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Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu 

duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah 

salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya 

atas orang-orang yang beriman.  

(Q.S. an-Nisā’: 103)1 

 

 
 

 
 

  

                                                 
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran Dan Terjemahnya, Bandung: Syāmil Cipta Media, 

2005, hlm. 95. 
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ABSTRAK 
 

Kitab Ṡamarāt al-Fikar fi Ḥisāb Auqāt aṣ-Ṣalāt wa al-Ahillah wa Khusūf al-Qamar 
(Buah dari beberapa pikiran dalam perhitungan waktu salat, hilal, dan gerhana bulan) yang 
selanjutnya penulis sebut Ṡamarāt al-Fikar, merupakan salah satu karangan Ahmad Ghazali 
Muhammad Fathullah dengan metode praktis yang bisa diaplikasikan oleh orang awam dalam 
menentukan awal waktu salat sepanjang masa. Sistem perhitungan kitab Ṡamarāt al-Fikar 
termasuk hisab kontemporer dengan menyajikan tabel hasil waktu salat secara langsung. Dalam 
pembuatan jadwal waktu salat kitab Ṡamarāt al-Fikar menggunakan tinggi Matahari -1° untuk 
Magrib dan terbit, -18° untuk Isya, -20° untuk Subuh, dan 4,5° untuk Duha dengan mengambil 
data Matahari pada jam 12 UT/GMT. Hal ini berbeda dengan perhitungan kontemporer yang 
menggunakan koreksi dalam menentukan ketinggian Mataharinya dengan mengambil data 
Matahari yang menyesuaikan selisih bujur Greenwich dan bujur daerah.  

Dalam kitab Ṡamarāt al-Fikar hanya disajikan jadwal waktu salat dalam bentuk jadi 
dengan tidak menyertakan proses perhitungan untuk mendapatkan tabel tersebut. Oleh karena 
itu, dalam penelitian kali ini penulis akan meneliti lebih lanjut bagaimana cara penentuan waktu 
salat dalam kitab Ṡamarāt al-Fikar serta akan mengkaji bagaimana proses tabel tersebut 
diperoleh kemudian akan diuji keakuratannya dengan hisab kontemporer. 

Dalam rangka mengetahui metode hisab waktu salat kitab Ṡamarāt al-Fikar serta 
akurasinya, penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode library research untuk 
memperoleh data-datanya. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kitab Ṡamarāt 
al-Fikar. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi dan hasil 
wawancara. Metode pengumpulan datanya dilakukan dengan dokumentasi serta wawancara 
dengan pengarang kitab Ṡamarāt al-Fikar dan para ahli falak untuk memperoleh data-data 
penguat dan pendukung kitab. Metode analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif 
dan komparatif. 

Sistem perhitungan kitab Ṡamarāt al-Fikar termasuk hisab kontemporer. Metode 
penentuan waktu salatnya sangatlah praktis dan memudahkan karena menyajikan data-data 
waktu salat dengan tabel per-tanggal dan per-lintang tempat. Sehingga untuk menentukan waktu 
salatnya tinggal melakukan interpolasi dan merubah waktu salat tersebut dari waktu menengah 
setempat (LMT) ke waktu daerah menurut bujur masing-masing tempat. Setelah dibandingkan 
dengan hasil kontemporer yang belum memperhitungkan iḥtiyāt, tabel waktu salat tersebut bisa 
dijadikan pedoman sepanjang masa dan hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda (1,84”- 1’ 
40,28”). Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil hisab awal waktu salat kitab Ṡamarāt al-Fikar 
sudah akurat dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk ibadah.  
Key word: Waktu Salat, Ṡamarāt al-Fikar, Akurat   
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Pedoman Transliterasi Arab-Latin2 

 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B be ب

 Ta T te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengaan titik di bawah) ظ

 ain                ‘     koma terbalik (di atas)‘ ع

 gain G ge غ

 Fa F ef ف

 Qaf Q ki ق

 Kaf K ka ك

                                                 
2
 Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 

viii-xvi.  
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 Lam L el ل

 mim M em م

 Nun N en ن

 wau W we و

 Ha H ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 Ya Y ye ي

 

Catatan: 

1.  Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap 

Misalnya ;  .ditulis rabbanā +ـ*ر(ـّ   

2. Vokal panjang (mad) ; 

Fatḥah ditulis ā (a dan garis di atas ), kasrah di tulis ī, serta ḍammah  ditulis dengan ū. 

Misalnya;   .ا1ـ0ـ*ر/ـ ditulis al-qāri‘ah -ditulis al ا1ـ6ـ:ـ789ن ,ditulis al-masākīn ا61ــ5ـ*4ـ3ـ2 ,

muflihūn. 

3. Kata sandang alif + lam (ال) 

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al, misalnya ;ا1ـ=*>ـ;ون ditulis al-kāfirūn. Sedangkan, 

bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti dengan huruf yang mengikutinya, 

misalnya ;ا1ـ;<ـ*ل ditulis ar-rij āl. 

4. Ta marbuṭah (ة). 

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya; ا1ـ@ـ0ـ;ة ditulis al-baqarah. Bila ditengah 

kalimat ditulis t, misalnya;  ز4*ة ا1ـ6ـ*ل ditulis zakāh al-māl atau zakātul māl. 
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