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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka 

selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari berbagai pokok-

pokok permasalahan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan fakta emphiris kedudukan bayang-bayang matahari awal waktu 

salat Ashar antara  daerah dataran tinggi dan rendah di Kabupaten Semarang 

yaitu Kecamatan Ungaran dan Getasan mengalami pergeseran akan tetapi tetap 

sejajar. Pergeseran ini disebabkan waktu penelitian dengan tanggal yang berbeda 

dan deklinasi matahari sudah mengalami pergeseran. Dua tempat yang 

mempunyai ketinggian berbeda ini ketika masuknya awal waktu salat ashar 

lebih condong terhadap pendapat Imam Syaf’i   

2. Uji akurasi bayang-bayang matahari awal waktu salat Ashar yang sesuai dengan 

kedudukan matahari dan pengamatan secara langsung terhadap posisi matahari, 

menunjukkan bahwa yang sesuai adalah pendapat Imam Syafi’i yaitu ketika 

bayang-bayang tongkat panjangnya sama dengan panjang bayangan waktu 

tengah hari (kulminasi) ditambah satu kali panjang tongkat sebenarnya. 

Kedudukan bayang-bayang matahari ada disebalah utara karena deklinasi 

matahari selatan negatif. 
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B. Saran-Saran 

1. Sudah seharusnya dilkakukan pembuktian terhadap bayang-bayang matahari 

waktu Ashar karena belum adanya perumusan yang baku terhadap masuknya 

awal waktu Ashar, dan adanya perbedaan pendapat Imam Hanafi dan Syafi’I 

yang sangat menonjol, sehingga menyebabkan masyarakat bingung.  

2. Pemerintah melalui Kementrian Agama sudah seharusnya memiliki  

pedoman yang bisa dijadikan pegangan oleh umat islam untuk mengatasi 

berbagai masalah tentaang waktu salat.     

3. Skripsi  ini masih sangat sederhana dan banyak kekurangan sehingga masih 

membutuhkan saran dan kritik yang konstruktif sehingga skripsi ini akan 

lebih sempurna, yang menjadikannya karya ilmiah yang bisa bermanfaat 

bagi masyarakat dan penulis umumnya.    

C. Penutup 

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. penulis ucapkan sebagai ungkapan 

rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan 

optimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan skripsi ini dari 

berbagai sisi. Namun demikian penulis berdo’a dan berharap semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, 

penulis ucapkan terima kasih. 

Wallahu a’lam bish shawab.p 


