari 

sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Menurut sistem ini, 

perhitungan dapat dilakukan dengan rumus-rumus spherical 

trigonometri dengan koreksi-koreksi data gerakan bulan maupun 

data gerakan matahari yang dilakukan dengan teliti dan melalui 

beberapa tahapan, biasanya tidak dari tiga hari koreksi. Proses 

perhitungannya tidak dapat dilakukan secara manual tanpa alat 

elektronik, artinya dalam perhitungan mutlak dibutuhkan alat-alat 

elektronika seperti kalkulator, komputer, atau daftar logaritma.
41

 

 Sistem hisab ini menentukan ketinggian hilal dengan 

memperhatikan posisi lintang dan bujur, deklinasi bulan, dan sudut 

waktu bulan dengan koreksi-koreksi terhadap pengaruh refraksi, 

paralaks, Dip (kerendahan ufuq), dan semi diameter (SD) bulan.
42
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Ibid.225-226 
41

 Ibid.226-227 
42

 Ibid. 227 
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Oleh karena itu, hisab ini dapat memberikan informasi 

tentang terbenamnya matahari setelah terjadinya ijtima‟, ketinggian 

hilal, azimuth matahari dan bulan untuk tempat observasi, serta 

dapat membantu pelaksanaan ru‟yah al-hilal. Adapun yang dapat 

dikelompokkan dalam sistem hisab ini adalah al-Khulashah al-

Wafiyah dan hisab Haqiqi Nur Anwar.
43

 

c) Hisab Haqiqi Tadqiqi 

 Sistem hisab ini menggunakan perhitungan yang didasarkan 

pada data-data astronomi modern. Sistem hisab ini merupakan 

pengembangan dari sistem hisab haqiqi tahqiqi yang disintesakan 

dengan ilmu astronomi modern. Hal ini dilakukan dengan 

meperluas dan menambahkan koreksi-koreksi gerak bulan dan 

matahari dengan rumus-rumus spherical trigonometri, sehingga 

didapat data yang sangat teliti dan akurat. Dalam menyelesaikan 

perhitungan digunakan alat-alat elektronika modern, misalanya 

kalkulator, komputer, dan alat-alat pendeteksi koordinat lintang dan 

bujur dengan standar internasioal yaitu Global Positioning System 

(GPS). Hisab ini dapat lebih akurat memperhitungkan posisi hilal 

sehingga pelaksanaan ru‟yah dapat dilakukan dengan lebih teliti. 

Termasuk sistem hisab ini antara lain Newcomb, Jean Meus, 

Almanac Nautika, dan the American Ephimeris.
44

, 

                                                           
43

 Ibid, 227. 
44

 Ibid, 227-228. 
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Mawaqit,Ascript, Astro Info, Starrynight dan banyak software-

software
45

 falak yang lain.
46

 

 Sedikit kelemahan dari sistem hisab ini (Haqiqi) adalah 

penggunaan kalkulator yang mengakibatkan hasil hisab kurang 

sempurna atau teliti karena banyak bilangan yang terpotong akibat 

digit kalkulator yang terbatas.
47

 

 Dari sekian banyak metode hisab yang ada sebagaimana tersebut di 

atas, penulis meringkasnya menjadi dua macam metode hisab. Yakni 

metode hisab salaf dan metode hisab modern. Metode hisab salaf (klasik), 

ialah suatu metode hisab yang masih menggunakan cara-cara konvensional 

tanpa bantuan alat-alat elektronik modern (seperti komputer, kalkulator, 

GPS, dan lain-lain). Termasuk dalam kategori ini adalah metode hisab 

„urfi dan satu metode hisab bagian dari hisab haqiqi yaitu hisab haqiqi 

taqribi.  

Sementara metode hisab Modern ialah metode hisab yang 

menggunakan bantuan alat-alat elektonik modern. Metode-metode hisab 

                                                           
45

Beberapa aplikasi maupun software yang ada tidak semua dikhususkan untuk keperluan 

bagi ilmu falak. Seperti Alamanak Nautika yang sebenarnya adalah data-data astronomi yang 

dibuat oleh NASA AS, untuk keperluan Angkatan Laut. Namun digunakan untuk keperluan Ilmu 

Falak karena di dalamnya juga dimuat data-data tentang matahari dan bulan, yang menjadi data 

primer bagi hisab waktu shalat dan awal bulan hijriah, demikian pula dengan Jean Meus.  

Sementara itu, seperti aplikasi Mawaaqit yang dibuat oleh Dr. Ing. Khafidz, memang 

dibuat khusus untuk keperluan Ilmu Falak. Di dalam aplikasi tersebut terdapat banyak fitur-fitur 

khusus untuk keperluan Ilmu Falak, seperti jadwal shalat, Arah kiblat, kalender hijriah dll. Selain 

itu juga ada bebebrapa aplikasi lain seperti Win Hisab yang dibuat oleh Kementrian Agama RI, 

yang memiliki fungsi sama dengan Mawaaqit..   
46

Muhammad Taqyudin, Kajian Singkat Tentang Hisab. 
47

Ibid 
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yang masuk kategori ini ada dua yang kesemuanaya adalah bagaian dari 

hisab Haqiqi, yaitu hisab haqiqi tahqiqi dan hisab haqiqi tadqiqi.  

  


