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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari pembahasan dan analisis yang penulis kaji, dapat penulis simpulkan dalam 

beberapa poin, yaitu; 

1. Metode hisab  dalam kitab ini sudah tergolong dalam metode hisab hakiki, karena 

sebagian datanya sudah merujuk pada data-data astronomis dan menggunakan 

rumus trigonometri. 

2. Hasil perhitungan antara metode kontemporer dengan data ephemeris dan metode 

klasik dengan data Methoda Al-Qotru selisih keduanya antara 0 – 1 menit, sehingga 

metode ini cukup akurat dan relevan untuk penggunaan waktu salat ini. Hal ini juga 

dibuktikan dengan wilayah Blitar bagian timur dan sekitarnya menggunakan metode 

ilmu falak  Al-Qotru karya Qotrun Nada dalam penentuan awal waktu salat. 

B. Saran-Saran 

1. Kitab Ilmu Falak Methoda Al-Qotru ini perlu diadakan perbaikan. Salah satunya 

perbaikan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik sesuai EYD. 

2. Walaupun terdapat beberapa kekurangan dari sisi data dan cara, namun kitab ilmu 

falak Methoda Al-Qotru  ini tetap harus dijaga, karena hasil perhitungan cukup 

akurat selisihnya jika dikomparasikan dengan hasil hisab kontemporer,  
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3. Harus tetap dilestarikan dengan mengenalkan kepada peserta didik, baik siswa 

kalangan pesantren atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar warisan keilmuan ulama 

terdahulu tidak punah ditelan oleh zaman tetap dijaga eksistansinya, dengan 

melakukan pengembangan dan pembelajaran yang sejalan dengan perkembangan 

Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). 

4. Adanya beberapa metode yang digunakan dalam penentuan awal waktu salat, baik 

klasik maupun modern tidak menutup kemungkinan mengakibatkan munculnya 

beberapa jadwal waktu salat yang berbeda. Untuk itu, diperlukan adanya pedoman 

yang dapat dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam. Pedoman tersebut sudah  

tentu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh agama serta ilmu 

pengetahuan, sehingga kesempurnaan ibadah dapat tercapai dengan penuh rasa 

keyakinan. 

C. PENUTUP 

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt sebagai 

ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa 

meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, tidak menutup kemungkinan masih 

banyak kekurangan dan kelemahan dari skripsi ini. Namun demikian, semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

Atas saran dan kritik yang bersifat konstruktif untuk kebaikan dan 

kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih. 


