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ABSTRAK 

Nama Penyusun : Ikram Hassan 

NIM   : 15.1.1.039 

Judul Skripsi  : 

 

 

Skripsi ini membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap arah kiblat 

di Masjid At-Taqwa Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub. Adapun yang 

menjadi pokok permasalahan dalam skripisi ini bagaimana pemahaman 

masyarakat Desa Busisingo Utara terhadap arah kiblat. Berdasarkan rumusan 

masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui bagaimana arah kiblat dalam perspektif fiqih dan untuk mengetahui 

bagaimana pemahaman masyarakat Desa Busisingo Utara terhadap arah kiblat. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan teologis normatif, 

pendekatan sosiologis, dan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini 

ada 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 

primer adalah data yang di dapat langsung dari hasil penelitian lapangan yang 

diperoleh secara langsung dari narasumber yakni Masyarakat Desa Busisingo 

Utara Kecamatan Sangkub. Sedangkan sumber data sekunder adalah data 

tambahan yang diperoleh melalui dokumen dan literatur yang bekaitan dengan 

hukum penentuan arah kiblat. Selanjutnya metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

penelusuran berbagai macam literature atau referensi. 

Pemahaman masyarakat terhadap arah kiblat di Desa Busisingo Utara 

Kecamatan Sangkub adalah sebagai berikut, yaitu sebagian besar belum 

memahami kiblat itu sendiri, dan sebagian besar tidak setuju dengan perubahan 

arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama, masyarakat mengangap 

bahwa seandainya salah arah kiblat Masjid maka selama ini berarti ibadah mereka 

tidak sah, ada juga masyarakat mengatakan yang penting melaksankan salat 

khusu. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah kepada orang-orang yang bekerja 

di bawah naungan Kementerian Agama setempat diharapkan supaya dapat 

memberikan sosialisasi kembali dan penyuluhan mengenai pentingnya penentuan 

arah kiblat Masjid, serta kepada masyarakat umum untuk mengetahui pentingnya 

menghadap kiblat dalam ibadah salat. 

 

Kata kunci: Pemahaman Masyarakat, Arah Kiblat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salat dalam kamus bahasa Arab صلى artinya doa,1 adapun salat 

menurut istilah adalah beribadah hanya untuk Allah ta’ala dengan perkataan, 

perbuatan yang diketahui, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, di 

sertai niat dan dengan syarat-syarat tertentu.2 Abdul Aziz Dahlan 

mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka’bah atau arah yang dituju kaum 

muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.3 Sedangkan Harun Nasution, 

mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu salat.4 Salat 

merupakan rukun Islam yang kedua yang mewajibkan seorang muslim untuk 

melaksankan kewajiban tersebut. Dalam melaksanakan salat lima waktu 

tentunya seorang  muslim menghadap Ka’bah sebagai arah kiblat. Sejak dulu 

Allah swt. telah menjadikan Ka’bah Al-Musyarrafah itu sebagai direction of 

prayer yaitu suatu arah yang diwajibkan kepada seorang Muslim untuk 

menghadap kiblat dalam melaksanakan salat lima waktu.5 

 

 

1Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1595), h. 792. 

2Ibnu Amin Yasin dan Abu Yasmin, Fiqih Shalat Lengkap (Jakarta: Pustaka Azam, 

2010), h. 333. 

3Abdul Azis Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 

Hoeve, Cet. Ke-1, 1996), h. 944. 

4Harun Nasution, et al., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 563. 

5A. Kadir, Fiqh Qiblat Cara Sederhana Menetukan arah salat agar sesuai syari’at 

(Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2012), h. 9. 
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Berbagai definisi di atas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa 

yang disebut dengan kiblat adalah Ka’bah (Baitullah) di Makkah, yaitu suatu 

bangunan yang dituju atau dijadikan pusat pandangan oleh umat Islam ketika 

melaksanakan ibadah salat. Akan tetapi, kiblat dalam arti bangunan Ka’bah 

(‘ainul Ka’bah) ini hanya berlaku bagi orang yang dapat melihat Ka’bah 

secara langsung. Sedangkan bagi orang yang jauh dari Ka’bah, kiblat 

dimaknai dengan arah, yaitu arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar 

dari suatu tempat menuju ke Ka’bah di Makkah (jihatul Ka’bah). 

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Bayyinah/98: 5 sebagai berikut:  

َ ٱَّلا ِليَۡعبُُدواْ َوَمآ أُِمُرٓواْ إِ  ينَ ٱ لَهُ  ُمۡخِلِصينَ  ّللا لَٰوةَ ٱ َويُِقيُمواْ  ُحنَفَآءَ  لد ِ َكٰوةَ  ٱ َويُۡؤتُواْ  لصا ِلكَ  لزا   َوَذٰ

 ( ٥)ُُۡلقَي َِمةِ ٱ ِدينُ 

Terjemahnya: 

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas 
menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar 
melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah 
agama yang lurus (benar).6 

Seorang muslim yang sudah dewasa (baligh) dan berakal sehat (tidak 

gila) serta tidak terhalang oleh haid atau nifas untuk perempuan maka wajib 

melaksankan salat 5 (lima) waktu dalam sehari semalam yaitu subuh, zuhur, 

asar, magrib dan isya. 

Masalah kiblat tiada lain adalah  masalah arah, yaitu arah yang menuju 

ke Ka’bah (Baitullah), yang berada di kota Makkah. Arah ini dapat ditentukan 

dari setiap titik di permukaan bumi. 

Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan 

salat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya salat, 

sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil syara’. Bagi orang yang berada di 

Makkah dan sekitarnya, persoalan tersebut tidak menjadi masalah, karena 

 

6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2013), h. 

598. 
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mereka lebih mudah melaksanakan kewajiban itu. Bahkan yang menjadi 

persoalan adalah bagi mereka  yang  jauh dari Makkah, kewajiban seperti itu 

merupakan hal yang berat, karena mereka tidak bisa memastikan Ka’bah 

secara tepat.7 Hanya perbedaan paham tentang apakah yang wajib dihadapi 

itu, apakah benar-benar menghadap ke Ka’bah ataukah cukup menghadap ke 

jihat (arah) Ka’bah. Dalam hal ini pendapat mereka ada dua macam: 

1. Mazhab Safi’i dan orang-orang yang sepaham dengan mereka 

berpendapat: untuk orang yang melihat Ka’bah itu (‘ainul Ka’bah), tetapi 

mereka jauh dari Ka’bah maka wajib atasnya menyengaja menghadap 

‘ainul Ka’bah, walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap ke jihat 

(arah) Ka’bah. 

2. Mazhab Hanafi dan orang-orang sependapat dengan mereka, 

mengemukakan bahwa orang yang melihat Ka’bah dan memungkinkan 

menghadap ‘ain Ka’bah wajib menghadap Ka’bah itu sungguh-sungguh, 

tetapi bagi mereka yang jauh cukuplah  menghadap ke jihat (arah) Ka’bah 

itu saja.8 

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab القبلة asal katanya ialah مقبلة, 

sinonimya adalah وجهة yang berasal dari kata مواجهة artinya adalah keadaan 

arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, di 

mana semua orang yang mendirikan salat menghadap kepadanya.9 Kata kiblat 

itu  قبلة bentuk masdar (derivasi) dari  قبُل ,يقبل ,قبلة yang berarti menghadap. 

 

7Ahmad Izzudin, Ilmu Falak (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 17. 

8Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2016), h. 71. 

9Ahmad Izzudin, Ilmu Falak, h. 18. 
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Dalam paradigma masyarakat kiblat menghadap kearah Barat, 

sehingga masyarakat berpahaman arah kiblat mereka sudah benar dan tidak 

perlu ada perubahan. 

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 144 sebagai berikut: 

يَناكَ  لساَمآِء  ٱقَۡد نََرٰى تَقَلَُّب َوۡجِهَك فِي    ۡلَحَراِم  ٱ ۡلَمۡسِجدِ ٱ َشۡطرَ  َوۡجَهكَ  فََول ِ  تَۡرَضٰىَها   قِۡبلَة   فَلَنَُول ِ
بَ ٱتُواْ أُو  لاِذينَ ٱ َوإِنا  َشۡطَرهُۥ   ُوُجوَهُكمۡ  فََولُّواْ  ُكنتُمۡ  َما  َوَحۡيثُ  ب ِِهۡم   ِمن  ۡلَحقُّ ٱ أَناهُ  لَيَۡعلَُمونَ  ۡلِكتَٰ   را

ُ ٱ َوَما ِفل   ّللا ا   بِغَٰ  (١٤٤)  لُونَ يَۡعمَ  َعما

Terjemahnya: 

Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, 
maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. 
Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Dan dimana saja 
engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya 
orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa 
(pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan 
Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.10 

Dan juga firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 150 sebagai 

berikut: 

  ُوُجوَهُكمۡ  فََولُّواْ  ُكنتُمۡ  َما َوَحۡيثُ  ۡلَحَراِم  ٱ ۡلَمۡسِجدِ ٱَوِمۡن َحۡيُث َخَرۡجَت فََول ِ َوۡجَهَك َشۡطَر 
ة   َعلَۡيُكمۡ  ِللنااِس  يَُكونَ  ِلئَّلا  َشۡطَرهُۥ   َوِِلُتِما  ۡخَشۡونِيٱوَ  تَۡخَشۡوُهمۡ  فََّل  ِمۡنُهمۡ  َظلَُمواْ  لاِذينَ ٱ إَِّلا  ُحجا

 )١٥٠ (تِي َعلَۡيُكۡم َولَعَلاُكۡم تَۡهتَُدونَ نِۡعمَ 
Terjemahnya: 

Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah 
wajahmu ke arah Masjidil haram. Dan dimana saja kamu berada, maka 
hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia 
(untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim diantara 
mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-
Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu 
mendapat petunjuk.11 
 

 

Hadis Nabi saw.: 

ِ ْبُن  ثَنَا َعْبُد َّللاا ِ ْبنِ َحدا ِ ْبِن   يُوُسَف قَاَل أَْخبََرنَا َماِلُك ْبُن أَنَس  َعْن َعْبِد َّللاا ِدينَار  َعْن َعْبِد َّللاا
ْبحِ إِْذ َجاَءُهمْ  ُ   ُعَمَر قَاَل بَْينَا النااُس بِقُبَاء  فِي َصَّلةِ الصُّ ِ َصلاى َّللاا آت  فَقَاَل إِنا َرُسوَل َّللاا

 

10Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 22. 

11Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 23. 



5 
 

أُِمَر أَْن يَْستَْقبَِل اْلَكْعبَةَ فَاْستَْقبِلُوَها َوَكانَْت   ْنِزَل َعلَْيِه اللاْيلَةَ قُْرآن  َوقَدْ َعلَْيِه َوَسلاَم قَْد أُ 
 12)رواه البخاري(  اْلَكْعبَةِ  ُوُجوُهُهْم إِلَى الشاأِْم فَاْستََداُروا إِلَى

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata: telah 
mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari ‘Abdullah bin Dinar 
dari ‘Abdullah bin ‘Umar berkata: Ketika orang-orang salat subuh di 
Quba’, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata: “Sungguh, tadi 
malam telah turun ayat kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka’bah.” 
Maka orang-orang yang sedang salat berputar menghadap Ka'bah, 
padahal pada saat itu wajah-wajah mereka sedang menghadap negeri 
Syam. Mereka kemudian berputar ke arah Ka’bah. (H.R. Bukhari, no. 
397). 

Hadis Nabi saw.: 
ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِي  ِ قَاَل َحدا ثَنَا ِهَشاُم ْبُن أَبِي َعْبِد َّللاا ثَنَا ُمْسِلُم ْبُن إِْبَراِهيَم قَاَل َحدا َكثِير  َعْن  َحدا

ِ قَاَل َكانَ  ْحَمِن َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا ِد ْبِن َعْبِد الرا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم  ُمَحما ِ َصلاى َّللاا  َرُسوُل َّللاا
َهْت فَإِذَا أََراَد اْلفَِريَضةَ نََزَل فَاْستَْقبََل اْلِقْبلَةَ  )رواه   يَُصِل ي َعلَى َراِحلَتِِه َحْيُث تََوجا

 13البخاري( 
Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hisyam bin Abu ‘Abdullah berkata, telah 
menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin 
‘Abdurrahman dari Jabir bin ‘Abdullah berkata, “Rasulullah saw. salat 
di atas tunggangannya menghadap kemana arah tunggangannya 
menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan salat yang fardu, maka 
beliau turun lalu salat menghadap kiblat. (H.R. Bukhari, no. 393). 

Pada umumnya masyarakat lebih percaya pada tokoh agama, namun 

hal ini juga perlu ditinjau secara mendalam mengenai ketentuan arah kiblat 

tersebut, dikarenakan menghadap arah kiblat merupakan syarat sahnya salat. 

Dari kejadian ini maka pemerintah mengeluarkan fatwa mengenai arah 

kiblat melalui MUI, yang dikeluarkan pada tahun 2010 nomor 5 tentang arah 

kiblat yaitu: 

Pertama: Ketentuan Hukum 

 

12Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari 

(Indonesia: Maktabatul washolan, t.th), jilid 1,h. 172. 

13Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 170-

171. 
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a. Kiblat bagi orang yang melakukan salat dan dapat melihat Ka’bah adalah 

menghadap ke bangunan Ka’bah (‘ainul Ka’bah) 

b. Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka’bah adalah arah 

Ka’bah (jihatul Ka’bah) 

c. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap kearah barat laut dengan 

posisi yang bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing. 

Kedua: Rekomendasi 

Bangunan Masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang 

shafnya tanpa membonkar bangunannya.14 

Dengan dikeluarkan aturan dari pemerintah dalam melakukan 

pengkoreksian arah kiblat, Masjid At-Taqwa yang berada di Desa Busisingo 

Utara Kecamatan Sangkub perlu dilakukan pengkoreksian arah kiblat yang 

menjadi tugas dan wewenang Kementerian Agama. Setelah KUA Sangkub 

telah melakukan perubahan arah kiblat di Desa Busisingo Utara, akan tetapi 

masyarakat sering mengembalikan arah kiblat semula mengikuti arah 

bangunan, dengan alasan bahwa ibadah mereka lebih nyaman dengan arah 

sebelumnya, sehingga menimbulkan hubungan tidak harmonis dalam suasana 

salat berjama’ah. 

Dengan adanya perubahan waktu dan zaman, apakah para masyarakat 

dan tokoh agama akan menerima perubahan arah kiblat dan mau 

mengubahnya, dan pemahaman masyarakat dalam memaknai ayat-ayat al-

Qur’an diatas baik antara teori dan praktek di lapangan terjadi ketidaksesuain 

dan menyalahi aturan/petunjuk, maka penyusun dalam skripsi ini mengangkat 

judul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Arah Kiblat di Masjid At-Taqwa 

Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub”. 

 

14Ma’ruf Amin, et al. Himpunan Fatwa MUI (Erlangga, 1975), h. 260-261. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana arah kiblat dalam perspektif fiqih? 

2. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Busisingo Utara terhadap arah 

kiblat? 

 

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Pemahaman masyarakat terdiri dari dua kosa kata yang berbeda yaitu 

pemahaman dan masyarakat, pengertian pemahaman adalah mengerti 

dengan benar.15 Pemahaman menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan 

memahami atau memahamkan.16 Dan pengertian masyarakat adalah 

sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu 

kebudayaan yang mereka angap sama.17 

2. Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah, kepada, dan lawan.18 

3. Kata Arah kiblat terdiri dari dua kata, Arah adalah jurusan, tujuan dan 

maksud.19 Yang lain memberikan arti jarak terdekat yang diukur melalui 

lingkaran besar pada permukaan bumi, dan yang lain artinya jihad, 

syatrah, dan azimut.20 Dan Kiblat menurut Abdul Aziz Dahlan dan kawan 

 

15Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: 

Modern Eglish Press, 1991), h. 1533. 

16Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus besar versi online 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ dan diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 11.35 Wita. 

17Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000), h. 356. 

18Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus besar versi online 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ dan diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 11.38 Wita. 

19Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus besar versi online 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ dan diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 13.41 Wita. 

20Ahmad Izzan dan Iman Saifullah, Studi Ilmu Falak Cara Mudah Belajar Ilmu Falak, 

(Banten: Pustaka Aufa Media, 2013), h. 97-98. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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kawan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka’bah atau arah yang 

dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah. Sedangkan 

Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada 

waktu salat. 

 Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Bayyinah/98: 5 sebagai 

berikut: 

َ ٱَوَمآ أُِمُرٓواْ إَِّلا ِليَۡعبُُدواْ  ينَ ٱ لَهُ  ُمۡخِلِصينَ  ّللا لَٰوةَ ٱ َويُِقيُمواْ  ُحنَفَآءَ  لد ِ َكٰوةَ  ٱ َويُۡؤتُواْ  لصا   لزا

ِلكَ   ( ٥)ُۡلقَي َِمةِ ٱ ِدينُ  َوَذٰ

Terjemahnya: 

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas 
menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga 
agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian 
itulah agama yang lurus (benar).21 

Seorang muslim yang sudah dewasa (baligh) dan berakal sehat 

(tidak gila) serta tidak terhalang oleh haid atau nifas untuk perempuan 

maka wajib melaksankan salat 5 waktu dalam sehari semalam yaitu subuh, 

zhuhur, asar, magrib dan isya. 

Dari definisi diatas dapat diartikan dapat disimpulkan bahwa kiblat 

adalah arah terdekat dari seseorang menuju Ka’bah dan setiap muslim 

wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan salat.22 

Ruang lingkup penelitian ini terkait dengan pemahaman 

masyarakat Desa Busisingo Utara terhadap arah kiblat. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 

21Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 598. 

22Ahmad Izzudin, Ilmu Falak, h. 19-20. 
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana arah kiblat dalam perspektif fiqih. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Busisingo 

Utara terhadap arah kiblat. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu falak yang diperoleh 

khususnya dalam permasalahan kiblat, dapat mengetahui kondisi 

yang terjadi di lapangan khususnya dalam masyarakat. 

2) Memberikan landasan ilmiah sebagai referensi penelitian tentang 

arah kiblat selanjutnya. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan bagi 

pembaca mengenai hukum arah kiblat. 

2) Dapat memberikan solusi dalam permasalahan arah kiblat yang 

timbul dalam bidang Ilmu Falak Indonesia. 

3) Penelitian ini dapat menambah referensi bagi teman-teman 

khususnya dalam mempelajari hukum arah kiblat. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan Pustaka 

Setelah melihat berbagai pustaka mengenai arah kiblat, ada 

beberapa yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi dan perbandingan, yaitu sebagai berikut: 
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a. Skripsi yang disusun oleh Muhamad Afifudin (2016) Jurusan Akhwal 

Al-Syakhshiyyah IAIN Salatiga dengan judul “Sikap dan pendapat 

takmir terhadap arah kiblat Masjid dan mushola (Study kasus di 

kecamatan tingkir kota salatiga)” penelitian ini membahas tentang 

kondisi, dan metode penentuan arah kiblat serta pendapat para tokoh 

agama. Sedangkan dalam penelitian penyusun mengenai pemahaman 

masyarakat terhadap arah kiblat dan tempatnya berlokasi di Desa 

Busisingo Utara, Kecamatan Sangkub. 

b. Skripsi yang disusun oleh Angraeni Puspitasari (2015) Jurusan Akhwal 

Al-Syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul 

“Pandangan Masyarakat Terhadap Sertifikasi Arah Kiblat Dikota 

Yokyakarta” penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat 

terhadap sertifikasi yang dilakukan oleh kementerian agama dan 

pengaruh sertifikasi terhadap ibadah salat. Sedangkan dalam penelitian 

penuliis membahas tentang pemahaman masyarakat tentang arah 

kiblat. 

c. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Yusuf (2014) Jurusan Peradilan 

Agama UIN Alauddin Makassar dengan judul “Peninjauan Arah 

Kiblat Masjid di Kecamatan Mattiro Bulu’ Kabupaten Pinrang”. 

penelitian ini membahas tentang apakah penentuan arah kiblat sudah 

sesuai dengan dasar-dasar ilmu falak dan bagaimana cara penerpan 

metode falak dalam menentukan arah kiblat. 

Berdasarkan penelusuran tinjaun pustaka yang telah penyusun lakukan, 

penelitian mengenai pemahaman masyarakat terhadapa arah kiblat Desa 

Busisingo Utara, Kecamatan Sangkub belum pernah diteliti, sehinga penyusun 

tertarik untuk melakukan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Pengertian Pemahaman Masyarakat 

Pemahaman menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman 

adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar.23 

Pemahaman menurut Sadiman adalah suatu kemampuan seseorang dalam 

mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan 

caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimahnya. Suharsini 

 

23Amran YS Chaniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ( Cet. V; Bandung: Pustaka 

setia, 2002), h. 427-428. 
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menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang 

mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, 

memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, 

menuliskan kembali, dan memperkirakan.24 

Pemahaman dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut: 

a. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan 

dalam arti yang sebenarnya. 

b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran yakni menghubungkan 

bagian yang terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau 

menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, 

membedakan yang pokok dan yang bukan pokok. 

c. Tingkat tertingi adalah pemahaman ekstrapolasi, dari pemahaman ini 

diharapkan seseorang mampu melihat di balik yang tertulis, dapat 

membuat ramalan tentang konsekuensi ataupun masalahnya. 

Dengan demikian pemahaman adalah kemampuan untuk 

menghubungkan fakta-fakta atau konsep-konsep yang telah diketahui dengan 

segala sesuatu. Dengan memahami segala sesuatu berarti seseorang dapat 

mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, 

menyimpulkan menggeneralisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali, 

memperkirakan, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan. Dapat disimpukan 

bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dengan 

 

24Syaifuddin Zuhdi, Pemahaman Dan Pandangan Warga Muhammadiyah Desa 

Mranggen Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah NO.6/SM /MTT /III /2010 

Tentang Hukum Merokok Dan Latar Belakangnya (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2012), h. 37-38. 
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sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang telah dipelajari atau diingat 

sebelumnya untuk dapat diaplikasikan.25 

Sedangkan masyarakat yaitu sekumpulan/kelompok manusia yang 

hidup di satu tempat, mempunyai satu tujuan dan terikat dalam satu aturan 

bersama. 

 

B. Pengertian Arah Kiblat 

Kata arah kiblat terdiri dari dua kata, arah adalah jurusan, tujuan dan 

maksud.26 Yang lain memberikan arti jarak terdekat yang diukur melalui 

lingkaran besar pada permukaan bumi, dan yang lain artinya jihad, syatrah, 

dan azimut.27 Imam Syafi’i berpendapat mencari arah kiblat dengan sungguh-

sungguh dan arah yang terdekat. Sedangkan kata kiblat berarti Ka’bah yang 

terletak di dalam Masjidil haram kota Makkah. 

Secara etimologi, kata kiblat berasal dari bahasa Arab القبلة asal 

katanya ialah مقبلة, sinonimya adalah وجهة yang berasal dari kata مواجهُة 

artinya adalah keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya 

dikhususkan pada suatu arah, di mana semua orang yang mendirikan salat 

menghadap kepadanya.28 Kata kiblat itu قبلة bentuk masdar (derivasi) dari قبلُة, 

 .yang berarti menghadap قبل ,يقبل

 

25Zusuf Anto, Pemahaman Masyarakat Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang 

Terhadap Keamanan Jaringan dan Instalasi Listrik Rumah Tangga (Skripsi Universitas Negeri 

Semarang, 2011), h. 7-8. 

26Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus besar versi online 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/ dan diakses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 13.41 Wita. 

27Ahmad Izzan dan Iman Saifullah, Studi Ilmu Falak Cara Mudah Belajar Ilmu Falak 

(Banten: Pustaka Aufa Media, 2013), h. 97-98. 

28Ahmad Izzudin, Ilmu Falak, h. 18. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/
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Adapun secara terminologi devinisi kiblat menurut Abdul Aziz Dahlan 

dan kawan kawan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Ka’bah atau arah 

yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.29 

Sedangkan Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai arah untuk 

menghadap pada waktu salat.30 Menurut Muhyiddin Khazin yang dimaksud 

kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati 

ke Ka’bah Kota Makkah dengan tempat kota yang bersangkutan.31 

Kiblat pada dasarnya diambil dari bahasa Arab yang berarti suatu arah 

yang menunjukan ke suatu tempat di mana Ka’bah berada di Masjidil haram , 

Makkah, Arab Saudi. Kiblat adalah arah yang dihadap oleh umat Islam ketika 

melaksanakan ibadah salat.32 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kiblat adalah arah 

terdekat dari seseorang menuju Ka’bah dan setiap muslim wajib menghadap 

kearahnya saat mengerjakan salat.33 Para ulama sepakat bahwa menghadap 

kiblat dalam melaksanakan salat hukumnya adalah wajib karena merupakan 

salah satu syarat sahnya salat, maka kaum muslimin wajib untuk menghadap 

kearah kiblat dalam melakukan ibadah salat.34 

 

29Abdul Azis Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, h. 944. 

30Harun Nasution, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, h. 563. 

31Muhyiddin khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktek (Yogyakarta: Buana Pustaka, 

cet. ke-1, 2004), h. 3. 

32Muh. Hadi Bashori, Kepunyaan Allah Timur dan Barat (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 

h. 2. 

33Ahmad Izzudin, Ilmu Falak, h. 19-20. 

34M.Alimashariyanto, Perhitungan Arah Kiblat (Manado: Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Manado (IAIN), 2018), h. 01-02. 
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Masalah kiblat tiada lain adalah  masalah arah, yaitu arah yang menuju 

ke Ka’bah (Baitullah), yang berada di kota Makkah. Arah ini dapat ditentukan 

dari setiap titik di permukaan bumi. 

 

C. Dasar Hukum Arah Kiblat 

Adapun dasar hukum penentuan arah kiblat, dimana arah kiblat 

merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk menghadap wajahnya pada 

waktu salat, dan salah satu syarat sahnya salat.  

Ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi Muhammad saw. banyak 

berkaitan dengan suatu kewajiban untuk menghadap kiblat. Sebagaimana 

terdapat dalam dalil-dalil syara’ yaitu: 

a. Q.S. al-Baqarah/2: 144 sebagai berikut: 

  ۡلَمۡسِجدِ ٱ َشۡطرَ  َوۡجَهكَ  فََول ِ  تَۡرَضٰىَها   قِۡبلَة   فَلَنَُول ِيَناكَ  لساَمآِء  ٱقَۡد نََرٰى تَقَلَُّب َوۡجِهَك فِي 
بَ ٱ أُوتُواْ  لاِذينَ ٱ َوإِنا  َشۡطَرهُۥ   ُوُجوَهُكمۡ  فََولُّواْ  ُكنتُمۡ  َما  َوَحۡيثُ  ۡلَحَراِم  ٱ   أَناهُ  لَيَۡعلَُمونَ  ۡلِكتَٰ

ب ِِهۡم  َوَما ۡلحَ ٱ ُ ٱقُّ ِمن را ِفل    ّللا ا  بِغَٰ  (١٤٤)  لُونَ يَۡعمَ   َعما

 

Terjemahnya: 

Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke 
langit, maka akan Kamipalingkan engkau ke kiblat yang engkau 
senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Dan 
dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan 
sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) 
tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebbenaran dari Tuhan 
mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka 
kerjakan.35 

Dalam Q.S al-Baqarah/2: 144 ini dijelaskan bahwa kiblat telah 

berubah dari Masjidil Aqsha (Baitul Maqdis) di Palestina ke Masjidil 

haram di Makkah. Pada masa awal perkembangan Islam, Rasulullah saw. 

 

35Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 22. 
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mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat lima waktu. Kiblat yang 

pertama adalah menghadap Masjidil Aqsha (Bait al-Maqdis) di Palestina. 

b. Q.S. al-Baqarah/2: 149 sebagai berikut: 
ب َِك   ِمن لَۡلَحقُّ  َوإِناهۥُ  ۡلَحَراِم  ٱ ۡلَمۡسِجدِ ٱَوِمۡن َحۡيُث َخَرۡجَت فََول ِ َوۡجَهَك َشۡطَر  ُ ٱ َوَما  را   ّللا

ا تَۡعَملُونَ فِ بِغَٰ   ( ١٤٩) ل  َعما

Terjemahnya: 
Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah 
wajahmu ke arah Masjidil haram, sesungguhnya itu benar-benar 
ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang 
kamu kerjakan.36 

Sedangkan Q.S al-Baqarah/2: 149 menekankan bahwa perubahan 

arah kiblat tersebut benar-benar perintah dari Allah swt. Ini karena ada 

sebagian umat Islam yang belum mempercayai benar bahwa perubahan 

arah kiblat tersebut adalah perintah Allah swt. 

 

 

c. Q.S. al-Baqarah/2: 143 sebagai berikut: 

ا ل ِتَُكونُواْ ُشَهَدآَء َعلَى  ة  َوَسط  ُكۡم أُما ِلَك َجعَۡلنَٰ ُسولُ ٱ َويَُكونَ  لنااِس ٱَوَكَذٰ ا   َعلَۡيُكمۡ  لرا   َشِهيد 
ُسولَ ٱ يَتابِعُ  َمن  ِلنَۡعلَمَ  إَِّلا  َعلَۡيَهآ  ُكنتَ  لاتِي ٱ ۡلِقۡبلَةَ ٱ َجعَۡلنَا  َوَما  ن  لرا   َعِقبَۡيِه   َعلَىٰ  يَنقَِلبُ  ِمما

ُ  ٱ َهَدى لاِذينَ ٱَوإِن َكانَۡت لََكبِيَرةً إَِّلا َعلَى  ُ ٱ َكانَ  َوَما ّللا نَُكۡم   ِليُِضيعَ  ّللا َ ٱ إِنا  إِيَمٰ   لنااِس ٱبِ  ّللا

 ( ١٤٣)ُِحيم  را  لََرُءوف  
Terjemahnya: 

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu (umat Islam) 
“umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) 
manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas 
(perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu)  
kamu (berkiblat) kepaanya melainkan agar Kami mengetahui siapa 
yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. 
Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang 
yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan 

 

36Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 23. 
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menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha 
Penyayang kepada manusia.37 

Ayat di atas menjelaskan perpindahan arah kiblat yang merupakan 

ujian kepada umat Islam diberikan Allah untuk menguji iman yang benar-

benar dengar dan taat kepada Rasulullah saw. 

d. Q.S. al-Baqarah/2: 150 sebagai berikut: 

 َوَحۡيُث َما ُكنتُۡم فََولُّواْ ُوُجوَهُكۡم  ۡلَحَراِم  ٱ ۡلَمۡسِجدِ ٱَوِمۡن َحۡيُث َخَرۡجَت فََول ِ َوۡجَهَك َشۡطَر 
ة  إَِّلا    ۡخَشۡونِي ٱوَ  تَۡخَشۡوُهمۡ  فََّل  ِمۡنُهمۡ  َظلَُمواْ  لاِذينَ ٱَشۡطَرهُۥ ِلئَّلا يَُكوَن ِللنااِس َعلَۡيُكۡم ُحجا

 )١٥٠ (ُدونَ تَۡهتَ   َولَعَلاُكمۡ   َعلَۡيُكمۡ  نِۡعَمتِي  َوِِلُتِما 
Terjemahnya: 

Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah 
wajahmu ke arah Masjidil haram. Dan dimana saja kamu berada, 
maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi 
manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim 
diantara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi 
takutlah kepada-Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, 
dan agar kamu mendapat petunjuk.38 

e. Q.S. al-Baqarah/2: 115 sebagai berikut: 

 ِ ِ  ٱ َوۡجهُ   فَثَما  تَُولُّواْ  فَأَۡينََما  ۡلَمۡغِرُب  ٱوَ  ۡلَمۡشِرقُ ٱَوّلِلا َ ٱ إِنا ّللا ِسع   ّللا  ( ١١٥)ُِليم  عَ   َوٰ

Terjemahnya: 

Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap 
disanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha 
Mengetahui.39 

f. Q.S. al-Hajj/22: 78 sebagai berikut: 

ِهُدواْ فِي  ِ ٱَوَجٰ ينِ ٱ فِي َعلَۡيُكمۡ  َجعَلَ  َوَما ۡجتَبَٰىُكمۡ ٱ ُهوَ  ِجَهاِدِهۦ  َحقا  ّللا لاةَ  َحَرج    ِمنۡ  لد ِ   م ِ
ِهيَم   أَبِيُكمۡ  ٰىُكمُ  ُهوَ  إِۡبَرٰ ذَا َوفِي  قَۡبلُ  ِمن ۡلُمۡسِلِمينَ ٱ َسما ُس ٱ ِليَُكونَ  َهٰ وُل َشِهيًدا َعلَۡيكُۡم  لرا

لَٰوةَ ٱ فَأَقِيُمواْ  لنااِس  ٱَوتَُكونُواْ ُشَهَدآَء َعلَى  َكٰوةَ ٱ َوَءاتُواْ  لصا ِ ٱبِ  ۡعتَِصُمواْ ُٱوَ  لزا   ُهوَ  ّللا

 ( ٧٨)ُِصيرُ لنا ٱ َونِۡعمَ  ۡلَمۡولَىٰ ٱ فَنِۡعمَ  َمۡولَٰىُكۡم  

Terjemahnya: 

 

37Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 22. 

38Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 23. 

39Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 18. 
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Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-
benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan 
kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek 
moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menanamkan kamu orang-
orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur’an) 
ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar 
kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakan 
salat; tunaikanlah zakat, dan berpegangtegulah kepada Allah. 
Dialah penolongmu; Dia sebaik-baik pelindungmu; Dia sebaik-
baik pelindung dan sebaik-baik penolong.40 

g. Hadis Nabi saw.: 

ِ قَاَل َحداثَنَا َمْنُصوُر ْبُن َسْعد   ثَنَا اْبُن اْلَمْهِدي  ثَنَا َعْمُرو ْبُن َعبااس  قَاَل َحدا َعْن َمْيُموِن   َحدا
ُ عَ  ِ َصلاى َّللاا َوَسلاَم َمْن َصلاى   لَْيهِ ْبِن ِسيَاه  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلك  قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاا

ةُ َرُسوِلِه فََّل   َصَّلتَنَا َواْستَْقبََل قِْبلَتَنَا َوأََكَل َذبِيَحتَنَا فَذَِلَك اْلُمْسِلُم الاِذي ِ َوِذما ةُ َّللاا لَهُ ِذما
تِهِ  َ فِي ِذما  41)رواه البخاري(  تُْخِفُروا َّللاا

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin ‘Abbas berkata: 
telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mahdi berkata: telah 
menceritakan kepada kami Manshur bin Sa’d dari Maimun bin 
Siyah dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa salat seperti salat kita, 
menghadap ke arah kiblat kita dan memakan sembelihan kita, 
maka dia adalah seorang muslim, ia memiliki perlindungan dari 
Allah dan Rasul-Nya. Maka janganlah kalian mendurhakai Allah 
dengan mencederai perlindungan-Nya.” (H.R. Bukhari, no. 386). 

h. Hadis Nabi saw.: 

اِق أَْخبََرنَا اْبُن ُجَرْيج  َعْن َعَطاء  قَاَل   زا ثَنَا َعْبُد الرا ثَنَا إِْسَحاُق ْبُن نَْصر  قَاَل َحدا َحدا
ُ َعلَْيِه َوَسلاَم اْلبَْيَت َدَعا فِي نََواِحيهِ  ا َدَخَل النابِيُّ َصلاى َّللاا   َسِمْعُت اْبَن َعبااس  قَاَل لَما
ا َخَرَج َرَكَع َرْكعَتَْيِن فِي قُبُِل اْلَكْعبَِة َوقَاَل َهِذِه   ُكل َِها َولَْم يَُصل ِ َحتاى َخَرَج ِمْنهُ فَلَما

 42)رواه البخاري(  اْلِقْبلَةُ 

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr berkata: telah 
menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan 
kepada kami Ibnu Juraij dari ‘Atha berkata: aku mendengar Ibnu 
‘Abbas berkata: Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk 
ke dalam Ka’bah, beliau berdo'a di seluruh sisinya dan tidak 
melakukan salat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian 

 

40Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 341. 

41Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 127. 

42Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 169-

170. 
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salat dua raka’at dengan memandang Ka’bah lalu bersabda: 
“Inilah kiblat.” (H.R. Bukhari, no. 391). 

i. Hadis Nabi saw.: 

ثَنَا إِْسَرائِيُل َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزب    ِ ْبُن َرَجاء  قَاَل َحدا ثَنَا َعْبُد َّللاا َحدا
ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى نَْحَو بَْيِت اْلَمْقِدِس   ِ َصلاى َّللاا ُ َعْنُهَما قَاَل َكاَن َرُسوُل َّللاا َرِضَي َّللاا

هَ  ِستاةَ َعَشَر أَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم يُِحبُّ أَْن يَُوجا ِ َصلاى َّللاا ْو َسْبعَةَ َعَشَر َشْهًرا َوَكاَن َرُسوُل َّللاا
هَ نَْحَو اْلَكْعبَِة َوقَاَل   ُ } قَْد نََرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي الساَماِء { فَتََوجا إِلَى اْلَكْعبَِة فَأَْنَزَل َّللاا

ِ اْلَمْشِرُق  السُّفََهاُء ِمْن النا  ُهْم َعْن قِْبلَتِِهْم الاتِي َكانُوا َعلَْيَها قُْل ّلِلا اِس َوُهْم اْليَُهوُد } َما َوَّلا
ُ َعلَْيِه َوَسلاَم   َواْلَمْغِرُب يَْهِدي َمْن يََشاُء إِلَى ِصَراط  ُمْستَِقيم  { فََصلاى َمَع النابِيِ  َصلاى َّللاا

َما َصلاى فََمرا َعلَى قَْوم  ِمْن اِْلَْنَصاِر فِي َصَّلةِ اْلعَْصِر نَْحَو بَْيِت   َرُجل  ثُما َخَرَج بَْعدَ 
هَ نَ ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َوأَناهُ تََوجا ِ َصلاى َّللاا ْحَو  اْلَمْقِدِس فَقَاَل ُهَو يَْشَهُد أَناهُ َصلاى َمَع َرُسوِل َّللاا

َف اْلقَْوُم َحتا  ُهوا نَْحَو اْلَكْعبَةاْلَكْعبَِة فَتََحرا  43)رواه البخاري(  ى تََوجا
Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Raja’ berkata: 
telah menceritakan kepada kami Israil dari Abu Ishaq dari Al 
Bara’ bin ‘Azib radliyallahu ‘anhuma berkata: “Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam salat mengahdap Baitul Maqdis 
selama enam belas atau tujuh belas bulan, dan Rasulullah 
shallallahu ‘alaihi wa sallam menginginkan kiblat tersebut 
dialihkan ke arah Ka’bah. Maka Allah menurunkan ayat: 
{Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke 
langit} (Q.S. al-Baqarah: 144). Maka kemudian Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam menghadap ke Ka’bah. Lalu berkatalah orang-
orang yang kurang akal, yaitu orang-orang Yahudi: {Apakah 
yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul 
Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” 
Katakanlah: “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Dia 
memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan 
yang lurus} (Q.S. al-Baqarah: 144). Kemudian ada seseorang 
yang ikut salat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, orang 
itu kemudian keluar setelah menyelesaikan salatnya. Kemudian 
orang itu melewati Kaum Anshar yang sedang melaksanakan 
salat Asar dengan menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang itu 
bersaksi bahwa dia telah salat bersama Rasulullah shallallahu 
‘alaihi wa sallam dengan menghadap Ka’bah. Maka orang-orang 
yang sedang salat itu pun berputar dan menghadap Ka’bah.” 
(H.R. Bukhari, no. 392). 
 
 

j. Hadis Nabi saw.: 

ثَنَا ِهَشاُم ْبُن أَبِي َعبْ  ثَنَا ُمْسِلُم ْبُن إِْبَراِهيَم قَاَل َحدا ثَنَا يَْحيَى ْبُن أَبِي َكثِير   َحدا ِ قَاَل َحدا ِد َّللاا
ُ َعلَْيِه   ِ َصلاى َّللاا ِ قَاَل َكاَن َرُسوُل َّللاا ْحَمِن َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد َّللاا ِد ْبِن َعْبِد الرا َعْن ُمَحما

 

43Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 170. 
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َهْت فَإِذَا أََراَد اْلفَ  )رواه   ِريَضةَ نََزَل فَاْستَْقبََل اْلِقْبلَةَ َوَسلاَم يَُصِل ي َعلَى َراِحلَتِِه َحْيُث تََوجا
 44البخاري( 

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, 
telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Abu ‘Abdullah 
berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir 
dari Muhammad bin ‘Abdurrahman dari Jabir bin ‘Abdullah 
berkata, “Rasulullah saw. salat di atas tunggangannya menghadap 
kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak 
melaksanakan salat yang fardu, maka beliau turun lalu salat 
menghadap kiblat. (H.R. Bukhari, no. 393). 

Hadis di atas menjelaskan bahwa pentingnya menghadap ke kiblat 

karena merupakan salah 1 (satu) syarat sahnya salat. 

k. Hadis Nabi saw.: 

ِ ْبنِ  ِ ْبُن يُوُسَف قَاَل أَْخبََرنَا َماِلُك ْبُن أَنَس  َعْن َعْبِد َّللاا ثَنَا َعْبُد َّللاا ِ   َحدا ِدينَار  َعْن َعْبِد َّللاا
ْبحِ إِْذ َجاَءُهمْ  ِ   ْبِن ُعَمَر قَاَل بَْينَا النااُس بِقُبَاء  فِي َصَّلةِ الصُّ آت  فَقَاَل إِنا َرُسوَل َّللاا

 ُ أُِمَر أَْن يَْستَْقبَِل اْلَكْعبَةَ فَاْستَْقبِلُوَها    َعلَْيِه َوَسلاَم قَْد أُْنِزَل َعلَْيِه اللاْيلَةَ قُْرآن  َوقَدْ َصلاى َّللاا
 45)رواه البخاري(  اْلَكْعبَةِ  َوَكانَْت ُوُجوُهُهْم إِلَى الشاأِْم فَاْستََداُروا إِلَى 

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata: 
telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari ‘Abdullah 
bin Dinar dari ‘Abdullah bin ‘Umar berkata: Ketika orang-orang 
salat subuh di Quba’, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan 
berkata: “Sungguh, tadi malam telah turun ayat kepada 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau diperintahkan 
untuk menghadap ke arah Ka’bah.” Maka orang-orang yang 
sedang salat berputar menghadap Ka'bah, padahal pada saat itu 
wajah-wajah mereka sedang menghadap negeri Syam. Mereka 
kemudian berputar ke arah Ka’bah. (H.R. Bukhari, no. 397).  

Hadis ini menjelaskan bahwa ketika melaksanakan salat fardu maka 

wajib menghadap ke kiblat, dikarenkan merupakan salah satu syarat sahnya 

salat. 

Para ulama sepakat bahwa kewajiban menghadap kiblat dalam salat 

bagi orang yang melihat Ka’bah adalah menghadap ke bangunan Ka’bah (‘ain 

 

44Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 170-

171. 

45Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 172. 
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Ka’bah). Ia wajib menghadap bangunan Ka’bah dengan seyakin-yakinnya. 

Karenanya, orang yang salat dan ia melihat Ka’bah, kemudian ia tidak 

menghadap ke bangunan Ka’bah, maka salatnya tidak sah dan yang jauh maka 

ia salat dengan menghadap kearahnya. 

Kesepakatan ulama di atas sesuai dengan hadis yang telah 

diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau mengerjakan salat dengan 

menghadap Ka’bah, sementara orang-orang yang berada di sekitarnya 

menghadap Ka’bah dari berbagai arah. 
Imam Ja’far Shadiq a.s berkata, “Sesungguhnya Allah swt. memiliki 

tiga kemuliaan yang tiada bandingnya, yaitu Kitab-Nya, ia adalah hikmah dan 

cahaya, rumah-Nya, yang iya jadikan kiblat bagi manusia, yang tiada 

diterimah salat seseorang yang menghadap keselain-Nya dan keluarga 

Nabimu.46 

 

 

 

 

 

 

D. Sejarah Kiblat 

Ka’bah merupakan tempat suci yang dijadikan oleh Allah sebagai 

pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia.47 berdasarkan ayat dalam 

Q.S. al-Maidah/5: 97 sebagai berikut: 

ُ ٱَجعََل  ا  ۡلَحَرامَ ٱ ۡلبَۡيتَ ٱ ۡلَكۡعبَةَ ٱ ّللا م  ئَِد  ٱوَ  ۡلَهۡديَ ٱوَ  ۡلَحَرامَ ٱ لشاۡهرَ ٱوَ  ل ِلنااِس  قِيَٰ
ٓ ِلكَ  ۡلقَلَٰ   أَنا  ِلتَۡعلَُمٓواْ  َذٰ

َ ٱ تِ ٱ فِي  َما  يَۡعلَمُ  ّللا َوٰ َ ٱ َوأَنا  ِۡلَۡرِض ٱ فِي  َوَما   لساَمٰ  ( ٩٧)  َعِليم   َشۡيء   بُِكل ِ  ّللا

Terjemahnya: 

 

46Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Ja’fari, h. 128. 

47Muh. Hadi Bashori, Kepunyaan Allah Timur dan Barat, h. 51. 
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Allah telah menjadikan Ka’bah rumah suci tempat manusia berkumpul. 
Demikian pula bulan haram, hadyu, dan qala’id. Yang demikian itu 
agar kamu mengetahui, bahwa Allah mengeaahui apa yang ada di 
langit dan apa yang aa di bumi, dan bahwa Allah Maha Mengetahui 
segala sesuatu.48  

Ka’bah tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, biasa disebut 

dengan Baitullah (the temple of house of God). Dalam The Encyclopedia Of 

Religion Of Religion dijelaskan bahwa bangunan Ka’bah ini merupakan 

bangunan yang dibuat dari batu-batu (granit) Makkah yang kemudian 

dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (cube-like building) dengan 

tingi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan leher 11 meter.49 

Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka’bah saat itu diambil dari lima 

sacred mountains, yakni: Sinai, al-Judi, Hira, Olivet dan Lebanon. Nabi Adam 

a.s diangap sebagai peletak dasar bangunan Ka’bah di Bumi karena menurut 

yaqut al-Hamawi (575 H/1179 M – 626 H/1229 M ahli sejarah dari Iraq) 

menyatakan bangunan Ka’bah berada di lokasi kemah Nabi Adam a.s setelah 

diturunkan Allah swt dari surga ke bumi.50 Setelah Nabi Adam a.s wafat, 

bangunan itu diangkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diangungkan 

dan disucikan oleh umat para Nabi. 

Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Ka’bah dibangun 

(direnovasi) setidaknya 12 kali sepanjang sejarah. Riwayat-riwayat tersebut 

ada yang dapat dipercaya, tetapi ada juga yang meragukan. Diantara nama-

nama yang dipercaya membangun dan merenovasi kembali Ka’bah adalah 

para malaikat, Nabi Adam a.s., Nabi Syits bin Adam a.s., Nabi Ibrahim a.s. 

dan Nabi Ismail a.s, Al-’Amaliqah, Jurhum, Qushai bin Kilab, Quraisy, 

 

48Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 124. 

49Ahmad Izzudin, Ilmu Falak, h. 26. 

50Abdul Azis Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, h. 944. 
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Abdullah bin Zubair RA (tahun 65 H), Hujaj bin Yusuf (tahun 74 H), Sultan 

Murad al-Utsmani (tahun 1040 H) dan Raja Fahd bin Abdul Aziz (tahun 1417 

H).51 

Pada masa Nabi Ibrahim a.s. dan putranya Nabi Ismail a.s. lokasi itu 

digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah.52 Bangunan ini 

merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun, berdasarkan ayat dalam 

Q.S. ali-Imran/3: 96 sebagai berikut: 

َل بَْيت  ُوِضَع ِللنااِس لَلاِذي بِبَكاةَ ُمبَاَرًكا َوُهًدى ل ِْلعَالَِمينَ   ( ٩٦) إِنا أَوا
Terjemahnya: 

Sesungguhnya rumah (ibabah) pertama yang dibangun untuk manusia, 
ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan 
menjadi petunjuk bagi seluruh alam.53 

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 125 sebagai berikut: 

قَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلًّى  َوَعِهْدنَا إِلَىٰ  إِْبَراِهيَم   َوإِْذ َجعَْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَةً ل ِلنااِس َوأَْمنًا َواتاِخُذوا ِمن ما

َرا   كاعِ السُُّجودِ َوإِْسَماِعيَل أَن َطه ِ  (١٢٥) بَْيتَِي ِللطاائِِفيَن َواْلعَاِكِفيَن َوالرُّ

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka’bah) tempat 
berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah 
makam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah Kami perintahkan kepada 
Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang 
tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk dan orang yang sujud!”.54 

Dan  yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 127 sebagai berikut: 

هِ  ُم َوإِۡذ يَۡرفَُع إِۡبَرٰ ِعيلُ  ۡلبَۡيتِ ٱِمَن  ۡلقََواِعدَ ٱۧ    ِليمُ ۡلعَ ٱ لساِميعُ ٱ أَنتَ  إِناكَ  ِمناآ   تَقَبالۡ  َربانَا  َوإِۡسَمٰ

(١٢٧) 
Terjemahnya: 

 

51Muhammad Ilyas Abdul Ghani, Sejarah Mekah Dulu Dan Kini, h. 50. 

52Ahmad Izzudin, Ilmu Falak, h. 26. 

53Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 62. 

54Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 19. 
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Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama 
Ismail, (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. 
Sungguh, Engkau Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.55 

Dalam pembangunan itu, Nabi Ismail a.s. menerima Hajar Aswad 

(batu hitam) dari Malaikat Jibril di Jabal Qubais, lalu meletakannya di sudut 

tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab 

disebut muka’ab. Dari kata inilah disebut Ka’bah. 

Setelah Nabi Ismail a.s. wafat, pemeliharaan Ka’bah dipegang oleh 

keturunannya, lalu Bani Jurhum, lalu Bani Khuza’ah yang memperkenalkan 

penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan Ka’bah di pegang oleh-oleh 

kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan generasi penerus garis keturunan 

Nabi Ismail a.s. 

Menjelang kedatangan Islam, Ka’bah dipelihara oleh Abdul Muthalib, 

kakek Nabi Muhammad saw. ia menghiasi pintunya dengan emas yang 

ditemukan ketika menggali sumur zam-zam. Ka’bah di masa ini, sebagaimana 

halnya di masa sebelumnya, menarik perhatian banyak orang. Abrahah, 

gubernur Najran, yamg saat itu merupakan daerah bagian kerajaan Habasyah 

(sekarang Ethiopia) memerintahkan penduduk Najran, yaitu Bani Abdul 

Madan bin ad-Dayyan al-Harisi yang beragama Nasrani untuk membnagun 

tenpat peribadatan seperti bentuk Ka’bah di Makkah untuk menyainginya. 

Bangunan itu disebut Bi’ah, dan dikenal sebagai Ka’bah Najran. Ka’bah ini 

diagungkan oleh penduduk Najran dan dipelihara oleh para uskup. 

Al-Qur’an memberikan informasi bahwa Abrahah pernah bermaksud 

menghancurkan Ka’bah di Makkah dengan pasukan gajah. Namun, 

pasukannya itu lebih dahulu dihancurkan oleh tentara burung yang melempari 

 

55Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 20. 
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mereka dengan batu dari tanah berapi sehinga mereka menjadi seperti daun 

yang dimakan ulat. 

Dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Fiil/105: 1-5 sebagai berikut: 

ِب    َطۡيًرا  َعلَۡيِهمۡ  َوأَۡرَسلَ  تَۡضِليل   فِي َكۡيَدُهمۡ  يَۡجعَلۡ  أَلَمۡ  ۡلِفيلِ ٱأَلَۡم تََر َكۡيَف فَعََل َربَُّك بِأَۡصَحٰ

ۡأُكوِل    لَ أَبَابِي يل  فََجعَلَُهۡم َكعَۡصف  ما ن ِسج ِ  (٥-١) تَۡرِميِهم بِِحَجاَرة  م ِ

Terjemahnya: 

Tidakkah engkau (Muhammad) perhatikan bagaimana Tuhanmu telah 
bertindak terhadap pasukan bergajah?, bukankah Dia telah menjadikan 
tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka’bah) itu sia-sia?, dan Dia 
mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-bondong,yang 
melempari mereka dengan batu dari tanah yang dibakar,sehingga 
mereka dijadikan-Nya seperti daun-daun yang dimakan (ulat).56 

Makkah juga pernah dilanda banjir hingga menggenangi Ka’bah dan 

meretakkan dinding-dinding Ka’bah yang memang sudah rusak. Pada saat itu 

orang-orang Quraisy berpendapat perlu diadakan renovasi bangunan Ka’bah 

untuk memelihara kedudukannya sebagai tempat suci. Sudut-sudut Ka’bah itu 

oleh Quraisy dibagi empat bagian, tiap kabilah mendapat satu sudut yang 

harus dirombak dan dibangun kembali. 

Ketika kembali  ke tahap peletakan Hajar Aswad mereka berselisih 

tentang siapa yang akan meletakannya. Kemudian pilihan mereka jatuh ke 

tangan seseorang yang dikenal sebagai al-Amin (yang jujur atau terpercaya) 

yaitu Muhammad bin Abdullah (yang kemudian menjadi Rasulullah saw.). ia 

membentangkan surbannya, dan meletakan Hajar Aswad di tengahnya. Setiap 

kepala suku diminta untuk memegangi ujung-ujung surban dan 

mengangkatnya bersama. Ketika sampai di tempat, beliau mengambil Hajar 

Aswad kemudian meletakannya di tempat yang semestinya, dan orang-orang 

Quraisy pun puas.57 Setelah penaklukan kota Makkah (Fathul Makkah) 

 

56Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 601. 

57Muh. Hadi Bashori, Kepunyaan Allah Timur dan Barat, h. 55. 
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pemeliharaan Ka’bah dipegang oleh kaum muslimin, dan berhala-berhala 

sebagai lambang kemusyrikan yang terdapat di sekitarnyapun dihancurkan 

oleh kaum muslimin.58 

Selanjutnya bangunan ini diurus dan dipelihara oleh Bani Sya’ibah 

sebagai pemegang kunci Ka’bah dan administrasi serta pelayanan haji diatur 

oleh pemerintahan baik pemerintahan khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, 

Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawwiyah bin Abu Sufyan, Dinasti 

Ummayyah, Dinasti Abbasiyyah, Dinasti Usmaniyah Turki, sampai saat ini 

yaitu pemerintah kerajaan Arab Saudi yang bertindak sebagai pelayan dua 

kota suci, Mekkah dan Madinah.59 

Pada zaman Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. pondasi bangunan 

Ka’bah terdiri atas dua pintu dan letak pintunya terletak di atas tanah (tidak 

seperti sekarang yang pintunya terletak agak tinggi). Namun ketika renovasi 

Ka’bah akibat bencana banjir pada saat Rasulullah saw. berusia 30 tahun dan 

sebelum diangkat menjadi rasul, karena merenovasi ka’bah sebagai bangunan 

suci harus menggunakan harta yang halal dan bersih, sehingga pada saat itu 

terjadi kekurangan biaya. Maka bangunan ka’bah dibuat hanya satu pintu serta 

ada bagian ka’bah yang tidak dimasukkan ke dalam bangunan ka’bah yang 

dinamakan Hijir Ismail yang diberi tanda setengah lingkaran pada salah satu 

sisi ka’bah. Saat itu pintunya dibuat tinggi letaknya agar hanya pemuka suku 

Quraisy yang bisa memasukinya. Karena suku Quraisy merupakan suku atau 

kabilah yang sangat dimuliakan oleh bangsa Arab, Nabi saw. berniat 

merenovasi Ka’bah, akan tetapi karena agama islam masih baru dan baru saja 

 

58Ahmad Izzudin, Ilmu Falak, h. 18. 

59Muhammad Ilyas Abdul Ghani, Sejarah Mekah Dulu Dan Kini, (Madinah: Al-Rasheed, 

1432 H), h. 50. 
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dikenal, maka Nabi saw. mengurungkan niatnya. Sehingga, sebenarnya Hijir 

Ismail termasuk bagian dari Ka’bah. Karena itulah dalam thawaf, umat Islam 

diharuskan mengelilingi Ka’bah dan Hijir Ismail. Hijir Ismail ini merupakan 

tempat di mana Nabi Ismail as lahir dan diletakan di pangkuan ibunya Hajar.60 

Pada masa Abdurahman bin Zubair menjadi pemimpin daerah Hijaz, 

bangunan Ka’bah dibuat sebagaimana perkataan Nabi saw. atas pondasi Nabi 

Ibrahim. Akan tetapi karena terjadi peperangan dengan Abdul Malik bin 

Marwan, penguasa daerah Syam, terjadi kebakaran pada Ka’bah akibat 

tembakan pelontar (Manjaniq) yang dimiliki pasukan Syam. Sehingga Abdul 

Malik bin Marwan yang kemudian menjadi khalifah, melakukan renovasi 

kembali Ka’bah berdasarkan bangunan hasil renovasi Rasulullah saw. pada 

usia 30 tahun bukan berdasarkan pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim as. 

Dalam sejarahnya Ka’bah beberapa kali mengalami kerusakan sebagai akibat 

dari peperangan dan umur bangunan.61 

Ketika kewajiban salat diturunkan oleh Allah swt. Kepada Nabi 

Muhammad saw. untuk segenap umat Islam, umat Islam kemudian 

melaksanakan ibadah salat dengan menghadap kea rah Baitul Maqdis. Akan 

tetapi setelah hijrah Nabi Muhamma saw. ke Madinah, Nabi berharap kepada 

Allah swt.62 Untuk dapat mengalihkan hadapan salatnya kea rah Masjidil 

Haram. Keinginan Rasulullah saw. tersebut kemudian dijawab Allah swt. 

Dalam Q.S al-Baqarah/2: 142-145 sebagai berikut:  

 

60Muhammad Ilyas Abdul Ghani, Sejarah Mekah Dulu Dan Kini, h. 51. 

61Muhammad Ilyas Abdul Ghani, Sejarah Mekah Dulu Dan Kini, h. 51. 

62Muh. Hadi Bashori, Kepunyaan Allah Timur dan Barat, h. 64. 
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ِ  قُل  َعلَۡيَها   َكانُواْ  لاتِي ٱ قِۡبلَتِِهمُ  َعن  َولاٰىُهمۡ  َما  لنااِس ٱ ِمنَ  لسُّفََهآءُ ٱَسيَقُوُل  ا  ۡلَمۡغِرُب  ٱَمۡشِرُق وَ لۡ ٱ ّلل ِ

ط   إِلَىٰ  يََشآءُ  َمن يَۡهِدي ۡستَِقيم   ِصَرٰ ا ل ِتَُكونُواْ شَُهَدآَء  (١٤٢) مُّ ة  َوَسط  ُكۡم أُما ِلَك َجعَۡلنَٰ َوَكَذٰ

ُسولُ ٱ َويَُكونَ  لنااِس ٱَعلَى  ا   َعلَۡيُكمۡ  لرا إَِّلا ِلنَۡعلََم َمن   َعلَۡيَهآ  ُكنتَ  لاتِيٱ ۡلِقۡبلَةَ ٱ َجعَۡلنَا َوَما َشِهيد 
ُسولَ ٱيَتابُِع  ن  لرا ُ  ٱ َهَدى  لاِذينَ ٱ َعلَى  إَِّلا  لََكبِيَرةً  َكانَتۡ  َوإِن َعِقبَۡيِه   َعلَىٰ  يَنقَِلبُ  ِمما   َكانَ  َوَما  ّللا

ُ ٱ نَُكۡم   ِليُِضيعَ  ّللا َ ٱ إِنا  إِيَمٰ ِحيم  ٱبِ  ّللا َب َوۡجِهَك فِي  نََرٰى تَقَلُّ  قَدۡ  (١٤٣) لنااِس لََرُءوف  را

يَناكَ  لساَمآِء  ٱ   فََولُّواْ  ُكنتُمۡ  َما  َوَحۡيثُ  ۡلَحَراِم  ٱ ۡلَمۡسِجدِ ٱ َشۡطرَ  َوۡجَهكَ  فََول ِ  تَۡرَضٰىَها   قِۡبلَة   فَلَنَُول ِ
بَ ٱ أُوتُواْ  لاِذينَ ٱ َوإِنا  َشۡطَرهُۥ  ُوُجوَهُكمۡ  ب ِهِ  ِمن  ۡلَحقُّ ٱ أَناهُ  لَيَۡعلَُمونَ  ۡلِكتَٰ ُ ٱ َوَما ۡم  را ِفل   ّللا ا  بِغَٰ   َعما

بَ ٱ أُوتُواْ  لاِذينَ ٱَولَئِۡن أَتَۡيَت  (١٤٤) يَۡعَملُونَ  ا َءايَة   بُِكل ِ  ۡلِكتَٰ   بِتَابِع   أَنتَ  َوَمآ  قِۡبلَتََك   تَبِعُواْ  ما

ن  بَۡعِد َما َجآَءَك ِمَن م أَۡهَوآَءهُ  تابَۡعتَ ٱُ َولَئِنِ  بَۡعض    قِۡبلَةَ  بِتَابِع   بَۡعُضُهم  َوَما  قِۡبلَتَُهۡم     إِناكَ  ۡلِعۡلمِ ٱم ِ

ا لِ ٱ لاِمنَ  إِذ 
 (١٤٥) ِمينَ لظاٰ

Terjemahnya: 

Orang-orang yang kurang akal di antara manusisa akan berkata, 
“Apakah yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu 
mereka (berkiblat) kepadanya?” Katakanlah (Muhammad), “Milik 
Allah-lah Timur dan Barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang 
Dia kehendaki ke jalan yang lurus.” Dan demikian pula kami telah 
menjadikan kamu (umat Islam) “umat pertengahan” agar kamu 
menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) 
menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat 
yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami 
mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke 
belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi 
orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan 
menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha 
Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajahmu (Muhammad) 
sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke 
kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah 
Masjidil haram. Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah 
wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi 
Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah 
kebbenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa 
yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau (Muhammad) 
memberikan semua ayat (keterangan) kepada orang-orang yang diberi 
kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak 
akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti 
kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan 
mereka  setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk 
orang-orang zalim.63 

Hadis Nabis saw. sebagai berikut: 

 

63Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 22. 
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ثَنَا اْبُن اْلُمبَاَرِك َعْن ُحَمْيد  الطاِويِل َعْن أَنَِس ْبِن َماِلك  قَاَل قَاَل َرُسولُ  ثَنَا نُعَْيم  قَاَل َحدا   َحدا
ُ فَإِذَا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم أُِمْرُت أَْن أُقَاتَِل النااَس َحتاى يَقُولُوا ََّل إِلَهَ إَِّلا َّللاا ِ َصلاى َّللاا قَالُوَها   َّللاا

ْم إَِّلا  َوَصلاْوا َصَّلتَنَا َواْستَْقبَلُوا قِْبلَتَنَا َوَذبَُحوا َذبِيَحتَنَا فَقَْد َحُرَمْت َعلَْينَا ِدَماُؤُهْم َوأَْمَوالُهُ 
ثَنَا  ِ قَاَل اْبُن أَبِي َمْريََم أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبُن أَيُّوَب َحدا ُحَمْيد  َحداثَنَا أَنَس    بَِحق َِها َوِحَسابُُهْم َعلَى َّللاا

ثَنَا َخاِلُد ْبُن اْلَحاِرِث قَالَ  ِ َحدا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َوقَاَل َعِليُّ ْبُن َعْبِد َّللاا ِ َصلاى َّللاا ثَنَا  َعْن النابِي   َحدا
ُم َدَم اْلعَْبِد َوَمالَهُ  ُحَمْيد  قَاَل َسأََل َمْيُموُن ْبُن ِسيَاه  أَنََس ْبَن َماِلك  قَاَل يَا أَبَا َحْمَزةَ  َما يَُحر ِ

ُ َواْستَْقبََل قِْبلَتَنَا َوَصلاى َصَّلتَنَا َوأََكَل َذبِيَحتَنَا فَُهوَ  اْلُمْسِلُم لَهُ   فَقَاَل َمْن َشِهَد أَْن ََّل إِلَهَ إَِّلا َّللاا
 64)رواه البخاري(  َما ِلْلُمْسِلِم َوَعلَْيِه َما َعلَى اْلُمْسِلمِ 

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami Nu’aim berkata: telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Humaid Ath Thawil dari Anas 
bin Malik berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
“Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka 
mengucapkan Laa ilaaha illallah (Tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah). Jika mereka mengucapkannya kemudian 
mendirikan salat seperti salat kita, menghadap ke kiblat kita dan 
menyembelih seperti cara kita menyembelih, maka darah dan harta 
mereka haram (suci) bagi kita kecuali dengan hak Islam dan 
perhitungannya ada pada Allah." Ibnu Abu Maryam berkata: telah 
mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub telah menceritakan 
kepada kami Humaid telah menceritakan kepada kami Anas dari 
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dan ‘Ali bin ‘Abdullah berkata: 
telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits berkata: telah 
menceritakan kepada kami Humaid berkata: “Maimun bin Siyah 
bertanya kepada Anas bin Malik: “Wahai Abu Hamzah, apa yang 
menjadikan haramnya darah dan harta seorang hamba?” Anas 
menjawab: “Siapa yang bersaksi Laa ilaaha illallah (Tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah selain Allah), menghadap ke kiblat kita, salat 
sepeti salat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah 
muslim, baginya hak dan kewajiban seorang muslim.” 

Dan sebagaimana hadis Nabi saw. sebagai berikut: 

ثَنَا إِْسَرائِيُل َعْن أَبِي إِْسَحاَق َعْن اْلبََراِء ْبِن َعاِزب  َرِضيَ  ِ ْبُن َرَجاء  قَاَل َحدا ثَنَا َعْبُد َّللاا   َحدا
ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َصلاى نَْحَو بَْيِت اْلَمْقِدِس ِستاةَ َعشَ  ِ َصلاى َّللاا ُ َعْنُهَما قَاَل َكاَن َرُسوُل َّللاا ْو  َر أَ َّللاا
هَ إِلَى اْلَكْعبَِة فَ  ُ َعلَْيِه َوَسلاَم يُِحبُّ أَْن يَُوجا ِ َصلاى َّللاا أَْنَزَل َسْبعَةَ َعَشَر َشْهًرا َوَكاَن َرُسوُل َّللاا
هَ نَْحَو اْلَكْعبَِة َوقَاَل السُّفََهاُء ِمْن النا  ُ } قَْد نََرى تَقَلَُّب َوْجِهَك فِي الساَماِء { فَتََوجا اِس َوُهْم  َّللاا

ِ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يَْهِدي َمْن يَ  ُهْم َعْن قِْبلَتِِهْم الاتِي َكانُوا َعلَْيَها قُْل ّلِلا َشاُء  اْليَُهوُد } َما َوَّلا
ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َرُجل  ثُما َخَرَج بَْعدَ  َما َصلاى   إِلَى ِصَراط  ُمْستَِقيم  { فََصلاى َمَع النابِيِ  َصلاى َّللاا

فََمرا َعلَى قَْوم  ِمْن اِْلَْنَصاِر فِي َصَّلةِ اْلعَْصِر نَْحَو بَْيِت اْلَمْقِدِس فَقَاَل ُهَو يَْشَهُد أَناهُ َصلاى  
َف اْلقَْوُم َحتا  هَ نَْحَو اْلَكْعبَِة فَتََحرا ُ َعلَْيِه َوَسلاَم َوأَناهُ تََوجا ِ َصلاى َّللاا ُهوا  َمَع َرُسوِل َّللاا ى تََوجا

 65)رواه البخاري(  نَْحَو اْلَكْعبَة 

 

64Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 392. 

65Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 170. 
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Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Raja’ berkata: telah 
menceritakan kepada kami Israil dari Abu Ishaq dari Al Bara’ bin 
‘Azib radliyallahu ‘anhuma berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam salat mengahdap Baitul Maqdis selama enam belas atau 
tujuh belas bulan, dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
menginginkan kiblat tersebut dialihkan ke arah Ka’bah. Maka Allah 
menurunkan ayat: {Sungguh Kami (sering) melihat mukamu 
menengadah ke langit} (Q.S. al-Baqarah: 144). Maka kemudian Nabi 
shallallahu ‘alaihi wa sallam menghadap ke Ka’bah. Lalu berkatalah 
orang-orang yang kurang akal, yaitu orang-orang Yahudi: {Apakah 
yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul 
Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?” 
Katakanlah: “Kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Dia memberi 
petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus} 
(Q.S. al-Baqarah: 144). Kemudian ada seseorang yang ikut salat 
bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, orang itu kemudian 
keluar setelah menyelesaikan salatnya. Kemudian orang itu melewati 
Kaum Anshar yang sedang melaksanakan salat Asar dengan 
menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang itu bersaksi bahwa dia telah 
salat bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan 
menghadap Ka’bah. Maka orang-orang yang sedang salat itu pun 
berputar dan menghadap Ka’bah.” (H.R. Bukhari, no. 392). 

Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk menghadap 

ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan setelah hijrah ke Madinah, 

kemudian memerintahkan mengubah kiblat ke Ka’bah karena seringnya Nabi 

Muhammad saw. menghadapkan wajahnya ke langit dan berharap kiblat 

kembali ke Ka’bah. Abbas bin Bisyir atau Abbas bin Nahid adalah seseorang 

laki-laki yang telah berjamaah salat zuhur dengan Nabi Muhammad saw. 

kemudian berniat untuk pulang ke kampungnya. Dia melihat dalam 

perjalanannya kaum Anshar yang sedang salat asar, kemudian dia mengatakan 

kepada kaum Anshar tersebut bahwasannya Nabi Muhammad saw. telah 

menghadap ke Ka’bah ketika salat zuhur dan dia termasuk jamaahnya. Abbas 

juga memberikan kabar kepada penduduk Quba yaitu Bani Amer ibn Auf yang 

sedang melakukan salat subuh bahwa Nabi Muhammad saw. telah 
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diperintahkan menghadap ke Ka’bah maka mereka memutar arah ketika 

sedang melakukan salat.66 

Perintah memindahkan kiblat salat dari Baitul Maqdis yang berada di 

Palestina ke Ka’bah yang berada di Masjidil haram, Makkah terjadi pada 

tahun ke delapan Hijriyah yang bertepatan pada malam tanggal 15 Sya’ban 

(Nisfu Sya’ban). Peristiwa ini adalah peristiwa penting dalam sejarah 

perjuangan umat Islam yang tidak boleh dilupakan sepanjang masa. 

Perpindahan tersebut dimaksudkan untuk menjinakkan hati orang-orang 

Yahudi dan untuk menarik mereka kepada syariat Al Qur’an dan agama yang 

baru yaitu agama tauhid.67 

Jadi Ka’bah adalah bangunan suci kaum muslimin yang terletak di 

kota Makkah di dalam Masjidil haram. Ia merupakan bangunan yang dijadikan 

sentral arah dalam peribadatan umat Islam yakni salat dan yang wajib 

dikunjungi dalam saat pelaksanaan haji dan umrah. 

E. Hikmah Menghadap Kiblat 

Kewajiban menghadap ke arah kiblat khususnya dalam melaksanakan 

ibadah salat tidak semata sebatas pemenuhan terhadap perintah Allah swt.68 

Adapun hikmah menghadap kea rah kiblat sebagai berikut: 

1. Menghidupkan kembali sunah Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s. 

2. Dengan menghadapkan jiwa dan raganya focus pada satu arah yaitu pada 

arah kiblat, maka dengannya akan tertanam pada diri bibit-bibit 

 

66Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Mutiara Hadits 3 Shalat (Semarang: PT. 

Pustaka Rizki Putra, 2003), cet. I, edisi II, h. 23-25. 

67Robi’atul Aslamiyah, Akurasi Arah Kiblat Masjid-masjid Di Desa Sruni, Kec. 

Jenggawah, Kab. Jember Jawa Timur (Skripsi IAIN Walisongo, 2011), h. 25. 

68Muh. Hadi Bashori, Kepunyaan Allah Timur dan Barat, h. 30. 
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ketenangan, kemantapan dalam keimanan dan kekhusyukan dalam 

beribadah. 

3. Dengan menghadap ke satu arah bagi seluruh umat Islam di berbagai 

belahan dunia, maka seluruh kaum muslimin merasakan satu hati dan satu 

niat dalam beribadah dan mengarah, mereka akan merasakan kebahagiaan 

dunia dan akhirat. Rasa persatuan dan kesatuan dapat dirasakan dengan 

mantap karena meskipun umat Islam berada di segala arah namun mereka 

memiliki satu titik pusat yang menjadi arah bersama dalam menhgadap 

kepada Tuhannya. 

4. Menghadap ke arah kiblat menunjukan ketaatan seorang hamba atas segala 

perintah Tuhannya. Dengannya akan tampak ketidakaguan terhadap segala 

perintah Tuhannya. 

5. Agar selalu mengingat rukun Islam yang kelima yaitu haji karena di 

dalamnya terdapat manfaat yang besar bagi yang mampu.69 

 

69Muh. Hadi Bashori, Kepunyaan Allah Timur dan Barat, h. 31. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian yang 

termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, 

suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa.70 Pandangan Sumadi 

Suryabrata, tujuan penelitian kualitatif deskriptif (gambaran) secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan yang diteliti.71 

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.72 

 

B. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam peneltian ini adalah: 

a. Pendekatan teologis normatif. Dalam pendekatan ini agama dilihat sebagai 

suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikitpun. 

Pendekatan ini dipergunakan karena penyusunlebih banyak mengutip teks-

teks al-Qur’an dan Hadis berkenaan dengan perkara-perkara hukum 

penentuan arah kiblat. 

 

70Amir Hadi Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 

1998), h. 129. 

71Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 75. 

72Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2017),  h. 04. 
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b. Pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini dilakukan untuk 

menyatakan bahwa suatu keadaan atau perbuatan yang dilakukan 

masyarakat apakah telah sesuai dengan hukum penentuan arah kiblat. 

c. Pendekatan yuridis. Pendekatan ini dilakukan untuk melihat nilai-nilai 

atau aturan-aturan hukum yang berlaku. 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian 

ataupun obyeknya yaitu di Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub, 

yang merupakandesa yang sangat refresentatif dengan judul skripsi yang 

diangkat. Maka penyusun mengucapkan terimakasih banyak atas 

partisipasi dan kontribusi yang telah diberikan oleh masyarakat yang ada 

di Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub. 

2. Waktu Penelitian 

Dalam mendapatkan hasil yang diinginkan, maka dalam penelitian 

ini memerlukan waktuyang akan berlangsug selama 2 (dua) bulan, dimulai 

dari bulan September sampai bulan November 2019. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas 2 (dua) 

kategori, yaitu: 

a. Sumber data primer, yaitu data yang di dapat langsung dari hasil penelitian 

lapangan yang diperoleh secara langsung dari narasumber yakni 

masyarakat Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh melalui 

dokumen dan literatur yang bekaitan dengan hukum penentuan arah kiblat. 
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E. Instrumen dan Teknik Pengumplan Data 

a. Instrumen Penelitian. 

Dalam penlitian kualitatif, instrument penelitian adalah manusia, 

yakni penyusun itu sendiri atau orang lain yang terlatih.73 Peneltian 

kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data 

dan membuat kesimpulan atas temuannya. 

Dengan demikian, maka instrumen kunci di dalam penelitian ini 

adalah penyusun sendiri. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, penyusun 

mengunakan beberapa teknik, yaitu: 

1) Obserasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses 

pengamatan dan pencatatan langsung oleh penyusun ke tempat yang 

telah di khususkan yakni Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub. 

2) Wawancara, teknik wawancara yaitu mengadakan kontak langsung 

secara lisan atau tatap muka dengan sumber data. Cara ini dilakukan 

penyusun dengan melakukan wawancara. 

3) Dokumentasi, tehnik dokumentasi yaitu mengacu pada material 

(bahan) seperti fotografi, video, memo, surat, diari, rekaman, dan 

sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai 

 

73Rulam Ahmadi, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 

h.103. 
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bagian dari kajian kasus yang sumber utamanya adalah observasi 

partisipan atau wawancara.74 

Jadi dalam pengumpulan data ada 3 (tiga) yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.75 

Maka dalam analisis data dilakukan oleh penyusun melalui 3 (tiga) 

tahapan, yaitu: proses olah data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74Rulam Ahmadi, Metode Penelitian Kualitatif, h. 103. 

75Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, h. 248. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Sejarah Desa 

Pada zaman dahulu kala Desa Busisingo adalah hutan belantara, 

nama Desa Busisingo di ambil dari bahasa Bintauna yaitu “Kambusisingo” 

yang berarti “air berputar-putar” hal ini dikarenakan Desa Busisingo 

berada pada lokasi yang rendah sehingga setiap tahun dilanda banjir. 

Dengan dikenalnya desa ini, banyak masyarakat dari berbagai suku datang 

untuk mengabdi dan mencari nafkah mereka di desa Busisingo, mulaidari 

suku Jawa, Minahasa, Gorontalo,bahkan masyarakat setempat.76 Konon 

menurut cerita orang-orang tua bahwa Desa Busisingo dibentuk pada 

tanggal 23 Maret tahun 1957 atas anjuran dari Raja Mongondow yaitu  

Y.Z  Manoppo. 

Atas anjuran tersebut maka marga yang pertama yang ada waktu 

itu adalah marga Hassan, sehingga oleh Raja Y.Z Manoppo menamakan 

desa ini adalah Desa Busisingo yang mempunyai arti Lesung Pipi. Yang 

sampai saat ini dijadikan nama Desa yang kita kenal. Pada saat itu Desa 

Busisingo mulai disahkan sebagai desa yang otonom dan devinitif yang 

menjadi Sangadi/Kepala Desa pertama adalah Husein Hassan dari tahun 

1957 sampai dengan tahun 1959, kedua Ibrahim Hassan sampai tahun 

1960, ketiga Andot Hassan sampai tahun 1962, keempat Karim Hassan 

sampai tahun 1964, kelima dari tahun 1964 dijabat sementara oleh Arnol 

 

76Wawancaa dengan H.Dj.Lakoro, lebih lengkap lihat pada skripsi Jusran Hassan, 

Peranan Kegiatan Remaja Masjid Dalam Pembentukan Akhlak Di Desa Busisingo Kecamatan 

Sangkub (Skripsi IAIN Manado, 2008), h. 34. 
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Kandow, keenam dilanjutkan oleh Kadim Bansaga sampai tahun 1966, 

ketujuh dilanjutkan oleh Gani M. Hassan sampai tahun 1986, kedelapan 

dilanjutkan oleh Hj. Lakoro asal Gorontalo istrinya adalah marga Hassan 

sampai tahun 1996, kesembilan dipimpin oleh Husaini A. Gonibala 

istrinya adalah keturunan dari anak cucu marga Hassan sampai tahun 

2004, kesepuluh oleh Hamka Hassan sampai tahun 2008, dan pada tahun 

2006 desa busisingo dimekarkan menjadi dua oleh Sangadi/Kepala Desa 

Hamka Hassan yang diberi nama Desa Busisingo Utara.77 

Desa Busisingo Utara resmi berdiri Definitif pada tanggal 23 Mei 

tahun 2006, yang sebelum itu adalah Desa Persiapan Desa Busisingo 

Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Propinsi 

Sulawesi Utara. 

Penduduk Busisingo Utara berasal dari Penduduk Lokal sekitar 

90% dan Penduduk Non Lokal sebanyak 10% kesemuanya sudah menjadi 

Penduduk Desa Busisingo, dan kemudian dimekarkan. 

Desa Busisingo Utara sejak berdiri sudah dipimpin oleh beberapa 

Sangadi, yaitu:78 

TABEL I 

Daftar Pimpinan Pemerintahan Semenjak Desa Busisingo Utara berdiri: 

 

NO NAMA  SANGADI TAHUN  

PEMERINTAHAN 

KETERANGAN 

1 Sariman. A. Hassan 2007 - 2009 Penjabat Sementara 

 

77Hamka Hassan (63 tahun), Tokoh Masyarakat/Mantan Sangadi Desa Busisingo 

Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, wawancara, Busisingo, 22 Oktober 

2019. 
78Hamka Hassan (63 tahun), Tokoh Masyarakat/Mantan Sangadi Desa Busisingo 

Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, wawancara, Busisingo, 22 Oktober 

2019. 
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2 Sariman. A. Hassan 2009 - 2015 Kepala Desa/Sangadi 

3 Sahril  Hassan, SE 2015 - 2021 Kepala Desa/Sangadi 

 

2. Letak Geografi 

a. Letak  Desa 

Desa Busisingo Utara merupakan salah satu Desa dari 16 Desa 

yang berada di Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara Propinsi Sulawesi Utara, yang terletak sekitar  9 KM  dari  

Ibukota Kecamatan Sangkub. 

Secara geografi Desa Busisingo Utara terletak 0°54’06” 

Lintang Utara dan 123°35’28” Bujur Timur, dan berada pada 

ketinggian 115° dari permukaan air laut.79 

b. Luas Wilayah 

Luas wilayah Desa Busisingo Utara  300 Ha. 

c. Batas Desa 

Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi 

Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Bakau 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mokusato 

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sangkub80 

3. Kondisi Penduduk 

a. Jumlah Penduduk 

Desa Busisingo Utara mempunyai Jumlah Penduduk Desa 

Busisingo Utara adalah terdiri 122 kepala keluarga dengan jumlah total 

 

79Monografi Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara 2019. 

80Monografi Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara 2019. 
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417 jiwa, dengan rincian sebanyak 218 jiwa adalah laki-laki dan 196 

jiwa perempuan. Untuk mengetahui secara jelas keadaan keseluruhan 

penduduk Desa Busisingo Utara dapat dilihat pada table dibawah ini: 

Tabel II 

Jumlah Penduduk sesuai dengan Dusun: 

 

NO NAMA DUSUN 

JUMLAH JIWA 

KEPALA 

KELUARGA 
 

L 

 

P TOTAL 

1. Dusun I 61 54 115 40 

2. Dusun II 64 53 117 32 

3. Dusun III 93 89 182 50 

 JUMLAH 218 196 417 122 

Data tersebut di atas merupakan hasil sensus yang dilakukan 

oleh pemerintah Desa Busisingo pada tahun 2019.81 

4. Sarana dan Prasarana 

Kondisi sarana dan umum Desa Busisingo Utara tergambar pada 

tabel berikut:82 

Tabel III 

Sarana/prasarana Desa: 

 

Kantor 

BPD 

Kantor 

Desa 

Gedung 

Serbaguna 

Jalan 

Kabupaten 

Jalan 

Kecamatan 

Jalan 

Desa 
Masjid Sekolah 

- 1 1 1 1 2 1 2 

5. Kondisi Pemerintahan Desa 

 

81Monografi Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara 2019. 

82Monografi Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara 2019. 



41 
 

Pembagian wilayah Desa  Busisingo Utara wilayahnya dibagi 

menjadi  3 (tiga) dusun yang terdiri dari:83 

Tabel IV 

Pembagian wilayah Desa: 

 

NO NAMA DUSUN 

JUMLAH JIWA 

KEPALA 

KELUARGA 
 

L 

 

P TOTAL 

1. Dusun I 61 54 115 40 

2. Dusun II 64 53 117 32 

3. Dusun III 93 89 182 50 

 JUMLAH 218 196 417 122 

 

6. Kondisi Pendidikan 

Kondisi pendidikan Desa Busisingo Utara sudah baik tetapi 

sarana/prasana yang masih kurang memadai dalam menunjang proses 

pendidikan yang ada di Desa Busisingo Utara, sehingga masyarakat 

banyak menyekolahkan anak-anaknya di sekolah-sekolah yang berada di 

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara itu sendiri bahkan ada yang 

sampai keluar daerah. Hal ini bisa dilihat pada table di bawah ini:84 

 

 

Tabel V  

Sarana Pendidikan di Desa Busisingo Utara: 

 

 

83Monografi Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara 2019. 

84Monografi Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara 2019. 
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No Sarana Keterangan Jumlah Kondisi 

  (Ada/Tidak) (Buah) (Baik/Rusak) 

1. TK Ada 1 Baik 

2. SD Ada 1 Baik 

3. SLTP - - - 

4. SLTA - - - 

5. UNIVERSITAS/AKAEMIK - - - 

 

7. Kondisi Agama 

Desa Busisingo Utara terdiri dari 2 (dua) pemeluk agama, yaitu 

agama Islam dan agama Kristen. Pemeluk agama Krisen terbagi 2 (dua) 

golongan yaitu Kristen Khatolik Dan Protestan. Agama Islam adalah 

mayoritas atau terbanyak kemudian agama Kristen minoritas atau sedikit. 

Toleransi antar pemeluk agama sangat baik, saling menghormati, dan 

menghargai kepercayaan masing-masing antar agama. Banyak kegiatan 

yang selalu menambah wawasan agama seperti ceramah, pengajian di 

Masjid yang setiap rutinnya dilaksanakan pada setiap hari sesudah salat 

magrib, serta adanya pengajian oleh Ibu-Ibu Majelis Taklim yang 

dilaksanakan setiap hari di rumah-rumah penduduk dengan saling silih 

berganti.85 Dibawah ini ada sarana ibadah penduduk:86 

 

Tabel VI 

 

85Fitria Tegila (34 tahun), Ibu Rumah Tangga, wawancara, Busisingo Utara, 31 Oktober 

2019. 

86Monografi Desa Busisingo Utara Kecamatan Sangkub Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara 2019. 
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Sarana Ibadah Desa Busisingo Utara: 

 

No Agama Sarana Ibadah Jumlah Sarana 

1. Islam Masjid 1 

2. Kristen Gereja 2 

                                    Jumlah  3 
 

B. Arah Kiblat Dalam Perspektif Fiqih 

Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan 

salat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sahnya salat, 

sebagaimana terdapat dalam dalil-dalil syara’. Bagi orang yang berada di 

Makkah dan sekitarnya, persoalan tersebut tidak menjadi masalah, karena 

mereka lebih mudah melaksanakan kewajiban itu. Bahkan yang menjadi 

persoalan adalah bagi mereka  yang  jauh dari Makkah, kewajiban seperti itu 

merupakan hal yang berat, karena mereka tidak bisa memastikan Ka’bah 

secara tepat.87 Hanya perbedaan paham tentang apakah yang wajib dihadapi 

itu, apakah benar-benar menghadap ke Ka’bah ataukah cukup menghadap ke 

jihat (arah) Ka’bah. 

Hanafi, Hambali, Maliki dan sebagian dari kelompok dari Imamiyah: 

kiblatnya orang yang jauh adalah arah di mana letaknya Ka’bah berada, bukan 

Ka’bah itu sendiri. 

Syafi’i dan sebagian kelompok dari Imamiyah: Wajib menghadap 

Ka’bah itu sendiri, baik bagi orang yang dekat maupun bagi orang yang jauh. 

Kalau dapat mengetahui arah Ka’bah itu sendiri secara pasti (tepat), maka ia 

harus menghadapinya kearah tersebut. Tapi bila tidak, maka cukup dengan 

perkiraan saja. Yang jelas bahwa orang yang jauh pasti tidak dapat 

membuktikan dengan kebenaran pendapat ini dengan tepat, karena ia 

 

87Ahmad Izzudin, Ilmu Falak (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), h. 17. 



44 
 

merupakan perintah yang mustahil untuk dilakukannya selama bentuk bumi 

ini bulat. Maka dari itu, kiblat bagi orang yang jauh harus menghadap 

kearahnya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 150 

sebagai berikut: 

  ُوُجوَهُكمۡ  فََولُّواْ  ُكنتُمۡ  َما َوَحۡيثُ  ۡلَحَراِم  ٱ ۡلَمۡسِجدِ ٱَوِمۡن َحۡيُث َخَرۡجَت فََول ِ َوۡجَهَك َشۡطَر 
ة   َعلَۡيُكمۡ  ِللنااِس  يَُكونَ  ِلئَّلا  َشۡطَرهُۥ   َوِِلُتِما  ۡخَشۡونِيٱوَ  تَۡخَشۡوُهمۡ  فََّل  ِمۡنُهمۡ  َظلَُمواْ  لاِذينَ ٱ إَِّلا  ُحجا

 )١٥٠ (تِي َعلَۡيُكۡم َولَعَلاُكۡم تَۡهتَُدونَ نِۡعمَ 
 
Terjemahnya: 

Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah 
wajahmu ke arah Masjidil haram. Dan dimana saja kamu berada, maka 
hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia 
(untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim diantara 
mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-
Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu 
mendapat petunjuk.88 

Dan Hadis Nabi saw. Sebagai berikut: 

ثَنَا عَ  ِ ْبنِ َحدا ِ ْبُن يُوُسَف قَاَل أَْخبََرنَا َماِلُك ْبُن أَنَس  َعْن َعْبِد َّللاا ِ ْبِن   ْبُد َّللاا ِدينَار  َعْن َعْبِد َّللاا
ْبحِ إِْذ َجاَءُهمْ  ُ   ُعَمَر قَاَل بَْينَا النااُس بِقُبَاء  فِي َصَّلةِ الصُّ ِ َصلاى َّللاا آت  فَقَاَل إِنا َرُسوَل َّللاا

أُِمَر أَْن يَْستَْقبَِل اْلَكْعبَةَ فَاْستَْقبِلُوَها َوَكانَْت   ِه َوَسلاَم قَْد أُْنِزَل َعلَْيِه اللاْيلَةَ قُْرآن  َوقَدْ َعلَيْ 
 89)رواه البخاري(  اْلَكْعبَةِ  ُوُجوُهُهْم إِلَى الشاأِْم فَاْستََداُروا إِلَى

 

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata: telah 
mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari ‘Abdullah bin Dinar 
dari ‘Abdullah bin ‘Umar berkata: Ketika orang-orang salat subuh di 
Quba’, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata: “Sungguh, tadi 
malam telah turun ayat kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka’bah.” 
Maka orang-orang yang sedang salat berputar menghadap Ka'bah, 
padahal pada saat itu wajah-wajah mereka sedang menghadap negeri 
Syam. Mereka kemudian berputar ke arah Ka’bah. (H.R. Bukhari, no. 
397). 

Orang yang tidak mengetahui kiblat, maka ia harus menyelidiki, 

berusaha dan berijitihad sampai ia mengetahuinya atau memperkirakan bahwa 

 

88Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 23. 

89Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 172. 
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kiblat ada di satu arah tertentu. Tapi bila tetap tidak bisa mengetahuinya dan 

juga tidak dapat memperkirakan, maka menurut empat mazhab dan 

sekelompok dari Imamiyah: Ia salat ke mana saja yang disukainya dan sah 

salatnya. Dan tidak wajib mengulanginya lagi, menurut Syafi’i. 

Pendapat Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, menurut keduanya, yang 

wajib adalah menghadap ke ainul Ka’bah. Dalam artian bagi orang yang dapat 

menyaksikan Ka’bah secara langsung maka baginya wajib menghadap 

Ka’bah. Jika tidak dapat melihat secara langsung, baik karena faktor jarak 

yang jauh atau faktor geografis yang menjadikannya tidak dapat melihat 

Ka’bah langsung, maka ia harus menyengaja menghadap ke arah di mana 

Ka’bah berada walaupun pada hakikatnya ia hanya menghadap jihat-nya saja 

(jurusan Ka’bah). Sehingga yang menjadi kewajiban adalah menghadap ke 

arah Ka’bah persis dan tidak cukup menghadap ke arahnya saja. 

Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 

150 sebagai berikut: 

 )١٥٠...(ۡلَحَراِم  ٱ ۡلَمۡسِجدِ ٱفََول ِ َوۡجَهَك َشۡطَر …

Terjemahnya: 

Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram.90 

Maksud dari kata syatral Masjidil haram dalam potongan ayat di atas 

adalah arah dimana orang yang salat menghadapnya dengan posisi tubuh 

menghadap ke arah tersebut, yaitu arah Ka’bah. Maka seseorang yang akan 

melaksanakan salat harus menghadap tepat ke arah Ka’bah. 

Hal ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 

dari Usamah bin Zaid di atas bahwasannya Nabi saw. melaksanakan salat dua 

 

90Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 23. 
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raka’at di depan Ka’bah, lalu beliau bersabda “inilah kiblat”, dalam 

pernyataan tersebut menunjukkan batasan (ketentuan) kiblat. Sehingga yang 

dinamakan kiblat adalah ‘ain Ka’bah itu sendiri, sebagaimana yang ditunjuk 

langsung oleh Nabi saw. seperti yang diriwayatkan dalam hadis tersebut. 

Maka mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Q.S al-Baqarah di 

atas adalah perintah menghadap tepat ke arah Ka’bah, tidak boleh menghadap 

ke arah lainnya.91 

Demikianlah Allah menjadikan rumah suci itu untuk persatuan dan 

kesatuan tempat menghadap bagi umat Islam. Seperti yang diungkap Imam 

Syafi’i dalam kitab Al Um-nya bahwa yang dimaksud masjid suci adalah 

Ka’bah (baitullah) dan wajib bagi setiap manusia untuk menghadap rumah 

tersebut ketika mengerjakan salat fardhu, sunnah, jenazah, dan setiap orang 

yang sujud syukur dan tilawah. Maka, arah kiblat daerah di Indonesia adalah 

arah barat dan bergeser 24 derajat ke utara, maka kita harus menghadap ke 

arah tersebut. Tidak boleh miring ke arah kanan atau kiri dari arah kiblat 

tersebut. 

Pendapat Ulama Hanafiyah dan Malikiyah Menurut mereka yang 

wajib adalah (cukup) jihat (arah) Ka’bah, jadi bagi orang yang dapat 

menyaksikan Ka’bah secara langsung maka harus menghadap pada ‘ain 

Ka’bah, jika ia berada jauh dari Makkah maka cukup dengan menghadap ke 

arahnya saja, jadi cukup menurut persangkaannya (dzan) bahwa di sanalah 

kiblat, maka dia menghadap ke arah tersebut. 

Pendapat di atas didasarkan pada firman Allah swt. ُ َُشۡطَر َُوۡجَهَك فََول ِّ

ُٱۡلَحَرامُِّ  دِّ  sehingga jika ada orang yang melaksanakan ,َشۡطرَُ اْلَكْعَبةهُ bukan ٱۡلَمۡسجِّ

 

91Robi’atul Aslamiyah, Akurasi Arah Kiblat Masjid-masjid Di Desa Sruni, Kec. 

Jenggawah, Kab. Jember Jawa Timur (Skripsi IAIN Walisongo, 2011), h. 25. 
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salat dengan menghadap ke salah satu sisi bangunan Masjidil haram maka ia 

telah memenuhi perintah dalam ayat tersebut, baik menghadapnya dapat 

mengenai ke bangunan atau ‘ain Ka’bah atau tidak. Mereka juga mendasarkan 

pada Q.S al-Baqarah/2: 144, yang artinya “Dan di mana saja kamu berada, 

palingkanlah mukamu ke arahnya.” Kata arah syatrah dalam ayat ini 

ditafsirkan dengan arah Ka’bah. Jadi tidak harus persis menghadap ke Ka’bah, 

namun cukup menghadap ke arahnya. Mereka juga menggunakan dalil hadis 

Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, yang artinya 

“Arah antara timur dan barat adalah kiblat.” Adapun perhitungan (perkiraan) 

menghadap ke jihat (arah) Ka’bah yaitu menghadap salah satu bagian dari 

adanya arah yang berhadapan dengan Ka’bah atau kiblat. 

Sebagian besar Imamiyah: Ia harus salat ke empat arah sebagai rasa 

patuh dalam melaksanakan perintah salat, sebab salah satunya pasti ada yang 

tepat. Tapi bila waktunya sudah sempit untuk mengulang-ulang sampai empat 

kali, atau tidak mampu untuk mendirikan salat ke empat arah, maka cukup 

salat pada sebagian arah yang ia mampu saja. 

Kalau ia salat tidak mengarah kiblat, kemudian ia dapat mengetahui 

bahwa hal itu salah, maka menurut:92 

Imamiyah: kalau kesalahannya itu diketahui ketika sedang salat, dan ia 

miring (tidak mengarah) ke kiblat ke kanan atau ke kiri, maka ia harus 

melanjutkan salatnya yang telah dilakukan, tetapi sisanya harus diluruskan kea 

rah kiblat. Kalau ia tahu bahwa ia salat kea rah Timur, Barat, Utara atau justru 

membelakangi kiblat, maka batallah salatnya dan ia harus mengulanginya lagi 

 

92Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: PT Lentera Basritama, 

2002), h. 77-79. 
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dari pertama. Bila ia mengetahui setelah selesai salat, maka ia harus 

mengulangi lagi pada waktu itu, bukan di luar waktu itu. 

Sebagian Imamiyah: Tidak usaha mengulangi lagi pada waktu tersebut 

dan tidak pula di luarnya kalau ia meleset sedikit dari arah kiblat. Tapi kalau ia 

telah salat pada arah Barat atau ke Timur, maka ia harus mengulanginya lagi 

pada (di dalam) waktu tersebut, bukan di luarnya. (Arah tersebut berlaku di 

tempat pengarang buku ini; tapi kalau di Indonesia, mungkin kalau 

menghadap ke Utara atau Selatan-Pent). Dan bila Nampak jelas bahwa ia 

membelakangi kiblat, maka ia harus mengulanginya lagi pada (di dalam) 

waktu tersebut maupun di luarnya.93 

Hanafi dan Hambali: Kalau ia beusaha dan berijtihad untuk mencari 

arah kiblat, tetapi tidak ada satu arah pun dari beberapa arah yang lebih kuat 

untuk dijadikan patokan arah kiblat, maka ia boleh salat menghadap ke mana 

saja, bila kemudian mengetahui bahwa ia salah, maka kalau ia masih di 

pertengahan, ia harus berubah kea rah yang diyakininya atau arah yang paling 

kuat. Tapi bila mengetahui bahwa ia salah setelah  selesai salat, maka sah 

salatnya dan tidak diwajibkan mengulang salatnya. 

Syafi’i: kalau ia tahu bahwa ia salah dengan cara yang menyakinkan, 

maka ia wajib mengulanginya lagi. Tapi bila hanya mengetahui dengan cara 

perkiraan saja, maka sah salatnya, tidak ada bedanya, baik ketika sedang salat 

maupun sesudahnya. 

Hanafi dan Imamiyah: Sah salatnya kalau ia salat tanpa ada keraguan 

dan ketika memulai salat ia yakin bahwa ia menghadap kea rah kiblat, karena 

pada keadaan seperti itu ia telah melakukan sesuatu (perbuatan) yang 

 

93Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 77-79. 
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diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sahlah niatnya, 

begitulah pendapat Imamiyah.94 

Maka penyusun dapat menyimpulkan berbagai pendapat ulama 

mazhab di atas, bahwa semua ulama bersepakat tentang kewajiban menghadap 

Ka’bah bagi orang yang mampu melihat Ka’bah secara langsung. Bagi orang 

yang jauh dari Makkah seperti di Indonesia yang tidak langsung melihat 

Ka’bah secara langsung, maka mereka hanya wajib menghadap ke arah 

Ka’bah (jihatul Ka’bah). kiblat bagi orang yang melihat langsung Ka’bah 

adalah (‘ainul Ka’bah), sedangkan kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat 

langsung Ka’bah adalah (jihatul Ka’bah). Indonesia menghadap ke arah 

Ka’bah yaitu suatu tempat atau titik yaitu Ka’bah di Kota Makkah.  

Sehingga untuk mengarah ke Ka’bah, tidak boleh asal menghadap. 

Artinya diperlukan suatu perhitungan untuk mengarah ke Ka’bah tersebut. 

Dengan adanya pemerintah yaitu Kementerian Agama yang berwenang untuk 

melakukan penentuan arah kiblat, apalagi dengan adanya teknologi yang ada 

sekarang, perhitungan untuk mengarah ke titik Ka’bah menjadi lebih mudah 

dengan presisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga teknologi 

sekarang dapat ikut berperan dalam menyempurnakan ibadah umat Islam yaitu 

menghadap kiblat lebih tepat untuk keabsahan ibadah salat dan kenyamanan 

umat Islam untuk beribadah kepada Allah swt. 

C. Pemahaman Masyarakat Terhadap Arah Kiblat 

Dalam ibadah salat menghadap ke arah kiblat merupakan salah satu 

syarat sahnya salat, dalam kalangan para ulama tidak ada perbedaan terhadap 

masalah ini, tetapi dalam praktek umat Islam belum sepenuhnya mengamalkan 

syariat tersebut secara akurat. 

 

94Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, h. 77-79. 
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Pembangunan Masjid At-Taqwa Desa Busisingo Utara di bangun 

permanen pada tahun 2000 sampai sekarang, belum pernah di ubah kecuali 

hanya penambahan bagian luar Masjid. Hal ini di sampaikan oleh  Imam 

Masjid dan 20 informan diantaranya Ibu  Santi Mantogia  dan Bapak 

Suparman Abdul Hamid: 

“Belum ada perubahan bentuk fisik bangunan melainkan hanya  

penambahan  bagian luar saja”95 

Sehingga masyarakat Desa Busisingo Utara ketika melaksanakan salat, 

menghadap ke arah kiblat hanya didasarkan pada garis lurus yang terdapat 

dalam konstruksi masjid. Dimana arah masjid mengarah, disitulah masyarakat 

menghadapkan wajahnya untuk mendirikan salat. 

Pada tahun 2015 dari Kementerian Agama Kabupaten Bolaang 

Mongondow Utara telah melakukan pengukuran arah kiblat akan tetapi hasil 

pengukuran ataupun arsip pengukuran arah kiblat pada tahun 2015 tersebut 

tercecer, sehingga Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara melakukan pengukuran kembali dengan terlebih dahulu memberikan 

surat pemberitahuan kepada Kepala Desa/Sangadi dan Imam Masjid At-

Taqwa untuk melakukan pengukuran yang kedua kali oleh tim pengukuran 

arah kiblat Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil 

pengukuran terbaru yang telah dilakukan yaitu didapatinya arah kiblat 

bangunan Masjid At-Taqwa 276 dan arah kiblat sebenarnya dari hasil 

pengukuran 291, perbedaannya cukup jauh. Selisihnya 15 dari arah kiblat 

sebenarnya.96 

 

95Suparman Abdul Hamid (65 tahun), Tukang/Kuli Bangunan, wawancara, Busisingo 

Utara, 25 Oktober 2019. 

96Tim Pengukuran Arah Kiblat Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara, Busisingo Utara, 14 Januari 2020. 



51 
 

Banyak masyarakat yang tidak bertanya tentang arah kiblat yang tepat, 

yang penting mereka melaksanakan salat di Masjid. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 20 informan semua mengatakan 

bahwa Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam untuk melaksanakan salat 

5 waktu, pengajian dan kegiatan-kegiatan hari besar Islam, diantaranya 

disampaikan oleh Bapak Imran Hassan dan Ibu Nanu Paputungan: 

“Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid selain salat yaitu 

diadakan pengajian setelah salat magrib sampai waktunya salat isya dan 

dilaksanakan kegiatan hari besar Islam seperti maulid Nabi, isra miraj dll”.97 

Disampaikan juga oleh Ibu Ruchima Hadi Prayikno: 

“Setiap bulan suci Ramadhan maka ada pembagian pemberian buka 

puasa di Masjid”98 

Ketika penyusun melakukan penelitian di Desa Busisingo Utara 

Kecamatan Sangkub, tentang pemahaman masyarakat terhadap arah kiblat dari 

20 infoman hampir semua menjawab tidak tahu tentang arah kiblat, 

diantaranya Bapak Jainal Samuel dan Bapak Hastuna Pangko: 

“Belum tahu tentang kiblat”99 

Kepedulian masyarakat terhadap arah kiblat masih kurang, sehingga 

kebanyakan menjawab tidak tahu. Yang penting mereka sudah melaksanakan 

suatu kewajiban, padahal suatu kewajiban di terimah kalau sudah memenuhi 

syarat suatu kewajiban itu yaitu menghadap ke arah kiblat. 

 

97Nanu Paputungan (66 tahun), Ibu Rumah Tangga, wawancara, Busisingo Utara, 25 

Oktober 2019. 

98Ruchima Hadi Prayikno (57 tahun), Wiraswasta, wawancara, Busisingo Utara, 31 

Oktober 2019. 

99Hastuna Pangko (57 tahun), Tukang/Kuli Bangunan, wawancara, Busisingo Utara, 31 

Oktober 2019. 
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Dari Hasil wawancara 20 informan hanya 2 (dua) orang yang 

menjawab pertanyaan dari penyusun yaitu Bapak Yusran Hassan S.Pdi dan 

Ibu Ismiati Gonibala: 

“Kiblat adalah arah untuk salat”100 

Kemudian Hasil wawancara dengan Imam Masjid Bapak Sayid Abdullah: 

“Untuk salat menghadap arah kiblat, Cuma karena ketidaktahuan kami 

dan masyarakat di mana arah kiblat Ka’bah yang tepat”.101 

Ketika penyusun melakukan penelitian ini ternyata Imam Masjid juga 

mengakui bahwa pengetahuan tentang arah kiblat masih kurang sehingga 

masyarakat Desa Busisingo Utara belum mengetahui arah kiblat yang tepat 

dan akurat. 

Masyarakat Desa Busisingo Utara, Kecamatan Sangkub dari 20 

informan rata-rata tidak mengetahui metode apa yang digunakan Kementrian 

Agama saat pengukuran arah kiblat, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu 

Fitria Tegila dan Ibu Sartika Hassan: 

“Saya tidak tahu metode apa yang digunakan”102 

Penyusun juga menanyakan siapa saja yang mengikuti perubahan arah 

kiblat, kepada 20 informan jawaban yang sama yaitu Imam dan Pegawai 

Syar’i kecuali Ibu Fitria Tegila dan Bapak Jainal Samuel menjawab tidak 

mengetahui.103 

 

100Ismiati Gonibala (60 tahun), Ibu Rumah Tangga, wawancara, Busisingo Utara, 31 

Oktober 2019. 

101Sayid Abdullah (57 tahun), Imam Masjid At-Taqwa, wawancara, Busisingo Utara, 03 

November 2019. 

102Sartika Hassan (63 tahun), Ibu Rumah Tangga, wawancara, Busisingo Utara, 25 

Oktober 2019. 

103Jainal Samuel (50 tahun), Tukang/Kuli Bangunan, wawancara, Busisingo Utara, 31 

Oktober 2019. 
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Hasil wawancara dengan informan yang tidak ingin disebutkan 

namanya tidak setuju dengan perubahan arah kiblat desa Busisingo Utara, 

dikarenakan berarti ibadah kita selama ini tidak sah. Dalam sebuah hukum 

tidak akan ditetapkan sebelum sampainya sebuah ilmu. Sebagaimana terdapat 

dalam dalil-dalil syara’ sebagai berikut: 

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al An’aam/6: 19 sebagai berikut: 

 (١٩)…  ِِلُنِذَرُكم بِِهۦ َوَمن  بَلََغ  …
Terjemahnya: 

Agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang 
yang sampai (Al-Quran kepadanya).104 

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al Isra’/17: 15 sebagai berikut: 

بِيَن َحتاٰى نَۡبعََث َرُسوَّل  …  ( ١٥)َُوَما ُكناا ُمعَذ ِ
Terjemahnya: 

Tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang 
rasul.105 

Allah swt. berfirman dalam Q.S. An Nisa’/4: 165 sebagai berikut: 

ِ ٱِلئَّلا يَُكوَن ِللنااِس َعلَى …    ّللا
ةُ  ُسِل  ٱ بَۡعدَ   ُحجا  ( ١٦٥)… لرُّ

Terjemahnya: 

Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah 
rasul-rasul itu diutus.106 

Serta hadis Nabi saw. sebagai berikut: 

ِ ْبنِ  ِ ْبُن يُوُسَف قَاَل أَْخبََرنَا َماِلُك ْبُن أَنَس  َعْن َعْبِد َّللاا ثَنَا َعْبُد َّللاا ِ ْبِن   َحدا ِدينَار  َعْن َعْبِد َّللاا
ْبحِ إِْذ َجاَءُهمْ  ُ   ُعَمَر قَاَل بَْينَا النااُس بِقُبَاء  فِي َصَّلةِ الصُّ ِ َصلاى َّللاا آت  فَقَاَل إِنا َرُسوَل َّللاا

أُِمَر أَْن يَْستَْقبَِل اْلَكْعبَةَ فَاْستَْقبِلُوَها َوَكانَْت   َعلَْيِه َوَسلاَم قَْد أُْنِزَل َعلَْيِه اللاْيلَةَ قُْرآن  َوقَدْ 
 107ري( )رواه البخا اْلَكْعبَةِ  ُوُجوُهُهْم إِلَى الشاأِْم فَاْستََداُروا إِلَى

 

104Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 130. 

105Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 283. 

106Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 104. 

107Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 

172. 
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Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf berkata: telah 
mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari ‘Abdullah bin Dinar 
dari ‘Abdullah bin ‘Umar berkata: Ketika orang-orang salat subuh di 
Quba’, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata: “Sungguh, tadi 
malam telah turun ayat kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka’bah.” 
Maka orang-orang yang sedang salat berputar menghadap Ka'bah, 
padahal pada saat itu wajah-wajah mereka sedang menghadap negeri 
Syam. Mereka kemudian berputar ke arah Ka’bah. (H.R. Bukhari, no. 
397). 

Dan hal ini menjadi dalil bahwa hukum i’adah salat ketika salah kiblat 

itu tidak wajib kecuali ia sudah mengetahuinya. Dari beberapa riwayat 

tersebut, sebenarnya menyatakan bahwa suatu hukum baru tidak dapat 

menghapuskan hukum lama melainkan sesudah hukum itu sampai kepada 

yang berhak menerimanya. Yakni kewajiban menjalankan tuntutan hukum 

ialah ketika hukum itu sampai kepada mukhattab (yang diberi perintah) bukan 

sejak saat keluarnya perintah. Sebelum hukum yang baru itu sampai kepada 

mukhattab, mereka masih tunduk kepada ketentuan hukum yang lama. 

Disampaikan juga oleh Imam Masjid Bapak Sayid Abdullah bahwa 

saya setuju adanya perubahan arah kiblat, dan masyarakat tetap akan 

mendengarkan saya selaku Imam, akan tetapi ketika pelaksanaan salat id 

kemarin Masjid penuh dan padat dengan jama’ah serta bangunan Masjid ini 

kecil maka shaf di rubah kembali semula.108 

Inilah salah satu faktor masyarakat Desa Busisingo Utara tidak 

menghadap ke arah kiblat secara tepat dan akurat dikarenakan Masjid kecil 

yang tak bisa menampung para jama’ah ketika salat. Tapi ini bukanlah sebuah 

alasan untuk tidak menghadap ke arah kiblat, karena menghadap kiblat 

 

108Sayid Abdullah (57 tahun), Imam Masjid At-Taqwa, wawancara, Busisingo Utara, 03 

November 2019. 
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merupakan salah satu syarat sahnya salat. Sebagaimana firman Allah swt. 

dalam Q.S. al-Baqarah/2: 149 sebagai berikut: 

ب َِك   ِمن لَۡلَحقُّ  َوإِناهۥُ  ۡلَحَراِم  ٱ ۡلَمۡسِجدِ ٱَر َوِمۡن َحۡيُث َخَرۡجَت فََول ِ َوۡجَهَك َشطۡ  ُ ٱ َوَما  را ِفل   ّللا   بِغَٰ

ا  ( ١٤٩) تَۡعَملُونَ   َعما

Terjemahnya: 
Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu 
ke arah Masjidil haram, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari 
Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.109 

Ayat di atas merupakan suatu perintah yang diulang-ulang oleh Allah 

swt. dan menekankan bahwa perubahan arah kiblat tersebut benar-benar 

perintah dari Allah swt. Ini karena ada sebagian umat Islam yang belum 

mempercayai benar bahwa perubahan arah kiblat tersebut adalah perintah 

Allah swt.  

Hasil wawancara dengan 20 infoman mengatakan belum ada 

sosialisasi di masyarakat tentang perubahan arah kiblat, kecuali beberapa 

orang saja menjawab ada tetapi hanya dalam bentuk penyampaian, hasil 

wawancara dengan Ibu Nanu Paputungan dan Ibu Ismiati Gonibala, serta 

pernyataan langsung dari Imam Masjid Bapak Sayid Abdullah yaitu ada 

sosialisasi di Kantor Urusan Agama yang dihadiri oleh para Imam 

sekecamatan Sangkub. 

Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 144 sebagai berikut: 

 ۡلَحَراِم  ٱ ۡلَمۡسِجدِ ٱَشۡطَر  َوۡجَهكَ  فََول ِ  تَۡرَضٰىَها   قِۡبلَة   فَلَنَُول ِيَناكَ  لساَمآِء  ٱقَۡد نََرٰى تَقَلَُّب َوۡجِهَك فِي 
بَ ٱ أُوتُواْ  لاِذينَ ٱَوَحۡيُث َما ُكنتُۡم فََولُّواْ ُوُجوَهُكۡم َشۡطَرهُۥ  َوإِنا  ب ِِهۡم   ۡلحَ ٱ أَناهُ  لَيَۡعلَُمونَ  ۡلِكتَٰ قُّ ِمن را

ُ ٱَوَما  ِفل   ّللا ا   بِغَٰ  (١٤٤)  لُونَ يَۡعمَ  َعما

Terjemahnya: 

Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, 
maka akan Kamipalingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. 
Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram. Dan dimana saja 
engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya 
orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu, bahwa 

 

109Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 23. 
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(pemindahan kiblat) itu adalah kebbenaran dari Tuhan mereka. Dan 
Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.110 

Dan juga firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 150 sebagai 

berikut: 

  ُوُجوَهُكمۡ  فََولُّواْ  ُكنتُمۡ  َما َوَحۡيثُ  ۡلَحَراِم  ٱ ۡلَمۡسِجدِ ٱَوِمۡن َحۡيُث َخَرۡجَت فََول ِ َوۡجَهَك َشۡطَر 
ة   َعلَۡيُكمۡ  ِللنااِس  يَُكونَ  ِلئَّلا  َشۡطَرهُۥ   َوِِلُتِما  ۡخَشۡونِيٱوَ  تَۡخَشۡوُهمۡ  فََّل  ِمۡنُهمۡ  َظلَُمواْ  لاِذينَ ٱ إَِّلا  ُحجا

 )١٥٠ (تِي َعلَۡيُكۡم َولَعَلاُكۡم تَۡهتَُدونَ نِۡعمَ 
Terjemahnya: 

Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, maka hadapkanlah 
wajahmu ke arah Masjidil haram. Dan dimana saja kamu berada, maka 
hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia 
(untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim diantara 
mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-
Ku, agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu, dan agar kamu 
mendapat petunjuk.111 

 

Hadis Nabi saw.: 

ثَنَا َعْمُرو ْبُن َعبااس   ثَنَا َمْنُصوُر ْبُن َسْعد   َحدا ِ قَاَل َحدا ثَنَا اْبُن اْلَمْهِدي  َعْن َمْيُموِن ْبِن   قَاَل َحدا
ُ َعلَْيهِ  ِ َصلاى َّللاا َوَسلاَم َمْن َصلاى َصَّلتَنَا   ِسيَاه  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلك  قَاَل قَاَل َرُسوُل َّللاا

َ   تَنَا فَذَِلَك اْلُمْسِلُم الاِذيَواْستَْقبََل قِْبلَتَنَا َوأََكَل َذبِيحَ  ةُ َرُسوِلِه فََّل تُْخِفُروا َّللاا ِ َوِذما ةُ َّللاا لَهُ ِذما
تِهِ   112)رواه البخاري(  فِي ِذما

Terjemahnya: 

Telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin ‘Abbas berkata: telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Al Mahdi berkata: telah menceritakan 
kepada kami Manshur bin Sa’d dari Maimun bin Siyah dari Anas bin 
Malik ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
“Barangsiapa salat seperti salat kita, menghadap ke arah kiblat kita dan 
memakan sembelihan kita, maka dia adalah seorang muslim, ia 
memiliki perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka janganlah 
kalian mendurhakai Allah dengan mencederai perlindungan-Nya.” 
(H.R. Bukhari, no. 386). 

Fatwa MUI mengenai arah kiblat, yang dikeluarkan pada tahun 2010 

nomor 5 tentang arah kiblat yaitu: 

 

110Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 22. 

111Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 23. 

112Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, h. 

127. 
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Pertama: Ketentuan Hukum 

a. Kiblat bagi orang yang melakukan salat dan dapat melihat Ka’bah adalah 

menghadap ke bangunan Ka’bah (‘ainul Ka’bah) 

b. Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka’bah adalah arah 

Ka’bah (jihatul Ka’bah) 

c. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap kearah barat laut dengan 

posisi yang bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing 

 

 

 

Kedua: Rekomendasi 

Bangunan Masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang 

shafnya tanpa membonkar bangunannya.113 

Hasil yang didapatkan oleh tim pengukuran arah kiblat Kementerian 

Agama Kabupaten Bolaang Mobgondow Utara yaitu arah kiblat bangunan 

Masjid At-Taqwa sebesar 276 dan arah kiblat sebenarnya dari hasil 

pengukuran sebesar 291, perbedaannya cukup jauh. Selisihnya 15 dari arah 

kiblat sebenarnya.114 1 saja perbedaan arah kiblat Masjid bisa mencapai 111 

km jaraknya dari arah kiblat sebenarnya yakni Masjidil haram. 

Dengan dikeluarkan fatwa ini agar dapat dijadikan pedoman bagi 

masyarakat. Dari hasil wawancara diatas penyusun melihat pemahaman 

masyarakat terhadap arah kiblat sebagian besar belum memahami kiblat itu 

sendiri, sehingga masyarakat tidak terlalu peduli dengan arah kiblat saat salat 

 

113Ma’ruf Amin, et al.Himpunan Fatwa MUI, h. 260-261. 

114Tim Pengukuran Arah Kiblat Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow 

Utara, Busisingo Utara, 14 Januari 2020. 
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yang penting salatnya khusyu, padahal dasar hukum diatas sudah jelas bahwa 

menghadap arah kiblat wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan salat. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun dapat disimpulkan bahwa: 

1. Semua ulama bersepakat tentang kewajiban menghadap Ka’bah bagi orang 

yang mampu melihat Ka’bah secara langsung. Bagi orang yang jauh dari 

Makkah seperti di Indonesia yang tidak langsung melihat Ka’bah secara 

langsung, maka mereka hanya wajib menghadap ke arah Ka’bah (jihatul 

Ka’bah). kiblat bagi orang yang melihat langsung Ka’bah adalah (‘ainul 

Ka’bah), sedangkan kiblat bagi orang yang tidak dapat melihat langsung 

Ka’bah adalah (jihatul Ka’bah). 

2. Pemahaman masyarakat terhadap arah kiblat di Desa Busisingo Utara 

Kecamatan Sangkub adalah sebagai berikut, yaitu sebagian besar belum 

memahami kiblat itu sendiri, dan sebagian tidak setuju dengan perubahan 

arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama, masyarakat 

mengangap bahwa seandainya salah arah kiblat Masjid maka selama ini 

berarti ibadah mereka tidak sah, ada juga masyarakat mengatakan yang 
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penting melaksankan salat khusyu. Kementerian Agama sudah melakukan 

pengukuran dan perubahan serta menetapkan shaf ketika salat, tetapi 

sebagian masyarakat masi sering mengubah shaf salat seperti semula. 

Sehinga menyimbulkan ketidaknyaman sebagian jama’ah ketika salat. Jika 

di biarkan begitu saja karena 1 saja perbedaan arah kiblat Masjid bisa 

mencapai 111 km jaraknya dari arah kiblat sebenarnya yakni Masjidil 

haram. 

 

 

 

B. Saran 

1. Kementerian Agama sebagai pemerintah yang punya tugas dan wewenang 

diharapkan supaya mengadakan kembali sosialisasi dan penyuluhan dalam 

rangka pentingnya penentuan arah kiblat Masjid serta menghadap ke arah 

kiblat  dalam melaksanakan salat.  

2. Serta kepada masyarakat umum untuk mengetahui pentingnya menghadap 

kiblat dalam ibadah salat. Dengan berkembangnya ilmu pengeahuan dan 

teknologi yang sekarang sudah modern ini lebih aktif untuk mencari 

informasi. 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dibawah ini beberapa pertanyaan yang penyusun wawancarakan kepada 

masyarakat Desa Busisingo Utara sebagai berikut: 

1. Siapakah nama anda? 

2. Dimanakah alamat anda? 

3. Berapa umur anda? 

4. Apa jabatan/pekerjaan anda? 

5. Berapa kali Masjid ini mengalami perubahan? 

6. Apa yang dimaksud dengan kiblat? 

7. Berapa kali Masjid ini melakukan pengukuran arah kiblat? 

8. Apa sajakah peran Masjid ini dalam kehidupan masyarakat dan kegiatan apa 
saja yang dilakukan di Masjid? 

9. Metode apakah yang digunakan dalam pengukuran arah kiblat? 

10. Siapa sajakah yang mengikuti perubahan arah kiblat? 

11. Bagaimana pendapat dan sikap anda terhadap perubahan arah kiblat di Masjid 
tersebut? 

12. Apakah ada pengaruhnya dalam ibadah salat? 

13. Apakah anda mengetahui siapakah yang berwenang untuk menentukan arah 
kiblat? 

14. Apakah ada sosialisasi dari pemerintah (Kemenag) tentang perubahan arah 
kiblat? 
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Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Masjid At-Taqwa Desa 
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