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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam sangat mengapresiasi terhadap waktu, hal tersebut dapat terlihat dalam 

firman Allah SWT yang memuat sumpah-Nya tentang waktu, ayat yang sering kita 

baca dan dengar dalam berbagai kesempatan. Bahwa, hanya orang-orang yang bisa 

memanfaatkan dan menghargai waktu dengan sebaik mungkinlah yang tidak merugi. 

Namun demikian Islam tidak hanya sekedar mengapresiasi pentingnya waktu, firman 

Allah swt tersebut juga memberikan isyarat kepada umat Islam untuk selalu berpacu 

secara nyata dalam memanfaatkan waktu dengan amalan saleh yang melahirkan 

kemaslahatan pada diri sendiri maupun umat secara keseluruhan.
1
 

Waktu diciptakan Allah swt untuk menjadi parameter dinamika kehidupan 

manusia. Tidak ada makhluk-Nya yang tidak terikat waktu.
2
 Salah satu sarana untuk 

mengetahui dan menghitung waktu adalah dengan dibuatnya sistem penanggalan atau 

kalender, melalui kalender manusia akan mengetahui hari, minggu, bulan dan tahun 

dalam perjalanan hidupnya selama di dunia ini. Ada dua macam sistem penanggalan  

yang sangat populer di dunia yaitu sistem penanggalan matahari dan sistem 

penanggalan bulan. Sistem penanggalan matahari adalah sistem penanggalan yang 

berpedoman bahwa satu hari adalah waktu yang ditempuh oleh bumi untuk berputar 

satu kali putaran (rotasi), dan satu tahun adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk 

mengelilingi matahari satu kali putaran (revolusi) yaitu 365,2422 hari. Sehinga satu 

tahun penanggalan matahari adalah 365 hari atau 366 hari setiap empat tahun sekali, 

disebut tahun kabisat apabila bulan Februari 29 hari kemudian satu tahun dibagi 

menjadi 12 bulan, dimana satu bulan adalah 30 atau 31 hari kecuali bulan Februari 28 

atau 29 hari. 
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Sistem penanggalan bulan adalah sistem penanggalan yang berpedoman 

bahwa satu hari adalah waktu yang ditempuh oleh bumi untuk berputar satu kali 

putaran (rotasi), dan satu bulan adalah waktu yang diperlukan bulan untuk 

mengelilingi bumi satu putaran yaitu 29,5306 hari sehingga satu bulan adalah 29 atau 

30 hari dan satu tahun adalah 12 bulan sehingga satu tahun adalah 354 hari atau 355 

hari setiap tiga tahun sekali, semacam tahun kabisat. Berbagai macam kalender yang 

pernah ada di dunia, seperti Kalender Qitbi bangsa Mesir, Kalender Maya bangsa 

Maya, Kalender Cina, Kalender Jepang, Kalender Julian-Gregorian, dan Kalender 

Hijriah kalender umat Islam. Adapun topik pembahasan yang menjadi obyek dalam 

pembahasan ini adalah mengenai Kalender Hijriah. Kalender Hijriah atau Kalender 

Kamariah (bahasa Arab: الهجري التقوٌن  ; at-taqwim al-hijri), adalah kalender yang 

digunakan oleh umat Islam, termasuk dalam menentukan tanggal atau bulan yang 

berkaitan dengan ibadah, atau hari-hari penting lainnya. Kalender ini dinamakan 

Kalender Hijriah, karena pada tahun pertama kalender ini adalah tahun dimana terjadi 

peristiwa Hijrah-nya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, yakni pada tahun 

622 M. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam, Kalender Hijriah juga 

digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari. Kalender Islam menggunakan 

peredaran bulan sebagai acuannya, berbeda dengan kalender biasa (kalender Masehi) 

yang menggunakan peredaran matahari. 

Sistem kalender Hijriah adalah salah satu sistem penanggalan yang disusun 

berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi (kamariah / lunar system). Adapun 

mengenai sebutan Hijriah, karena kalender ini dimulai semenjak hijrah (pindah)nya 

Rasulullah saw dari Mekkah ke Yatsrib (Madinah). Pada zaman Rasulullah saw 

dalam penentuan awal bulan tidak mengalami masalah yang sangat kompleks seperti 

saat ini, khususnya bulan-bulan yang terkait ibadah seperti bulan Ramadhan, Syawal, 

dan Dzulhijjah. Metode yang digunakan dalam menentukan awal dan akhir bulan saat 

itu adalah dengan menggunakan metode rukyat murni. Hal tersebut dapat terlihat 

dalam beberapa hadis, sebagai berikut, 
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ًَع  ُه  َع ْن ُه  َع اَع  ٌْنرَع َع  َع ِب ًْن  ُهرَع يْن اَع ِب ًُّي   َع اَع :  َع لَّنى ال َّن ِب ُه  صَع ٍْن ِب   َّن لَع لَّننَع   َع نِب   َع ُهو  َع اَع   َع اَع   َع ْن   َع َع  الْنقَع  ِب

لَّنى ُه  صَع ٍْن ِب   َّن لَع لَّننَع   َع وا  َع َع وهُه ٌَعتِب ِب  صُه رُه ا لِبرُه ْن ٌَعتِب ِب   َع َعفْنطِب ًَع  فَع ِبىْن  لِبرُه ْن نْن   ُه ِّب ٍْن ُه لَع لُهوا  َع وِب   َع ْن َع ىَع   ِب َّن َع  فَعأَعكْن

يَع   (  اه ال خ  ي  اللفع ل    هسلن).  َع َع ٍِب

 

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Nabi saw bersabda: "Berpuasalah 

kalian pada saat kalian telah melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian juga 

di saat telah melihatnya (hilal bulan Syawal) Dan apabila tertutup mendung 

bagi kalian maka genapkanlah bulan Syakban menjadi 30 hari". (HR. al-

Bukhari dan lafal di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim).
3
 

 

 ي        ي  ور   ً     هو  اى   وا   صلى    لٍ    لن ذكر  هض ى 

وا فق ا  َع  وهُه تَّنى تَعصُه ا حَع اَع  تَعرَع ْن رُه ا  َع َع  الْنهِب َع تَّنى تُهفْنطِب هُه  حَع ًَع  فَع ِبىْن  تَعرَع ْن وِب  ْن
نْن   ُه ٍْن ُه لَع . لَع ُه  فَع  ْن ِب ُه ا  َع

 .(  اه ال خ  ي   هسلن)

Artinya: Dari Abdillah Ibn Umar r.a. (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw menebut-

nyebut Ramadhan, dan berkata: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian 

melihat hilal dan jangan pula berbuka hingga melihatnya (terbit) kembali. 

Namun, jika bulan itu tertutup dari pandanganmu, maka kadarkanlah”. (HR. 

Al-Bukhari dan Muslim).
4
 

ا ٌْنتُهنْن   ي ام  لوة اى ال  ً صلى    لٍ    لن   ا إِبذَع اَع   َع َع ةِب  ذِبي  ِب َع جَّن ااَع  الْن ِب نْن   َع َع َع كُه   َع   َعحَع ُه

ًَع  ىْن  سِب ْن  ٌُهضَع ِّب يْن  فَعلْنٍُهوْن رِبهِب   َع فَع  ِبه  َع ْن
 .(  اه هسلن   ا واا ا  احو ).  َع َعظْن

 

Artinya: Dari Ummu Salamah (diriwayatkan) bahwa Nabi saw bersabda: “Apabila 

kalian melihat hilal Dzulhijjah dan salah seorang kalian ingin berkurban, 

                                                           
3
 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Bairut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah,  1425/2004), hlm. 346, 

Hadis No. 1909; Muslim, Sahih Muslim, Bairut: Dar al-Fikr li at-Tiba‟ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi‟, 

1512/1992, hlm. 428. Hadis No. 18 (1081) dan 19 (1081). 
4
 Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, hal. 345, Hadis No. 1906, dan Muslim, Sahih Muslim, hlm. 

482, Hadis No. 3 (1080). 
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maka hendaknya dia menahan rambut dan kuku-kukunya (yakni tidak 

memotongnya”. (HR. Muslim, Abu Daud dan Ahmad).
5
 

Dari beberapa hadis di atas dengan jelas bahwa di zaman Rasulullah saw 

digunakan rukyat sebagai metode penetapan masuk dan berakhirnya bulan kamariah, 

khususnya bulan-bulan terkait ibadah. Penentuan bulan kamariah dengan 

menggunakan metode rukyat saat itu tidak ada masalah karena umat Islam baru 

berada di kawasan Jazirah Arab. Setelah Islam menyebar keseluruh penjuru dunia 

seperti saat ini penggunaan metode rukyat memunculkan berbagai persoalan karena 

penyebaran umat Islam kini tidak hanya di kawasan Jazirah Arab lagi, dimana jika 

menggunakan metode rukyat murni dalam penentuan bulan kamariah akan muncul 

masalah dimana apabila hilal terlihat di suatu kawasan namun tidak terlihat pada 

kawasan lain, akan menimbulkan perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah.
6
 

Hal itu sering terjadi dalam penetapan bulan-bulan terkait ibadah seperti Ramadhan, 

Syawal, Dzulhijjah dan Muharram. Bukan sekedar antar banua atau negara bahkan 

dalam satu negara atau kawasan pun perbedaan tersebut dapat terjadi.  

Di Indonesia perbedaan awal dan akhir Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 

merupakan suatu hal yang dianggap biasa. Perbedaan penetapan awal dan akhir bulan 

Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah sesungguhnya disebabkan karena berbedanya 

dasar yang digunakan. Diantaranya ada golongan yang berpegang teguh kepada 

rukyat sebagai dasar penetapan. Ada pula golongan yang mendasarkan penetapannya 

pada saat terjadi ijtimak matahari dan bulan. Ada lagi golongan yang mendasarkan 

pada hisab wujudul hilal. Ada pula golongan yang menetapkan awal bulan dengan 

dasar kaidah-kaidah tertentu yang dikenal dengan hisab urfi. Secara garis besar di 

Indonesia sendiri ada dua dasar atau metode yang digunakan dalam penentuan awal 

bulan kamariah khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah yakni 

                                                           
5
 Muslim, Ibid, hlm. 482, Hadis No. 1977. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Bairut: Dar al-

Kutub al-„Ilmiyyah, 1425/2004, hlm. 447, Hadis No. 2791. Ahmad, Musnad al-Imam Ahmad Ibn 

Hanbal, Bairut: Mu‟assasat ar-Risalah, 1421/2001, Hadis No. 26554. 
6

 Syamsul Anwar, Hisab Bulan Kamariah: Tinjaun Syar’i tentang Penetapan Awal 

Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah (Problem Penggunaan Rukyat), (Yogyakartya, 2012), hlm. 5. 
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metode hisab dan rukyat. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan 

organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, dalam hal penentuan awal  bulan 

Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ketentuan dan putusan dari kedua ormas tersebut 

menjadi patokan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya pendukung 

masing-masing organisasi. Namun yang sering terjadi ketentuan atau putusan awal  

bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah sering terjadi perbedaan, sehingga tidak 

jarang memunculkan keresahan di tengah masyarakat dan menjadi suatu persoalan 

yang belum di temukan solusi tepat dalam penyelesaiannya samapai saat ini, yakni 

meyatukan perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan 

Dzulhijjah di Indonesia. Sehingga muncul suatu gagasan jalan tengah untuk 

menyatukan perbedaan anatara metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal 

bulan Ramadhan, syawal, dan Dzulhijjah yang menggunakan metode Rukyat Qablal 

Gurub (RQG) dengan teknik astrofotografi.
7
 

Adanya suatu gagasan untuk menyatukan perbedaan anatara metode hisab dan 

rukyat dalam menetukan awal bulan kamariah terutama bulan yang menyangkut 

ibadah seperti bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dengan menggunakan teknik 

astrofotografi seperti yang dilakukan oleh seorang pakar Astrofotografi kelas dunia 

dari Prancis: Thierry Legault. Insinyur yang menjadi konsultan pesawat Boeing, 

Airbus dan Aerospace itu memiliki karya-karya hebat dalam hal memotret benda-

benda langit. Di Indonesia sendiri seorang ahli astrofisika Agus Mustofa sangat serius 

dalam usaha menyatukan perbedaan metode hisab dan rukyat dalam penetuan awal 

bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah di Indonesia, diantara usaha konkrit dari 

Agus Mustofa adalah mengadakan seminar, workshop dan festival asrofotografi pada 

tanggal 26 – 28 April 2014 di Kota Surabaya yang mengundang Thierry Legault 

sebagai nara sumber dalam acara tersebut. Agus Mustofa juga melakukan rukyat hilal 

teknik astrofotogarfi bersama dengan Thierry Legault dengan metode Rukyat Qablal 

Gurub (RQG) pada awal bulan Ramadhan 1435 Hijriah, hanya saja usaha tersebut 
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 Ibid, hlm. 65. 
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belum berhasil dikarenakan faktor alam Indonesia yang sangat tidak mendukung pada 

saat itu, yakni mendung dan berawan tebal.  

Keberhasilan rukyat yang dilakukan Ilmuan Perancis Thierry Legault dengan 

menangkap hilal pada jarak sudut matahari-bulan (elongasi) terkecil pada saat terjadi 

ijtimak seakan memberi  harapan baru disatukannya metode hisab dan rukyat dalam 

menentukan bulan baru dalam penanggalan kamariah. Thierry Legault berhasil 

membuat satu rekor rukyat hilal saat ijtimak dengan elongasi terkecil. Rekor ini 

adalah rukyatnya terhadap hilal Jumadil Awal 1431 Hijriah pada hari Rabu, 14 April 

2010 M dari Montfaucon, Lot, Perancis, dengan jarak sudut bulan-matahari (elongasi) 

4,554º. Kemudian jelang Ramadan tahun 2013 Thierry Legault berhasil kembali 

merukyat (dengan teleskop) hilal Ramadhan 1434 Hijriah saat ijtimak pukul 09:14 

Waktu Perancis (14:14 WIB) pada hari Senin, 8 Juli 2013 dengan jarak sudut 

matahari-bulan 4,6º dari Elancourt, pinggiran kota Paris.
8
 

Keberhasilan Thierry Legault ini di Indonesia bagi beberapa kalangan dirasa 

membawa optimisme baru untuk mendekatkan dan mengurangi perbedaan antara 

penganut hisab dan penganut rukyat. Optimisme ini memang bukan suatu hal yang 

berlebihan dan dalam beberapa kasus benar adanya. Sehingga beberapa pengamat dan 

ahli mengusulkan kriteria untuk menentukan awal bulan kamariah baru, yaitu ijtimak 

sebelum terbenamnya matahari (Rukyat Qablal Gurub).
9
 

Dasar pemikirannya adalah bahwa saat ijtimak hilal sudah terlihat (dengan 

teleskop) dan semangkin membesar menjelang terbenamnya matahari. Meskipun 

tidak terlihat dengan mata telanjang, namun hilal sudah ada, buktinya terlihat saat 

ijtimak atau beberapa saat kemudian sebelum matahari tenggelam. Ini sisi titik temu 

rukyat dengan hisab wujudul hilal. Oleh karenanya sore itu, saat matahari terbenam, 

                                                           
8
 Syamsul Anwar, Rukyat Legault, Ijtimak Sebelum Ghurub, dan Penyatuan Kalender Islam, 

artikel ini disampaikan oleh beliau pada Selasa 29 Jumadil Akhir 1435 H / 29 April 2014 M di Kantor 

Pusat Muhammadiyah Jakarta atas prakarsa Ketua Umum PP Muhammadiyah mengadakan ceramah 

hisab dan rukyat (di kantor tersebut) dengan menghadirkan Thierry Legault, ahli astronautika Perancis, 

bersama Ustaz Agus Mustof. http://efalak.kemenag.go.id/KalenderPerTahun.aspx, di akses pada 

Kamis, 23 Oktober 2014, Jam 09.00 WIB. 
9
 Ibid. 

http://efalak.kemenag.go.id/KalenderPerTahun.aspx
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sudah dapat dipandang sebagai bulan baru. Karena ijtimak terjadi sebelum matahari 

tenggelam, maka tinggal menggenapkan hari itu hingga sore hari saat di mana 

matahari terbenam. Lebih jauh, tempo antara ijtimak dan tenggelamnya matahari di 

waktu sore memberi peluang rukyat lebih besar dan karenanya juga lebih 

memudahkan dibandingkan rukyat saat matahari terbenam karena peluang rukyat saat 

itu amat kecil lantaran hilal berada di ufuk hanya sesaat untuk kemudian terbenam di 

balik ufuk. Lebih lanjut menurut pendukung Rukyat Qablal Gurub, saat ijtimak itu 

adalah saat berakhirnya bulan berjalan dan mulainya bulan baru. Namun karena hari 

berakhir pada sore hari saat terbenamnya matahari, maka hari digenapkan hingga sore. 

Penggenapan bulan berjalan dengan melewati keesokan harinya sehingga bulan baru 

dimulai lusa, seperti praktik yang terjadi, berarti penggenapan lebih dari 24 jam, dan 

penggenapan dengan lebih dari 24 jam itu tidak logis. Penggenapan, sebagaimana 

dalam Rukyat Qablal Gurub, hanya dari saat ijtimak hingga sore hari saja dan tidak 

melampaui hingga keesokan hari. 

Berhasilnya Thierry Legault menerapkan teorinya dalam merukyat bulan 

dengan teleskop, dan juga adanya suatu metode yang ditawarkan dalam merukyat 

bulan baru yakni menggunakan teknik Astrofotografi dengan metode Rukyat Qablal 

Gurub (RQG), dengan merekam dan memotret pergerakan bulan secara visual dan 

gambar sebelum matahari tenggelam. Berangkat dari permasalahan tersebutlah 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan 

Astrofotografi dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan 

Dzulhijjah : (Studi Terhadap Pandangan Ulama Muhammadiyah dan NU Jawa 

Timur) 

 

B. Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah terkait dengan 

pemahaman Muhammadiyah dan NU terhadap dalil-dalil penggunaan hisab, serta 

pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur mengenai 

pengguanaan Astrofotografi dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan 
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Dzulhijjah. Ulama yang dimaksud adalah Ulama Majelis Tarjih di Pimpinan 

Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur dan Ulama Lajnah Falakiyah di Pimpinan 

Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dimana selain ulama yang berada dalam dua 

lembaga masing-masing organisasi tersebut, ulama yang penulis maksud juga 

merupakan ahli falak atau hisab. 

Berdasarkan fokus masalah di atas, muncul beberapa rumusan masalah. 

Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman Ulama Muhammadiyah dan NU tentang dalil 

penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan 

Dzulhijjah? 

2. Bagaimana pandangan Ulama Muhammadiyah dan NU tentang penggunaan 

Astrofotografi dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah? 

3. Apa saja problem penggunaan teknik astrofotografi dalam penyatuan metode 

hisab dan rukyat menurut Ulama Muhammadiyah dan NU Jawa Timur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui pemahaman Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) 

mengenai dalil yang menjadi dasar dalam penggunaan hisab untuk menentukan awal 

bulan Ramadha, Syawal dan Dzulhijjah. 

2. Untuk mengetahui seperti apa pandangan Ulama Muhammadiyah (Ulama Tarjih 

Muhammadiyah) dan Ulama Nahdlatul Ulama (Ulama di Lajnah Falakiyah NU) 

tentang penggunaan Astrofotografi dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal, 

dan Dzulhijjah. 

3. Untuk mengetahui seperti apa problem dalam penggunaan Astrofotografi dalam 

penyatuan hisab dan rukyat menurut pengurus Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama 

Jawa Timur. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk pertimbangan dalam upaya 

menyatukan metode hisab dan rukyat dalam penetuan awal bulan Ramadhan, Syawal, 

dan Dzulhijjah, melalui sarana teknologi canggih saat ini. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat Islam, dan lembaga-lembaga yang 

terkait dalam penentuan awal bulan Kamariah khususnya bulan-bulan yang 

menyangkut peribadatan. Sehingga perbedaan-perbedaan yang terjadi selama ini 

dapat diambil jalan tengahnya dengan kesepahaman dalam penggunaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi saat ini. 

 

E. Tlaah Pustaka Terdahulu 

Studi tentang penentuan awal bulan kamariah sebenarnya sudah banyak 

dibahas namun secara khusus untuk penggunaan teknik Astrofotografi dalam 

penentuan awal bulan kamariah belum pernah dibahas oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Namun, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian 

di atas, diantaranya :  

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ali Romadhoni Mahasiswa Fakultas 

Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 yang 

berjudul “Konsep Pemaduan Hisab dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan 

Kamariah (Studi atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU)”. Skripsi ini fokus 

mambahas permasalahan yang dikaji adalah, bagaimana konsep pemaduan hisab dan 

rukyat untuk menentukan awal bulan Kamariah menurut ormas Muhammadiyah dan 

Nahdlatul Ulama' (NU). Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama, selain 

mempertahankan rukyatul hilal, ormas NU dengan kerangka epistemologinya telah 

menggunakan metode hisab untuk mendukung rukyat dengan mengadopsi kriteria 
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hisab imkanur rukyat (kemungkinan rukyat) guna menolak kesaksian rukyat yang 

terlalu rendah yang kemungkinan tidak menemukan hilal. Kedua, ormas 

Muhammadiyah yang dikenal kuat mempertahankan hisab wujudul hilal sudah 

mencoba memulai mengkaji proses hisab melalui pendekatan rukyat. Selain itu, 

ormas Muhammadiyah menampilkan tanggal 1 bulan Kamariah dengan mendasarkan 

kriteria "hilal" sebagai kriteria yang terkait dan didukung oleh ilmu pengetahuan. 

Ketiga, baik ormas Muhammadiyah maupun NU, telah memprioritaskan kriteria 

imkanur rukyat kontemporer agar secara penerapan keilmiahan didapatkan data hisab 

yang mampu sesuai dengan praktik rukyat di lapangan dan rukyat dapat pula tepat 

sasaran sesuai dengan data hisab. Kriteria imkanur rukyat tersebut dipandang sebagai 

titik temu antara metode hisab dan rukyat. Yaitu bahwa ahli rukyat dari NU telah 

melakukan rukyatnya dengan dipandu oleh data-data hisab dari ormas 

Muhammadiyah. Adapun ahli hisab dari Muhammadiyah melakukan hisab dengan 

tidak melupakan pengalaman rukyat yang memberi batas kriteria imkanur rukyat. 

Kedua, ormas Muhammadiyah dan NU telah melakukan kesepakatan pemahaman 

secara bersama bahwa epistemologi hisab dan rukyat secara umum adalah bagian tak 

terpisahkan dari epistemologi astronomi modern. Hisab yang formulasinya diperoleh 

dari hasil rukyat jangka panjang, mampu digunakan dalam pembuatan almanak.  

Sedangkan almanak astronomi, pada dasarnya merupakan salah satu produk 

evolusi pengetahuan manusia yang memungkinkannya untuk tidak perlu melakukan 

penglihatan setiap saat. Begitu juga sebaliknya, NU dan Muhammadiyah bersama 

jajaran pemerintah yang terkait, telah menyatakan bahwa penentuan awal Ramadhan, 

Syawal, dan Dzulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyat dan hisab, dengan 

asumsi bahwa kedua metode tersebut adalah metode istinbatul hukmi yang 

berkedudukan sejajar. Kedua metode tersebut merupakan komplemen yang tidak 

terpisahkan. Masing-masing punya keunggulan, namun juga punya kelemahan kalau 

berdiri sendiri. 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sukirman Mahasiswa Fakultas Syari‟ah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 yang berjudul 
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“Konsep Kalender Islam Internasional Perspektif Mohammad Ilyas”. Skripsi ini 

membahas atau mendeskripsikan dan menganalisis pendapat Mohammad Ilyas 

mengenai Konsep Kalender Islam Internasional. Dari penelitian ini ditemukan 

jawaban bahwa konsep Kalender Islam Internasional Mohammad Ilyas masih 

terkendala pada Garis Tanggal Kamariah Antar Bangsa (International Lunar Date 

Line) yang bersifat tidak tetap setiap bulannya. Kondisi ini berbeda dengan garis 

tanggal dalam Kalender Masehi yang menggunakan penanggalan Matahari. Garis 

tanggal dalam kalender ini disepakati pada bujur 180°. Pendefinisian masalah hari 

untuk memulai tanggal satu dalam Kalender Islam juga masih terkesan rancu, selama 

ini pergantian hari pada Kalender Masehi dimulai pukul 00.00, sedangkan dalam 

Kalender Hijriah dimulai setelah Magrib. 

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Suhardiman Mahasiswa Program Magister 

Institut Agama Islam Negeri  (IAIN) Walisongo Semarang tahun 2012 yang berjudul 

“Kriteria Visibilitas Menurut Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah 

(Studi tehadap Keputusan Menteri Agama (KMA) Tentang Penetapan awal 

Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1422 – 1432 H / 2001 – 2011 M)”. Adapun 

pembahasan dan hasil penelitian tersebut bahwa kriteria visibilitas hilal yang 

digunakan oleh Pemerintah dalam penetapan awal bulan (Ramadhān, Syawal dan 

Dzulhijjah) tahun 1422 – 1432 H / 2001 – 2011 M. dapat disimpulkan bahwa (1) 

Kriteria awal bulan yang digunakan oleh pemerintah  merupakan kriteria yang 

didasarkan pada visibilitas hilal atas kesaksian para perukyat yang diuji berdasarkan 

hisab yang akuratdan selanjutnya dibahas dalam forum sidang Isbat dan kemudian di 

putuskan oleh pemerintah. (2) Kriteria awal bulan dimaksud adalah solusi alternatif 

atas perbedaan pendapat dan pandangan yang selama ini terjadi dengan kriteria tinggi 

hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat ijtimak saat matahari terbenam dengan 

menggunakan perhitungan  sistem  hisab Hakiki Tahkiki. 

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Eka Yuhendri mahasiswa Fakultas 

Syari‟ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yang 

berjudul “Pemahaman Hadis-hadis Rukyat Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul 
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Ulama (NU)”. Skripsi ini bertujuan untuk medeskripsikan hadis-hadis hukum tentang 

rukyat, ditinjau dari sudut pandang kedua ormas Islam (Muhammadiyah & NU). 

Hasil penelitian ini adalah usaha mencari korelasi kedua onnas Islam 

(Muhammadiyah & NU) dalam melakukan istimbat. Memahami hadis-hadis rukyat 

Muhammadiyah memilih menggunakan metode 'hisab' dan Nahdlatul Ulama 

menggunkan rukyat disertai imkanur rukyat serta hisab dan rukyat yang memiliki 

kelebihan dan kekurangan bahwa hisablah yang relevan untuk penyusunan kalender 

hijriah agar dapat saling mengisi satu sama lain. 

Kelima, skripsi yang ditulis oleh  Jumiatul Huda mahasiswa Fakultas Sayri‟ah 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 yang berjudul 

“Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Perspektif Hizbut Tahrir”. Skripsi ini 

mebahas bagaimana pandangan Hizbut Tahrir mengenai penentuan awal bulan 

kamariah yaitu terkait metode yang digunakan oleh Hizbut Tahrir sendiri. 

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Rizky Wildan Wiguna mahasiswa Fakultas 

Sayari‟ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014 yang 

berjudul “Penentuan Awal Bulan Kamariah dan Hari Raya Idul Adha Menurut 

Muhammadiyah”. Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui metode yang 

digunakan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah dan pandangannya 

ketika menentukan hari raya Idul Adha jika dikaitkan dengan pelaksanaan wukuf di 

Arafah, dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan dengan 

melihat persoalan yang dikaji dengan berlandaskan teks Al-Qur‟an dan Hadis yang 

digunakan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan kamariah dan hari raya 

Idul Adha. 

Ketujuh, Buku-buku, antara lain buku yang berjudul “Fiqih Hisab Rukyah: 

Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penetuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan 

Idul Adha”, buku yang ditulis oleh Ahmad Izzudin. Dan buku yang ditulis oleh Agus 

Mustofa yang berjudul “Jangan Asal Ikut-ikutan Hisab dan Rukyat” 2013, buku ini 

merupakan suatu media yang digunakan oleh Agus Mustofa untuk memperkenalkan 

gagasannya dalam menyatukan perbedaan penentuan awal bulan kamariah yang 



 
 

13 
 

sering terjadi selama ini. Selanjutnya buku yang ditulis Agus Mustofa juga yang 

berjdudul “Mengintip Bulan Sabit Sebelum Maghrib”, dimana buku ini membahas 

bagaimana rekam sejarah perjuangan Agus Mustofa dalam berupaya menyatukan 

perbedaan penetapan awal bulan kamariah khususnya awal Ramadhan dan Hari Raya 

Idul Fitri maupun Idul Adha, dalam bukunya ini juga Agus Mustofa memperkenalkan 

suatu gagasan teknik merukyat hilal dengan menggunakan teknologi Astrofotografi 

yang dipadukan dengan metode Ruikyat Qoblal Ghurub (RQG). Selain itu peneliti 

juga akan menganalisis teori Thierry Legault, bagaimana Thiery menerapkan teorinya 

dalam merukyat bulan dengan teleskop baik yang ada di buku-buku maupun artikel. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian  

Skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Yang bersifat 

penelitian deskriptif. Suatu penelitian yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan 

klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
10

 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan 

studi kasus. Yaitu penulis mengambil Ulama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan 

Nahdlatul Ulama Jawa Timur sebagai objek studi kasus penelitian.  

3. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan adalah sumber data Primer dan Sekunder.  

a. Data Primer pada skripsi ini adalah  hasil wawancara kepada Ulama 

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur dan data-data atau dokumen 

                                                           
10

 Faisal Sanapiah, Format-Format Penelitian Social, Dasar-Dasar dan Aplikasinya. (Jakarta, 

2003), Cet. Ke-6,. hlm. 20. 
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yang berkaitan tentang penggunaan Astrofotografi dalam penentuan awal bulan 

kamariah khusunya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. 

b. Indikator Ulama yang Dimaksud: 

1. Ulama yang menjadi pengurus Majelis Tarjih Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah Jawa Timur, baik yang masih aktif maupun yang pernah 

menjadi pengurus sebelumnya; 

2. Ulama yang menjadi pengurus Lajnah Falakiyah Pimpinan Wilayah 

Nahdlatul Ulama Jawa Timur, baik yang masih aktif maupun yang pernah 

menjadi pengurus sebelumnya; dan 

3. Ulama tersebut merupakan seseorang yang paham atau ahli dalam masalah 

Ilmu Falak atau Hisab. 

c. Data sekunder adalah seluruh literatur yang berhubungan dengan penentuan awal 

bulan kamariah secara umum atau literatur lain yang dapat memberikan informasi 

tambahan pada judul yang diangkat dalam skripsi ini. Yaitu, buku, majalah, jurnal, 

artikel dan lain sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) yaitu penulis melakukan wawancara dengan Ulama 

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur, untuk 

menggali dan mengetahui pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul 

Ulama di Jawa Timur mengenai penggunaan Astrofotografi dalam penentuan 

bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah sebagai objek penelitian penulis, 

sekaligus sebagai sumber primer dalam penelitian. 

b. Dokumentasi (pengumpulan data melalui studi kepustakaan), yaitu penelitian 

kepustakaan dan literatur yang mempunyai relevansi dengan judul baik dari buku, 

majalah, jurnal, artikel dan lain sebagainya. 

5. Teknik Analisis Data  
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Teknik analisa yang digunakan adalah analisa deskriptif. Yang memaparkan 

tentang  pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur 

tentang penggunaan Astrofotografi dalam penentuan bulan Ramadhan, Syawal, dan 

Dzulhijjah. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan gambaran yang sistematis dan komprehensip tentang 

penggunaan teknik Astrofotografi dalam penentuan bulan Kamariah, maka peneliti 

membagi sistematika dalam penyusunan penelitian ini, terdiri dari empat bab. 

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan Pendahuluan, yang mengemukakan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab kedua mengenai kajian teori, terdiri dari: 1. Metode penentuan bulan 

kamariah, yang meliputi : Pertama, metode rukyat. Kedua, metode hisab. Ketiga, 

penentuan awal bulan kamariah menurut syar‟i dan astronomi. Keempat, macam-

macam kriteria hilal. Kelima, macam-macam aliran ijtimak rukyatul hilal. 2. Teknik 

astrofotografi, yang meliputi: Pertama, sekilas tentang teknik astrofotografi dalam 

penentuan bulan. Kedua, metode Rukyat Qablal Gurub dengan teknik astrofotografi 

sebagai jalan tengah antara hisab dan rukyat. Ketiga, perbedaan rukyat astrofotografi 

dengan rukyat yang selama ini dilakukan. 

Bab ketiga merupakan pembahasan dan hasil penelitian, yang meliputi: 

Pertama, metode Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam penentuan awal bulan 

kamariah. Kedua, pemahaman Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang 

dalil yang menjadi dasar penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Ramadhan, 

Syawal dan Dzulhijjah. Ketiga, pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul 

Ulama di Jawa Timur tentang penggunaan astrofotografi dalam penentuan awal bulan 

Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Keempat, problematika dalam penggunaan 

Astrofotografi dalam penyatuan hisab dan rukyat. 
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Bab keempat merupakan penutup, yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, 

dan dilengkapi dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang dianggap penting 

dan mendukung. 


