
STUDI ANALISIS HISAB AWAL BULAN KAMARIAH 

MENURUT KH. MUHAMMAD HASAN ASY’ARI  

DALAM KITAB MUNTAHA NATAIJ AL-AQWAL  

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  

Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah 

Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

M A S R U R O H 
082111082 

 

KOSENTRASI ILMU FALAK 

FAKULTAS SYARI’AH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO 

SEMARANG 

2012 



 ii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 v

M O T T O 

 

ْعَلُموا َعَدَد السِنيَن  ُهَو الِذي َجَعَل الشْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا َوَقدرَُه َمَناِزَل لِتـَ
 1َواْلِحَسابَ 

 
Dialah yang menjadikan Matahari bersinar, dan Bulan bercahaya, serta ditetapkan 

manzilah-manzilah bagi perjalanannya, supaya kamu mengetahui bilangan tahun 

dan perhitungan (hisab). 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                
٥يونس :  1  
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kepadaku, sehingga dengan ilmu yang kuperoleh aku berharap dapat merajut 

benang kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dalam perjalanan yang aku tempuh 

selama ini, semua itu tidak akan pernah lepas dari orang-orang yang senantiasa 

memberikan kasih sayangnya dan juga doanya. 

 Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang selalu hadir 

dan mengharap keridhaan Illahi Rabbi, buat mereka yang menemaniku dalam 

suka dan duka : 
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senantiasa memberikan rahmat, cinta dan hidayahNya, dan selalu memberikan 

yang terbaik dalam setiap langkah hidupku” 

o Ayah dan Bundaku tercinta (Umri dan Urifa) yang senantiasa 

menjaga dengan penuh kasih sayang, menasehati dan mengingatkan 

akan perjalananku untuk mencapai impian sejatiku, serta doa restu 

yang tak pernah luput disenandungkan 

o Saudara-saudaraku yang kusayangi (Kak Maskuri, kak Rozi dan kak 

Zainul) serta seluruh keluargaku tercinta, yang meringankan 

bebanku untuk mengejar impian, dan selalu berusaha untuk 

membahagiakan dan memberi yang terbaik buat aku 

o Guru-guruku (Bapak KH. Su’udil Azka, Aba Humed, Bapak 

Muhaya, Aba Bakun dan Aba Mashuri) terimakasih atas petuahnya 

dan bimbingan rohaninya 

 

Semoga kalian semua selalu berada dalam rahmatNya, dalam 

genggamanNya dan menjadikan hidupnya penuh dengan keberkahan. Amîn 

ya Rabb….  
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ABSTRAK 
Di Indonesia banyak ulama falak yang mengabadikan karyanya dengan 

dibukukanya berbagai sistem perhitungan untuk penentuan awal bulan kamariah, 
waktu salat, arah kiblat dan juga gerhana. Salah satunya hisab awal bulan 
kamariah dalam kitab Muntaha Nataij al-Aqwal yang disusun oleh 
KH.Muhammad Hasan Asy’ari. Kitab ini merupakan kitab pertama di Indonesia 
yang menggunakan rumus segitiga bola dan logaritma yang disusun untuk 
mengetahui posisi bulan (tidak hanya pada posisi hilal pada tanggal 29 atau awal 
bulan), sehingga dalam kitab tersebut tidak ada perhitungan ijtimak, tidak terdapat 
konversi Hijriah-Masehi, akan tetapi oleh Departemen Agama kitab ini termasuk 
kategori kitab haqiqi bi al-tahqiqi. Ada beberapa data yang tidak terdapat dalam 
kitab tahqiqi lainya seperti koreksi dhamimah, dan kitab ini juga pernah digeser 
dengan kitab Sullam al-Nayiraiin dalam penggunaanya. Oleh karena itu penulis 
tertarik untuk menkaji: 1) Bagaimana metode hisab awal bulan kamariah dalam 
kitab Muntaha Nataij al-Aqwal ?; 2) Bagaimana verifikasi hasil metode hisab 
awal bulan kamariah dalam kitab Muntaha Nataij al-Aqwal ?; 3) Bagaimana 
kelebihan dan kekurangan hisab awal bulan kamariah dalam kitab Muntaha Nataij 
al-Aqwal kaitanya dengan perkembangan ilmu falak modern?. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan 
mengambil sumber data primer yaitu kitab Muntaha Nataij al-Aqwal, dan teknik 
pengumpulan data terdiri atas dokumen dan wawancara.  Untuk menganilisis data 
penulis menggunakan metode analisis dengan pendekatan deskriptif analitis yaitu 
untuk menggambarkan bagaimana pola perhitungan yang ada dalam kitab 
Muntaha Nataij al-Aqwal, sehingga analisis data yang digunakan adalah  Content 
Analysis. Di sisi lain penulis juga menggunakan analisis verifikatif yaitu dengan 
menguji beberapa metode hisab penentuan awal bulan kamariah dari kitab 
Muntaha Nataij al-Aqwal dengan menkomparasikan kitab yang setara seperti 
Khulashah al-Wafiyah, dan juga metode hisab kontemporer yaitu ephimeris guna 
untuk mengetahui sejauh mana hasil penentuan awal bulan kamariah dalam kitab 
Muntaha Nataij al-Aqwal.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem hisab yang terdapat 
dalam kitab Muntaha Nataij al-Aqwal  tidak terdapat perhitungan ijtimak karena 
ada beberapa data Matahari yang tidak dicantumkan, tidak melalui proses taqribi, 
tidak ada konversi, ada penambahan koreksi dhamimah dan juga disertai 
perhitungan gurub. Hisab ini dinilai cukup akurat untuk dijadikan pedoman dalam 
penentuan awal bulan kamariah. Hasil perhitungan kitab Muntaha Nataij al-
Aqwal mendekati dengan hasil perhitungan tahqiqi yang lain seperti yang ada 
dalam kitab Khulashah al-Wafiyah, akan tetapi kitab ini masih dibawah ephimeris 
atau hisab kontemporer. Secara tidak langsung, meskipun menggunakan data-data 
abadi tetapi kitab ini masih relevan dan masih bisa dijadikan pertimbangan dalam 
penentuan awal bulan kamariah dengan kekurangan dan kelebihan (keunikan 
tersendiri) dari sistem kitab tersebut. 

Key words : Hisab Awal Bulan Kamariah, KH.Muhammad Hasan Asy’ari, 
Muntaha Nataij al-Aqwal.  
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