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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan terdahulu, penulis mengambil beberapa 

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini. Adapun 

kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut: 

1. Ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa pantai Ujung Pangkah 

Gresik sebagai tempat rukyat al-hilal, antara lain : 

a) Kebiasaan Rukyat Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Pesisir 

(Ujung Pangkah). 

b) Letak pantai Ujung Pangkah yang menjorok ke laut utara pulau 

Jawa.  

c) Rekomendasi Kelayakan Pantai Ujung Pangkah Gresik Oleh 

PCNU Gresik 

2. Pantai Ujung Pangkah dianggap layak  sebagai tempat rukyat al-hilal. 

Hal ini dikarenakan Ujung Pangkah memenuhi dua parameter primer 

yang ada. Ujung Pangkah memiliki ufuk yang cukup terbuka antara 

2700 sampai dengan 3000. Demikian pula dengan keadaan cuaca di 

Ujung Pangkah, Ujung Pangkah memiliki kelelmbaban udara dibawah 

80% sehingga tingkat kelembaban udaranya sedang dan tingkat curah 

hujannya juga sedang. Adapun dari parameter sekunder, Ujung 

Pangkah merupakan tempat yang mudah dijangkau, dan adanya 

jaringan komunikasi yang memadai.   
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B. Saran- saran 

1. PCNU Gresik perlu memperhatikan pantai Ujung Pangkah sebagai 

salah tempat rukyat al-hilal yang penting dalam penentuan awal bulan 

Qamariah. Dengan cara meningkatkan teknologi dan alat yang 

digunakan dalam pelaksanaan rukyat. Sehingga pelaksanaan rukyat di 

Ujung Pangkah dapat berjalan dengan maksimal dan dapat 

memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu falak di Indonesia. 

2. Perlu adanya uji kelayakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 

tempat-tempat yang biasanya digunakan sebagai tempat rukyat al-hilal 

sehingga dalam pelaksanaan rukyat dapat diharapkan memberikan 

hasil yang signifikan.  

3. Perlu adanya kriteria yang tepat mengenai ketinggian hilal yang dapat 

dirukyat ketika menjelang bulan baru, sehingga ketika hilal tidak 

memenuhi kriteria rukyat tidak perlu dilaksanakan pada waktu itu. 

C. Penutup 

Syukur Alhamdulillah atas pemberian kenikmatan serta karunia yang 

tidak terhingga kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Ada 

kiranya terdapat banyak kesalahan dalam penulisan dan pemaknaan, penulis 

harapkan adanya kritik, saran konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini. 

 Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, umumnya kepada masyarakat 

umum dan khususnya kepada Mahasiswa Prodi Konsentrasi Ilmu Falak, 

Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat 



79 
 

meningkatkan wawasan dan ranah keilmuan kita di bidang ilmu falak, 

khususnya di bidang rukyat awal bulan Hijriah. Amin.  

 

Wallahu a’lam bish shawab. 

 


