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ABSTRAK 

  

Secara tradisional umat Islam menggunakan rukyat untuk menentukan masuknya bulan 

kamariah, khususnya bulan-bulan ibadah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Hal itu 

meneruskan tradisi Nabi saw bersama para sahabatnya di Madinah pada zaman mereka. Setelah 

ilmu astronomi berkembang dalam Islam, untuk kepraktisan sebagian umat Islam menggunakan 

perhitungan astronomi (hisab) untuk menentukan masuknya bulan kamariah. 

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia mendukung dengan 

kuat keabsahan penggunaan hisab dalam penentuan masuknya awal bulan hijriah. Dalam 

Musyawarah Nasional Tarjih XXVI yang berlangsung pada tanggal 1-5 Oktober 2003 M 

bertepatan dengan tanggal 5-6 Syakban 1424 H di Hotel Minang Padang Sumatra Barat tahun 

2003 tentang hisab dan rukyat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah rukyah dan hisab 

mempunyai kedudukan yang sama sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal 

dan Zulhijah. Hisab yang dipakai oleh Muhammadiyah adalah hisab hakiki wujudul hilal. 

Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah Bagaimana metode 

istimbath hukum Muhammadiyah yang memosisikan hisab sejajar dengan rukyat dalam 

penentuan awal bulan Kamariah ? Mengapa Muhammadiyah memilih hisab hakiki dengan 

kriteria wujudul hilal ? Penelitian ini bertujuan yaitu (1) memberikan kotribusi pemikiran bagi 

para peminat kajian hukum Islam, khususnya bagi warga Muhammadiyah mengenai penetapan 

awal bulan Kamariah menurut  Muhammadiyah (Studi Metode Penetapan Hukumnya) (2) 

mengetahui alasan Muhammadiyah memilih hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian library research (penelitian pustaka), yaitu 

penelitian yang bersumberkan pada studi kepustakaan. Dengan mengkaji dari buku-buku yang 

ada untuk mencari penjelasan lebih lanjut mengenai masalah yang akan diteliti. Sumber data 

yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. 

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Muhammadiyah berpendapat 

Istimbath hukum perintah melakukan rukyat adalah perintah berillat (beralasan). Illat perintah 

rukyat adalah karena ummat zaman Nabi saw adalah ummat yang ummi, tidak kenal baca tulis 

dan tidak memungkinkan melakukan hisab. Dalam kaidah fiqhiyah, ”hukum berlaku menurut 

ada atau tidak adanya illat”. Jika ada illat, yaitu kondisi ummi sehingga tidak ada yang dapat 

melakukan hisab, maka berlaku perintah rukyat. Sedangkan jika illat tidak ada (sudah ada ahli 

hisab), maka perintah rukyat tidak berlaku lagi dan kembali kepada semanggat umum Al-qur‟an 

yaitu melakukan hisab dalam memulai dan mengakhiri awal bulan kamariah. Muhammadiyah 

memilih hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal, karena menganggap kriteria ini lebih 

memberikan kepastian dari pada kriteria imkanur rukyat (kemungkinan hilal terlihat) maupun 

kriteria yang lainya.  
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Kata Kunci 

1. Hisab 

Hisab secara bahasa memiliki arti perhitungan. Ilmu falak dan ilmu faraid dikenal 

juga dengan ilmu hisab, karena keduanya menonjol dalam penggunaan hitungan 

(Ictiyanto, 1981: 229). Yang dimaksud hisab pada karya ilmiah ini adalah ilmu hisab 

sebagai ilmu falak, yaitu ilmu perhitungan terhadap posisi-posisi geometris benda-benda 

langit khususnya matahari, bulan dan bumi guna menentukan waktu-waktu dipermukaan 

bumi dan juga arah (Syamsul Anwar, 2009: 2). 

2. Penentuaan Awal Bulan Kamariah 

 Penentuan awal bulan berarti cara yang digunakan untuk menentukan masuknya 

awal bulan. Syarak telah memberikan pedoman dalan menentukan perhitungan waktu, 

seperti kita lihat dalam al-Qur‟an dan Hadis Nabi. Pedoman tersebut secara garis besar 

terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

a) Cara Rukyah bil Fik’li dan Istikmal, seperti diterangkan antara lain oleh hadis Nabi 

saw, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah: “Berpuasalah 

kamu sekalian karena melihat hilal dan berbukalah jika melihat hilal, jika keadaan 

mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Syakban 30 hari”. 

b) Cara Perhitungan Astronomis (Hisab), seperti diterangkan al-Quran surat Yunus ayat 

5,“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-

Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat orbit) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu 

mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu” (Ictiyanto, 1981: 98-99). 

Penentuan awal bulan Kamariah yang dimaksud disini adalah perhitungan astronimis 

(hisab). 
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3. Muhammadiyah 

Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad (Haedar Nashir, 

2010: 17). Menurut istilah, dapat diberi batasan pengertian bahwa Muhammadiyah adalah 

organisasi Islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan dengan maksud agar umat 

Islam di Indonesia dalam melaksanakan ajaran agama Islam sesuai dengan yang 

dituntunkan oleh Rosulullah Muhammad saw. 

Pendahuluan 

Penentuan awal bulan Kamariah penting bagi umat Islam sebab selain untuk 

menentukan hari-hari besar, juga yang lebih penting adalah untuk menentukan awal dan 

akhir Ramadan dan Zulhijah, karena masalah ini menyangkut masalah “wajib „ain” bagi 

umat Islam, yaitu kewajiban menjalankan ibadah puasa dan haji. 

Tidak seperti penentuan waktu shalat dan arah kiblat, yang nampaknya semua 

orang sepakat terhadap hasil hisab, namun penentuan awal bulan Ramadan menjadi 

masalah yang diperselisihkan tentang “cara” yang dipakainya. Ada yang mengharuskan 

hanya dengan rukyat saja dan pihak lainya ada yang memperbolehkan dengan hisab. 

Muhammadiyah mendukung dengan kuat kebolehan hisab di Indonesia untuk 

penentuan bulan-bulan ibadah. Dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXVI yang 

berlangsung pada tanggal 1-5 oktober 2003 M bertepatan dengan tanggal 5-6 Syakban 

1424 H di Hotel Minang Padang Sumatra Barat tahun 2003 tentang hisab dan rukyat 

diambil kesimpulan, bahwa hisab dan rukyat mempunyai fungsi dan kedudukan yang 

sama dengan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan 
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Zulhijah. Hisab yang digunakan Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah ialah hisab hakiki dengan kriteria wujud hilal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan metode istimbath hukum yang 

dipakai Muhammadiyah melalui Putusan Tarjih Muhammadiyah XXVI tahun 2003 dan 

mendeskripsikan alasan Muhammadiyah memilih hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. 

Tinjauan Pustaka 

Dari hasil penentuan awal bulan hijriah telah ditemukan beberapa karya ilmiah yang 

berhubungan dengan penetapan awal bulan hijriah tersebut di antaranya: 

1. Skripsi Muadz Junizar (IAIN Sunan Kalijaga Jogyakarta: 2001) Mahasiswa Fakultas 

Syari‟ah jurusan al-Ahwal Asy-Syakhsiyah tentang Kajian Tentang Penentuan Awal 

Bualan Kamariah Menurut PERSIS. Skripsi ini membahas tentang seberapa jauh tingkat 

akurasi penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh Persatuan Islam (PERSIS) 

berikut landasan syar’i dan astronominya. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa 

dalam penyusunan kalender hijriah, pada awalnya PERSIS menggunakan kriteria wujud 

al-hilal seperti halnya Muhammadiyah, namun seiring dengan perubahan pemahaman 

tentang masuknya tanggal pergantian bulan maka PERSIS mulai menggunakan kriteria 

imkan al-rukyah. 

2. Skripsi Afriyanto (IAIN Sunan Kalijaga Jogyakarta: 2008) Mahasiswa Fakultas Syari‟ah 

jurusan al-Ahwal Asy-Syaksiyah tentang Konsep Penyatuan 1 Syawal Antara Wujud Al-

Hilal, Rukyah Al-Hilal, dan Imkan Al-Rukyah. Skripsi ini membahas tentang kriteria 

awal bulan menurut Wujud Al-Hilal, Rukyah Al-Hilal, dan Imkan Al-Rukyah. 
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Kesimpulan dari skripsi ini adalah konsep peyatuan kriteria awal bulan menurut wujud 

al-Hilal, Rukyah al-Hilal, dan Imkan Rukyah. 

3. Buku karya Ahmad Izzuddin dengan judul Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU & 

Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, yang 

diterbitkan pada tahun 2007. Dalam buku ini Izzuddin mulai dengan menelusuri fiqh 

hisab rukyah, kemudian mengkrucutkan pembahasan pada upaya pembongkaran 

“Simbolisasi mazab NU dan Muhammadiyah serta memberi tawaran upaya penyatuan 

antara NU dan Muhammadiyah yaitu dengan mazab Imkan al-Rukyah Kontemporer. 

4. Buku karya Tono Saksono dengan judul Mengkompromikan Rukyat & Hisab, diterbitkan 

pada tahun 2007. Dalam buku ini beliau mencoba menjelaskan tentang perbedaan dalam 

memaknai ayat-ayat al-Qur‟an dan Hadis Rosulullah saw tentang penentuan awal bulan 

dalam kalender Islam yang telah lama diinterpretasikan secara berbeda oleh umat Islam 

di seluruh dunia. Dalam buku ini Tono Saksono tidak memberikan bentuk tawaran 

kompromi, beliau hanya menyarankan agar ada komunikasi yang baik antara ahli hisab 

dan rukyah sehingga tidak ada perbedaan hari raya. 

5. Buku karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy yang berjudul Awal dan Akhir 

Ramadan Mengapa harus berbeda ? Terbit pada tahun 2001. Dalam buku ini beliau 

mencoba menawarkan agar kita menmpuh satu jalan saja yaitu rukyah secara global 

yaitu rukyah Mekkah. 

Dengan melihat karya-karya ilmiah di atas, penyusun belum menemukan karya 

ilmiah yang membahas secara khusus mengenai penentuan awal bulan Kamariah menurut 

Putusan Tarjih Muhammadiyah (Studi Penetapan Hukumnya). Pembahasanya hanya seputar 

penentuan Awal Bulan Kamariah menurut Muhammadiyah, NU, PERSIS, menyatukan NU 
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dan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Kamariah, dan konsep penyatuan kriteria 

awal bulan menurut Wujud al-Hilal, Rukyat al-Hilal, dan Imkan Rukyah. 

Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai masalah yang akan diteliti, 

diperlukan adanya suatu metode yang disebut metodologi penelitian. Metodologi adalah cara 

melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu 

tujuan (Nurboko, 1997: 1). 

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian, supaya tidak menimbulkan kerancuan. Metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan 

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis, yang mana 

pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan dari perspektif hukum Islam 

dengan menelusuri landasan hukumnya berikut metode istimbath hukum yang 

digunakan. 

2. Jenis Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan jenis penelitian ini dikategorikan jenis 

penelitian pustaka (Library Research) (Abdurrahmat Fathoni, 2006: 95), karena 

berusaha menghimpun dan menganalisis pemikiran Muhammadiyah dalam menetapkan 

awal bulan Kamariah. 

3. Sumber Data 

Data diperoleh dari: 
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a) Sumber Primer, yaitu Putusan Tarjih Muhammadiyah dan Pedoman Hisab 

Muhammadiyah karya Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. 

b) Bahan Sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 

seperti: hasil penelitian yang sudah ada dan buku yang berkaitan dengan ilmu hisab 

antara lain: Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar’i Tentang Penetapan Awal 

Ramadan, Syawal dan Zulhijah, yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah. 

c) Sumber Tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan-bahan yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, dalam hal ini berupa: kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, jurnal, dan 

internet. 

4. Metode Pengumpulan Data  

Dalam melakukan pengumpulan data terhadap beberapa hal yang akan dilakukan oleh 

penulis. Pertama, penulis mencari referensi yang digunakan dalam penelitian. Kedua, 

setelah mendapat referensi yang menunjang, penulis membaca dan mengkaji lebih 

mendalam isi dari referensi/buku guna mendapat data yang dibutuhkan. Ketiga, setelah 

data yang dibutuhkan dalam referensi telah ditemukan, penulis mengolah data tersebut 

untuk memperoleh kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. Terakhir, kesimpulan 

yang diperoleh penulis disajikan dalam bentuk laporan penelitian, yang ditulis dalam 

bentuk skripsi (Mantra, 2004: 128).  

5. Metode Analisa Data 

Sesuai dengan jenis datanya yang berasal dari data kepustakaan maka analisis 

selanjutnya dalam penelitian ini memakai model analisis deskriptif kualitatif, 
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sebagaimana telah dijelaskan oleh Winarto Surakhmad, bahwa sifat-sifat tertentu yang 

terdapat di dalam metode deskriptif kualitatif ada 2 (dua), yaitu: 

a) Deskriptif kualitatif selalu memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada 

sekarang terutama masalah-masalah yang bersifat aktual. 

b) Kemudian penelitian deskriptif kualitatif melalui data yang telah dikumpulkan 

mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis, dimana sebuah deskripsi dapat 

mempresentasikan objektif terhadap fenomena yang ditanggapi (Surakhmad,1975: 

140-141). 

Simpulan 

Berdasarkan uraian penelitian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. 

1. Rukyat maupun hisab sama-sama memiliki dasar dan argumen hukum, sehingga masing-

masing secara berdiri sendiri memiliki kedudukan hukum yang sama.  

2. Adapun Hisab hakiki dengan wujudul hilal yang dipilih Muhammadiyah, hanyalah salah 

satu metode hisab penentuan awal bulan di antara sekian metode hisab yang ada. Kaidah 

memasuki bulan baru dalam hisab wujudul hilal adalah tiga parameter, yaitu (1) telah 

terjadi ijtimak, (2) ijtimak itu terjadi sebelum matahari terbenam, (3) saat matahari 

terbenam hilal di atas ufuk. Ketiga kriteria ini di interpretasikan dari tafsir surat yasin 

ayat 39 dan 40. Muhammadiyah memilih hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal, 

karena menganggap kriteria ini lebih memberikan kepastian dari pada kriteria imkanur 

rukyat (kemungkinan hilal terlihat) maupun kriteria yang lainya. 
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Hasil Penelitian 

Rukyat maupun hisab sama-sama memiliki dasar dan argumen hukum, sehingga 

masing-masing secara berdiri sendiri memiliki kedudukan hukum yang sama. 

Rukyat al-hilal adalah satu-satunya metode untuk mengetahui keberadaan hilal 

(wujud al-hilal) sebagai pertanda awal bulan di zaman Rasulullah saw. Akan tetapi rukyat 

bukanlah kriteria mutlak penentu awal bulan, karena perintah rukyat dilatarbelakangi oleh 

kondisi ummat yang belum memiliki pengetahuan dan kemampuan perhitungan astronomi. 

Kondisi ummat berubah, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya 

astronomi telah melahirkan metode hisab yang dapat memberikan akurasi perhitungan waktu 

yang meyakinkan. Rukyat hanyalah sekedar metode, bukan substansi atau bagian dari ibadah 

shaum khususnya. Karena itu jika sudah ditemukan metode hisab, aktivitas merukyat tidak 

lagi menjadi satu keniscayaan agama yang tidak boleh ditinggalkan.  

Sejalan dengan itu, keterlihatan hilal bukanlah sebab juga bukan syarat wajib 

berpuasa atau berbuka. Keberadaan hilallah yang menjadi sebab keharusan berpuasa atau 

berbuka. Karena itu kriteria hisab yang dipilihpun, adalah kriteria wujud al-hilal. 

Wujudul hilal lebih mementingkan pengukuran hilal di atas ufuk. Sehingga kriteria 

ini jelas tidak terganggu oleh kondisi perukyat, cuaca dan faktor alam lainya. Prinsip ini 

agaknya berbeda dengan imkanur rukyat atau rukyat yang lebih mementingkan visualisasi. 

Karena itu Muhammadiyah berpendapat kriteria wujudul hilal lebih memberikan kepastian 

jika di bandingkan kriteria yang lain, sehingga kriteria ini pun masih di pakai dan 

dipertahankan sampai saat ini. 
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Saran 

Muhammadiyah sebagai organisasi besar Islam yang mendukung kebolehan ilmu 

hisab dalam penentuan awal bulan kamariah, hendaknya membuka jurusan S1 atau S2 ilmu 

falak di Universitas Muhammadiyah yang tersebar di wilayah nusantara, serta mempunyai 

alat-alat yang cangih, membuat tempat obsevatorium, untuk penelitian ilmu astronomi. 

Sehingga Muhammadiyah juga mempunyai kontribusi yang besar dalam mengembangkan 

dan memajukan ilmu falak, yang pada giliranya diharapkan akan banyak muncul kader-kader 

dari Muhammadiyah yang ahli dalam ilmu ini. Karena ilmu hisab seperti yang sudah 

disebutkan pada pembahasan di atas, dapat membantu umat islam dalam memudahkan 

melakukan ibadah kepada Allah swt. 
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