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ABSTRAK 
Gerhana matahari dan bulan mempunyai arti penting bagi umat Islam. 

Penentuan gerhana tidak bisa hanya mengandalkan rukyah karena fenomena 
ini sangat jarang ditemui dan waktunya relatif singkat. Oleh karenanyadi 
perlukan perhitungan yang mampu menentukan gerhana jauh sebelum 
gerhana itu muncul. Perhitungan saja tentu tidak akan cukup tanpa alat bantu, 
terutama dalam perhitungan trigonometri. Sedangkan perhitungan gerhana 
modern tidak pernah lepas dari rumus-rumus trigonometri. Rubu’ al-
mujayyab adalah salah satu alat bantu perhitungan yang mampu 
menyelesaikan masalah trigonometri dengan langkah-langkah yang unik dan 
menarik. Bagaimanakah teori perhitungan terjadinya gerhana dengan rubu’ 
al-mujayyab dan bagaimanakah akurasinya. 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Sumber 
primer dalam penelitian ini adalah rubu’ al-mujayyab, kitab al-Durus al-
Falakiyah karya KH. Ma’sum bin Ali, buku matematika Engineering 
Mathematics karya John Bird dan hadist Nabi saw dalam Shahih Bukhari 
karya Imam al-Bukhari dan Shahih Muslim karya Imam Muslim. Adapun 
sumber sekunder kitab Tibyan al-Miqat, Islamic Mathematical Astronomy, 
dan Spherical Astronomy. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan 
metode deskriptif eksploratif menggunakan pendekatan matematik. 

Hasil dari penelitian ini berupa penjelasan eksploratif konsep 
perhitungan dalam rubu’ al-mujayyab dan metode penentuan gerhana dengan 
menggunakan rubu’ al-mujayyab. Teori perhitungan dalam rubu' al-mujayyab 
atau quadrant merupakan konsep fundamental trigonometri, berupa garis-
garis yang berjumlah 60 baik yang vertikal (jaib al-mangkusat) maupun 
horizontal (jaib al-mabsuthah) dan pembagian sudut sebanyak 90 pada qaus 
al-irtifa’ yang dikembangkan menjadi teknik-teknik praktis penggunaan rubu' 
al-mujayyab, sehingga bisa digunakan dalam penentuan nilai dan perhitungan 
trigonometri.  Konsep inilah yang menjadi teori perhitungan dalam penentuan 
gerhana menggunakan rubu’ al-mujayyab, yaitu dengan mengaplikasikannya 
dalam rumus-rumus perhitungan gerhana. 

Perhitungan dengan rubu' al-mujayyab dalam penentuan gerhana sudah 
cukup akurat sehingga bisa digunakan dalam penentuan gerhana untuk 
keperluan ibadah. Tingkat akurasi yang cukup ini dapat dicapai dengan 
ketelitian dan kehati-hatian pengguna rubu’ al-mujayyab dalam menentukan 
metode yang digunakan dan melihat angka-angka yang tercantum dalam 
rubu’ al-mujayyab serta ketepatan semua komponen rubu’ al-mujayyab 
seperti muri, khaith dan markaz. 
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MOTTO  

إِنَّ ا��ََّْ� َواْ��َََ� َ� �َْ�َ�ِ��َ�ِن �َِْ�ِت أََ�ٍ� َوَ� …
 َ  �َِ-,َ�+ِِ* $َ(َِذا َرأَْ�&ُْ% $ََ#"ُّ�ا َواْدُ��ا هللاَّ

“Sesungguhnya Matahari dan Bulan tidak akan tertutupi (terjadi 
gerhana) karena mati atau hidupnya seseorang. Oleh karenanya, jika 

kamu semua melihat (mengetahui gerhana), maka shalat dan 
berdo’alah kepada Allah. (HR. al-Bukhari) 
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