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M O T T O 
 
 
 
 
 

اْلِرب َيْسأَُلوَنَك َعِن األِهلِة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلناِس َواحلَْج َولَْيَس 
بَِأْن تَْأتـُْوْا اْلبُـُيوَت ِمن ظُُهورَِها َولَـِكن اْلِرب َمِن اتـَقى َوْأتُواْ 

 اْلبُـُيوَت ِمْن أَبـَْواَِا َواتـُقوْا الّلَه َلَعلُكْم تـُْفِلُحونَ 

  )189(البقرة :
 
 

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu 
adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji; Dan bukanlah 
kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu 
ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari 

pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”  
(Q.S al Baqarah 2 ayat 189) 
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ABSTRAK 
 

Di Indonesia terjadi perkembangan ilmu hisab dengan pesat seiring 
dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, dan kecanggihan teknologi 
serta meningkatnya peradaban dan sumber daya manusia, hisab juga mengalami 
perkembangan dan kemajuan. Bermula sebatas hisab urfi atau hisab istilahi, lalu 
muncul generasi hisab haqiqi taqribi, kemudian hisab haqiqi tahqiqi, lalu hisab 
kontemporer. 
 Kitab al-Dūrr al-Anīq merupakan salah satu kitab falak karangan KH. 
Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah pengasuh Ponpes Al-Mubarok Lanbulan 
Baturasang Madura yang tergolong sudah menggunakan metode kontemporer. 
Dalam hal ini, kitab al-Dūrr al-Anīq dibandingkan dengan hisab metode hisab 
kontemporer yang lain yaitu Ephemeris. Standar perbandingannya adalah karena 
keduanya menggunakan metode kontemporer sehingga hal ini memungkinkan 
untuk dibandingkan.  
 Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui metode dan akurasi 
penentuan awal bulan Qamariah dalam kitab al-Dūrr al-Anīq. Kitab ini akan 
dibandingkan dengan hisab kontemporer yang lain yaitu Ephemeris. Metodologi 
yang digunakan (1) Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif; kategori 
fungsionalnya penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (library 
research). (2) Jenis data primer (al-Dūrr al-Anīq dan hasil wawancara) dan data 
sekunder (dokumen dan buku yang terkait dengan objek penelitian). (3) Metode 
pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. (4) 
Metode analisis data menggunakan metode analisis isi yaitu analisis metode 
hisab awal bulan Qamariah dalam kitab al-Dūrr al-Anīq dan studi komparatif 
yaitu membandingkan hasil dari kitab al-Dūrr al-Anīq dengan Ephemeris untuk 
mengetahui tingkat akurasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa metode hisab kitab ini 
sudah menggunakan metode hisab kontemporer, yang mengambil data-data dari 
tabel yang sudah disediakan. Hasil hisab dari kitab ini sudah dapat disandingkan 
dengan perhitungan kontemporer lainnya untuk keperluan penentuan awal bulan 
Qamariah. Kedua, Meskipun tergolong dalam kitab yang baru dikeluarkan, tingkat 
akurasi hasil hisab awal bulan Qamariah kitab al-Dūrr al-Anīq menurut penulis 
tergolong sudah cukup akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam penentuan awal 
bulan Qamariah.  

 
Kata kunci : al-Dūrr al-Anīq, KH. Ahmad Ghozali, Awal bulan Qamariah. 
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KATA PENGANTAR 

 
Segala puji bagi Allah sang raja manusia yang maha pengasih dan 

penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Studi Analisis Metode 

Penentuan Awal Bulan Qamariah dalam Kitab al-Dūrr al-Anīq Karya 

Ahmad Ghozali Muhammad Fathullah”. 

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW kekasih Allah sang pemberi syafa’at beserta seluruh keluarga, 
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Penulisan skripsi ini berawal dari banyaknya kitab falak karangan KH. 
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kepada Syaikh Yasin bin Isa al-Fadan, KH. Nasir Syuja'i (alm) di Sampang, KH. 

Kamil Hayyan (alm), lalu kepada KH. Hasan Basri Sa'id (alm), dan kepada KH. 
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Salah satu kitab falak karangannya tentang awal bulan Qamariyah adalah 

kitab al-Dūrr al-Anīq. Saat ini kitab tersebut merupakan kitab terakhir 

karangannya. Metode yang digunakan kitab ini berbeda dengan kitab-kitab 

karangan sebelumnya yang masih menggunakan rumus matematika untuk 

mengetahui awal bulan Qamariah, sedangkan metode dalam kitab al-Dūrr al-Anīq 

sudah menggunakan tabel dalam pengambilan data Matahari dan Bulan. 

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti kitab Ad-

Durr Al- Aniq mengenai metode dan akurasi penentuan awal bulan Qamariah. 
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