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M O T T O 

 

َما ۡٱِۡفِۡۡهَكۡوَجۡ َۡتَقلَُّبۡۡنََرىۡ ۡقَدۡ  َنََّكۡۡءِ ۡلسَّ َۡها ۡى َۡضۡتَرۡ ۡلَةۡ قِبۡ ۡفَلَُنَوِّلِ  

ِۚ ۡل َۡٱِۡجدَِۡمسۡ ل ۡٱۡرََۡشطۡ َۡهَكۡوَجۡ ۡفََوِلِۡ َرِ  
 

Sungguh  Kami  (sering)  melihat  mukamu  menengadah  ke langit,  

maka  sungguh  Kami  akan  memalingkan  kamu  ke kiblat  yang  

kamu  sukai.  Palingkanlah  mukamu  ke  arah Masjid al-Haram.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama Republik Indonesia,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung : CV 

Penerbit Diponegoro, 2006, hlm. 22 



v 
 

PERSEMBAHAN 

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Bapak 

La Aji Sampulawa dan  Ibu Wa Kalepi yang jasanya tidak bisa penulis ungkapkan 

dengan kata-kata, dan untuk Kaka ku Sutriani, Adek Rumi, Adek Supi, Adek 

Muhaimin, Adek Malik, dan Ponakan ku tersayang Muhammad Fuad Wali  yang 

selalu memberikan penulis dukungan moril maupun materil. 

Tak lupa pula, teruntuk kiai-kiai dan guru-guru  yang selalu penulis harapkan 

restu dan ridhonya. 

Kepada teman dan sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu,. 

Teman- teman seperjuangan “BABARBLAST 2012” sahabat nasi ramesan dan 

ngopi plus rokok lintingan (Ishom, Munir,  Imam Baihaqi, Zul Amri, Lukman). 

Terimakasih untuk kebersamaan dalam suka, duka, terimakasih untuk 

pengalaman, pelajaran yang kalian berikan kepada penulis yang tak mungkin 

terlupakan.  

 

 

 

 

 

 



vi 
 

DEKLARASI 

 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, 

penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak 

berisi materi yang pernah ditulis oleh orang 

lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini 

tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain 

kecuali informasi yang terdapat dalam 

referensi yang dijadikan bahan rujukan.  

 

Semarang, 10 November 2016  

Deklarator 

 

 Abdullah Sampulawa 

NIM : 122111024 

 

 

 



vii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN2 

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab- 

Latin. Berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama dan menteri 

pendidikan dan kebudaaan RI No.  158/1987 dan No 054 b/U/1987 tertanggal 

22 januari 1988.  

A. Konsonan 

 q = ق z = ز ‘ = ء

 k = ك s = س b = ب

 l = ل sy = ش t = ت

 m = م sh = ص ts = ث

 n = ن dl = ض j = ج

 w = و th = ط h = ح

 h = ھ zh = ظ kh = خ

 y = ي ‘ = ع d = د

  gh = غ dz = ذ

  f = ف r = ر

 

B. Vokal 

  َ - A 

  َ - I 

  َ - U 

                                                           
2 Pedoman Penulisan Skripsi Fakulktas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo 

Semarang.  
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C. Diftong 

 Ay اي

 Aw او

 

D. Syaddah (  َ -) 

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya   الطب at-thibb. 

E. Kata Sandang (... ال) 

Kata Sandang (... ال) ditulis dengan al-... misalnya الصناعه = al-shina’ah. 

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat. 

F. Ta’ Marbuthah (ة) 

Setiap ta’ marbuthah ditulis dengan “h” mislanya المعيشه الطبيعية = al-

ma’isyah al-thabi’iyyah.  
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ABSTRAK 

Pada zaman sekarang, perkembangan ilmu falak semakin pesat, termasuk 

di dalamnya adalah metode pengukuran arah kiblat. Pengukuran arah kiblat dari 

masa ke masa mengalami perkembangan yang cepat, dari metode tradisional 

sampai metode modern dalam penentuannya seperti tongkat istiwa’, kompas dan 

rashdul kiblat, dan azimut Matahari, menggunakan alat bantu berupa garis busur, 

rubu' mujayyab, segitiga siku, dan teodholite. Dalam prakteknya pengukuran arah 

kiblat sering kali menggunakan metode azimut Matahari karena menurut kitab-

kitab falak serta literatur terkini metode ini tergolong akurat di mana hasil yang 

didapatkan adalah arah Utara sejati ( true north ) bukan Utara magnetic. Selain 

Matahari, ada pula banyak benda langit yang dapat dijadikan sebagai acuan 

pengukuran arah kiblat, salah satunya adalah planet. Planet sebagai salah satu 

benda langit yang mempunyai cahaya yang sangat tipis tidak menutup 

kemungkinan bisa dijadikan sebagai acuan pengukuran arah kiblat.  

Maka dari itu penulis berusaha mengupas lebih lanjut 1) Bagaimanakah 

metode azimut planet sebagai acuan dalam penentuan arah kiblat, dan 2) 

Bagaimanakah keakuratan penggunaan azimut planet dalam penentuan arah 

kiblat.   

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan ( field research) 

yang bersifat analisis data di lapangan. Teknik pengumpulan data berupa 

observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung dari data hasil 

perhitungan metode azimut planet dalam penentuan arah kiblat serta 

mendokumentasikannya sebagai hasil dan bukti dari penelitian tersebut. Dengan 

metode analisis data berupa analisis komparatif, penulis melakukan perbandingan 

antara metode azimut planet dengan metode azimut Matahari untuk mengetahui 

hasil serta tingkat keakurasianya di lapangan. 

 Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1), hanya 5 dari 7 planet 

yang bisa diamati dari bumi dengan menggunakan teleskop konvensional 

(theodolite) maupun mata telanjang, yakni Merkurius, Venus, Mars, Yupiter, dan 

Saturnus, sementara untuk Uranus dan Neptunus karena jaraknya terlalu jauh 

sehingga tidak bisa diamati jika menggunakan teleskop konvensional (theodolite) 

maupun mata telanjang. (2), akurasi dari pengukuran kiblat dengan acuan planet 

sangat akurat bahkan bisa lebih baik daripada pengukuran dengan acuan Matahari. 

(3), planet mempunyai cahaya yang tipis, sehingga lebih mudah terkena 

gangguan, baik cuaca (hujan/mendung/awan) maupun polusi (cahaya/udara). (4), 

dalam penentuan arah kiblat dengan menggunakan acuan planet ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan dan diperhitungkan, yaitu Posisi Planet dan Elongasi 

Planet, karena hal tersebut menyangkut kompatibilitas bisa atau tidaknya planet 

diamati pada suatu hari. 

Kata Kunci : Arah Kiblat, Azimut Planet, Azimut Matahari. 
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