
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.        Latar belakang 

Polemik yang terjadi di Indonesia seputar masalah penetuan awal puasa 

dan hari raya Islam (Idul fitri dan Idul adha) memang selalu diperbincangkan oleh 

kalangan masyarakat. Tinjauan dari berbagai referensi serta metode telah 

dilakukan oleh banyak pihak yang berwenang, yakni berbagai ormas Islam seperti 

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun seolah-olah yang berbeda tidak 

hanya metode-metode hisab dan rukyat yang dipakai dalam menetukan awal bulan 

pada kalender hijriyah tersebut. Melainkan perbedaan pada kriteria wujudul hilal 

dan rukyat hilalnya. Hal itu dikarenakan bahwa kalangan Nahdlatul Ulama sendiri 

lebih mengutamakan metode rukyat hilal (imkan rukyat) dari pada metode hisab 

dalam penentuan awal bulan qomariyahnya. Seperti halnya pernyatan dari 

kalangan Nahdlatul Ulama di bawah ini: 

„‟Menurut NU dalam lamannya, Rukyah sebagai sistem penentuan awal 

bulan Qomariyah dengan cara melakukan pengamatan atau observasi 

terhadap penampakan hilal di lapangan, baik dengan mata telanjang 

maupun dengan menggunakan alat seperti teropong, pada hari ke 29 

malam ke-30 dari bulan yang sedang berjalan. NU meyakini Rukyah 

mempunyai nilai ibadah jika hasilnya digunakan untuk pelaksanaan 

ibadah seperti shiyam, „id, sholat gerhana, dan lain-lain. Juga dapat 

menambah kekuatan iman. Rukyah juga diyakini ilmiah. “Rukyah, 

pengamatan dan observasi benda-benda langit ribuan tahun lamanya 

dicatat dan dirumuskan, kemudian lahirlah ilmu astronomi dan ilmu 

hisab. Rukyah melahirkan hisab. Tanpa rukyah tak ada hisab,” demikian 

dalam laman NU.‟‟
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Sehingga dengan adanya metode rukyat hilal yang diterapkan Nahdlatul 

Ulama, maka muncul standarisasi wujudul hilal (visibilitas hilal). Dimana ada 

waktu-waktu tertentu dalam melakukan imkan rukyat untuk mengetahui bulan 

baru dan pada posisi yang masih kecil derajatnya. Serta pada saat itulah bisa 

dilakukan imkan rukyat dengan melakukan perangkat astronomi.  

Di samping itu para Ulama menetapkan adanya standarisasi hilal yaitu 

mencapai 2,0˚ di atas ufuk, untuk bisa dilakukan imkan rukyat. Padahal 

sebelumnya perlu diketahui bahwa kesepakatan standarisasi visibilitas hilal 

tersebut mengalami beberapa perubahan. Bermula dari 5,0˚ hingga menjadi 2,0˚ 

sekarang ini. Sebenarnya hal itu juga demi kemaslahatan ummat pada saat itu 

hingga sekarang. Hal itu juga dikarenakan bahwa dengan adanya ukuran hilal 

yang masih muda (kecil), maka sangat sulit untuk dilakukan imkan rukyat dengan 

menggunakan mata maupun perangkat modern sekalipun.  

Di sisi lain pemerintah pernah menolak kesaksian beberapa orang yang 

mengaku melihat hilal yang sudah tampak. Dengan mengatakan bahwa ukuran 

hilal masih terlalu muda (kecil). Sehingga apabila dilakukan imkan rukyat, maka 

hal tersebut sangat sulit untuk terlihat. Pemerintah juga menyatakan bahwa, 

kesaksian yang diberikan tersebut tidak lain hanya sebuah halusinasi orang yang 

menyaksikannya. Artinya bahwa jika seseorang mempunyai keinginan yang kuat 

untuk melihat hilal, maka hilal tersebut boleh jadi akan tampak. Padahal hal 

tersebut bukanlah hilal yang sebenarnya, melainkan hanya halusinasi seseorang 

yang seolah-olah mereka melihatnya. Itulah yang menjadi alasan pemerintah 

terkait penolakan kesaksian hilal yang terjadi di daerah jawa barat. 



Sebenarnya bisa saja pemerintah menetapkan standarisasi hilal (2,0˚) 

untuk dapat dilakukan imkan rukyat. Sehingga hal tersebut dapat dipakai untuk 

bahan referensi para ormas Islam yang akan melakukan imkan rukyat. Namun 

juga dapat disalahkan, jika pemakaian standarisasi hilal tersebut terhadap hilal 

yang belum mencapai 2,0˚, tapi hilal sudah nampak dan dapat dilakukan imkan 

rukyat. Dan akhirnya hal tersebut juga dapat menimbulkan polemik yang 

berkepanjangan di negeri ini.  

Sedangkan di Muhammadiyah yang lebih mengutamakan metode hisab 

hakiki dengan prinsip wujudul hilal. Artinya metode penetapan awal bulan baru 

yang menegaskan bahwa bulan qomariyah baru dimulai apabila telah terpenuhi 

tiga parameter: telah terjadi konjungsi atau ijtimak. Ijtimak itu terjadi sebelum 

matahari terbenam, dan pada saat matahari terbenam bulan berada di atas ufuk.
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Hal itu dikarenakan ilmu hisab yang dipakai saat ini merupakan ilmu hisab 

astronomi yang sudah berkembang pesat dengan kemajuan zaman. Sehingga lebih 

reliable dan lebih akurat dalam menetapkan visibilitas hilal, dibandingkan dengan 

hanya mengandalkan kesaksian dua orang yang bisa juga dianggap berhalusinasi 

dan kekeliruan penglihatan. Dan juga tidak terlepas dari kebohongan untuk tujuan 

maupun kepentingan tertentu yang tersembunyi, meskipun kita berusaha untuk 

membuktikan keadilan mereka secara zahir.
3
 Dengan dasar ini pihak 

                                                           
2
 PD IPM Kabupaten Magelang. Mengapa Muhammadiyah menggunakan metode hisab, 

diakses pada tanggal 30 maret 2013 dari http://pd-ipm-mgl.blogspot.com/2011/08/mengapa-

muhammadiyah-menggunakan-metode.html/. 
3
 Muhammad Rasyid Rido et al, HISAB BULAN KAMARIAH Tinjauan Syar‟i tentang 

Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah,(Yogyakarta: 2009), cet ke-I. 



Muhammadiyah menilai bahwa metode inilah yang lebih bisa 

dipertanggungjawabkan.  

Berbagai persoalan dari adanya metode hisab rukyat yang dipakai sebagai 

acuan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah senantiasa berbeda. 

Sehingga hal tersebut menjadi faktor penyebab perbedaan penetapan awal bulan 

hijriyah (termasuk bulan ramadhan dan syawal). Memang jika diamati dari 

berbagai hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhori, Muslim, Abu dawud, an-

Nasa’i, Ibnu Majjah, at-Tirmidzi dan lain-lain telah memberikan petunjuk bahwa 

untuk menentukan masuknya bulan Qamariyah, khususnya Ramadhan dan Syawal 

melalui tiga cara, yakni: 1) ru‟yah al-hilal, 2) istikmal iddah al-syahr, dan 3) men-

takdir-kan (memperkirakan dengan ilmu hisab). Namun cara yang terakhir inilah 

yang masih mendapatkan perselisihan dari fuqaha‟.
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B.         Rumusan Masalah 

1. Apa yang menjadi dasar al-Qur’an dan Hadits dari metode hisab dan 

rukyat menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah? 

2. Bagaimana standar penentuan awal bulan qomariyah menurut 

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah? 

3. Apa saja kelebihan dan kelemahan metode hisab dan rukyat menurut 

Nahdltul Ulama dan Muhammadiyah? 

 

                                                           
4
 Ahmad Murtadho, IMKAN AL-RU‟YAT DALAM PENENTUAN AWAL BULAN 

QOMARIYAH: PERSPEKTIF SYARI’AH DAN ASTRONOMI MANHAJ NAHDHATUL 

ULAMA. EL-QISTH. Vol 3, no.2, Maret, 2007. 

 



C.        Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dasar al-Qur’an dan hadits dari metode hisab dan 

rukyat tersebut. 

2. Untuk mengetahui standarisasi penetapan awal bulan Qomariyah dari 

para ahli hisab Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 

3. Untuk menjelaskan kelebihan dan kelemahan metode hisab dan rukyat 

tersebut. 

D.         Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Untuk dijadikan bahan pedoman pengetahuan kepada masyarakat, 

khususnya mereka yang hendak melakukan hisab rukyat dengan 

menggunakan perangkat modern. Dan sebagai sumbangan pemikiran 

khususnya mahasiswa untuk dijadikan acuan dalam melakukan hisab 

rukyah. 

 

2. Manfaat teoritis 

Untuk memperluas khasanah keilmuan dan paradigma berfikir 

yang sesuai. Dengan cara melakukan pendekatan antara ilmu 

astronomi yang telah berkembang dengan unsur-unsur Islam. 

E.  TINJAUAN PUSTAKA 

Dari jurnal hukum Islam El Qisth yang ditulis oleh Moh.Murtadho, 

telah banyak memberikan penjelasan terkait imkan rukyah yang dilakukan 



oleh pihak NU. Seperti rukyah dan hisab dalam perspektif Nahdlatul Ulama, 

matla‟(wilayah berlakunya hukum rukyah) dan had imkan rukyah (batas 

penampakan hilal).
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Di samping itu, ada juga buku suara Muhammadiyah yang berjudul 

Hisab bulan Qomariyah (tinjauan syar’i tentang penetapan awal bulan 

Ramadhan, Syawal dan Zulhijah).Yang menyajikan tentang kontroversi hisab 

dan rukyah, penetapan bulan Ramadhan dan pembahasan tentang penggunaan 

hisab, penentuan hilal dengan hisab pada zaman sekarang dan lain 

sebagainya.
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Di antara rujukan-rujukan di atas, penulis juga tetap akan 

mempersiapkan rujukan yang utama, yakni al-Qur’an dan Hadits sebagai 

sumber rujukan yang utama serta beberapa buku-buku tentang hisab dan 

rukyah. Bahkan skripsi dan karya ilmiah yang lain mungkin akan 

dipergunakan oleh penulis. Hal itu dikarenakan bahwa judul yang diangkat 

oleh penulis merupakan judul yang tidak asing untuk dikaji. Sehingga 

memungkinkan munculnya penulisan-penulisan research ilmiah yang telah 

ada sebelum atau sesudah ini. Dan tentunya dapat dijadikan rujukan 

selanjutnya. 

F.  Metode Penelitihan 
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1. Jenis penelitian  

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian studi lapangan. 

Oleh karena itu sumber penelitian diperoleh dari hasil interview 

dengan narasumber secara langsung serta kitab-kitab atau buku-buku 

maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Dan juga 

tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada penelitian pustaka 

(library  research). Hal itu dikarenakan tidak cukupnya sumber data 

yang diperoleh dari penelitian studi lapangan. 

 

 

  

2. Teknik pengumpulan data 

a. Library Research, yaitu penulis melakukan pengumpulan data 

dengan cara membaca dan menelusuri literatur-literatur yang 

berkaitan dengan masalah yang dibahas. 

b. Field Research, yaitu penulis mengamati dan mengumpulkan data 

secara langsung dari lapangan yang telah ditentukan sesuai judul 

penelitiannya. Dimana hal tersebut ditempuh dengan cara sebagai 

berikut: 

 Interview yaitu proses pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan wawancara, dialog dan tanya jawab dengan nara 

sumber yang dianggap mengetahui informasi yang akan dibahas 



oleh penulis dan juga mempunyai kewenangan dalam penentuan 

awal bulan Qomariyah. 

 Dokumentasi yaitu penulis mengamati dan mengumpulkan data 

berupa dokumen-dokumen yang ada. 

3. Sumber data 

Dikarenakan penelitian ini bersifat studi lapangan, maka dalam 

penyusunan proposal penelitian ini, penulis memperoleh datanya dari 

wawancara (interview) langsung kepada pihak yang bersangkutan. 

Artinya bahwa pihak yang dijadikan objek penelitian merupakan para 

pihak yang berkompetensi dalam hal melakukan hisab rukyat dan juga 

mempunyai kewenangan dalam hal penetapan awal bulan Qomariyah 

di wilayah Jawa Timur. Adapun  sumber data penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Sumber Primer: 

 Al-Qur’an 

 Hadits 

 Interview dengan narasumber 

b. Sumber Sekunder: 

Yakni meliputi buku-buku, artikel, makalah-makalah, jurnal 

hukum Islam, majalah, koran online, artikel online dan lain 

sebagainya. 

4. Lokasi penelitian 



Untuk kajian penelitian lapangan, maka peneliti akan menfokuskan 

dalam lingkup wilayah. Artinya peneliti fokus terhadap objek penelitian 

pada tokoh dari dua ormas yang mempunyai pengaruh dalam penentuan 

awal bulan qomariyah di wilayah Jawa Timur, yaitu: 

 Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ( Tokoh Dewan 

Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama)  

Alamat kantor: JL. Masjid Agung Timur No. 9 Surabaya. 

 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (Tokoh Majelis 

Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah). 

Alamat kantor: Jl. Kertomenanggal IV/1 Surabaya. 

G.   Metode Analisa 

1. Sintetis  

Yaitu berfikir yang berangkat dari fakta-fakta, data-data, kasus-kasus 

individual atau juga dengan berangkat melaui pengetahuan-pengetahuan 

yang bersifat khusus, yang kemudian menuju kepada konklusi-konklusi 

yang umum. Oleh karena itu, berfikir juga disamakan dengan berfikir 

induktif.
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2. Deskriptif Kualitatif 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan oleh 

                                                           
7
 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan 

Kuantitatif, Surabaya: Airlangga university press, 2001, hal.:16. 



seseorang dengan sasaran penelitian yang terbatas, tetapi dengan 

keterbatasan sasaran penelitian yang ada itu digali sebanyak mungkin data 

mengenai sasaran penelitian. Dengan demikian walaupun sasaran 

penelitian terbatas, tetapi kedalaman data sebut saja kualitas data tidak 

terbatas. Semakin berkualitas data yang dikumpulkan, maka penelitian ini 

semakin berkualitas.
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