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CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

PRODI 

1. Mahasiswa mampu mengembangkan konsep matematika yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

dalam ibadah yaitu tentang arah kiblat, awal waktu sholat, awal bulan qamariyah dan gerhana 

 CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

MATA KULIAH 

2. Mahasiswa memiliki kemampuan mengembangkan konsep dasar spherical trigonometri dan rumus-rumus 

penyelesaian segitiga bola yang digunakan dalam hisab arah kiblat, awal waktu sholat, awal bulan qamariyah dan 

gerhana 

3. Mahasiswa memiliki kemampuan mengaplikasikan konsep dasar spherical trigonometri dan rumus-rumus 

penyelesaian segitiga bola yang digunakan dalam hisab arah kiblat, awal waktu sholat, awal bulan qamariyah dan 

gerhana 

 
DESKRIPSI SINGKAT 

MATA KULIAH: 

Matakuliah ini mempelajari tentang  konsep  spherical trigonometri,  rumus-rumus penyelesaian segitiga bola, dan materi astronomi yang arahnya 

untuk diaplikasikan dalam hisab arah kiblat, awal waktu sholat, awal bulan qamariyah dan gerhana 

http://saintek.uin-suka.ac.id/


MATERI 

PEMBELAJARAN/POKOK 

BAHASAN 

1. Dasar-dasar Trigonometri  

2. Rumus-rumus segitiga (bidang datar) 

3. Spherical Trigonometri 

4. Rumus-rumus penyelesaian segitiga bola 

5. Penentuan arah kiblat (metode true north) 

6. Penentuan arah kiblat (metode bayang matahari) 

7. Rumus penentuan awal waktu salat 

8. Penentuan awal bulan qamariah 
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MINGGU KE SUB CP MK (SEBAGAI 

KEMAMPUAN AKHIR 

YANG DIHARAPKAN) 

INDIKATOR KRITERIA DAN 

BENTUK 

PENILAIAN 

METODE 

PEMBELAJARAN 

MATERI PEMBELAJARAN BOBOT 

PENILAIAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Mahasiswa dapat 

membuktikan asal rumus-

rumus trigonometri 

Mahasiswa dapat 

membuktikan dasar-dasar 

trigonometri dan rumus 

Tes Ceramah, diskusi, 

tanya jawab, 

penugasan, 

1. Dasar-dasar Trigonometri 

2. Rumus-rumus segitiga 

(bidang datar) 

8 



segitiga presentasi 

penyelesaian soal 

2 Mahasiswa dapat 

menyatakan pengertian, 

rumus dan teorema-teorema 

spherical trigonometri. 

Mahasiswa dapat 

membuktikan teorema-

teorema spherical 

trigonometry 

Mahasiswa dapat 

membuktikan teorema-

teorema spherical 

trigonometry 

Tes Diskusi, tanya 

jawab, presentasi, 

penyelesaian soal 

Spherical Trigonometri: 

1.Sudut-sudut bola 

2.Segitiga bola 

3.Segitiga polar 

4.Right spherical triangle 

5.Laws of quadrant 

8 

3 Mahasiswa dapat  

memahami, menjelaskan dan 

membuktikan aturan Napier 

dan segitiga bola miring 

Mahasiswa dapat 

membuktikan aturan 

Napier dan segitiga bola 

miring 

Tes Ceramah, diskusi, 

tanya jawab, 

penugasan, 

presentasi 

penyelesaian soal 

1.Napier’s rules 

2.Oblique spherical triangle 

3.Law of sines 

4.Law of cosines for side 

5.Law of cosines for angle 

6.Gabungan aturan cosinus untuk 

sisi 

8 

4 Mahasiswa dapat 

menemukan penyelesaian 

pada permasalahan segitiga 

bola, gabungan aturan 

cosinus untuk sisi, analogi 

Gauss, analogi Napier dan 

fungsi haversine 

Mahasiswa dapat 

menyelesaikan 

permasalahan segitiga bola, 

gabungan aturan cosinus 

untuk sisi, analogi Gauss, 

analogi Napier dan fungsi 

haversine 

Tes Diskusi, tanya 

jawab, presentasi, 

penyelesaian soal 

Rumus-rumus penyelesaian 

segitiga bola: 

1.Half-angle formula 

2.Half-side formula 

3.Analogi Gauss atau analogi 

Delamber untuk sebarang 

segitiga bola ABC 

4.Analogi Napier untuk sebarang 

segitiga bola ABC 

5.Alternatif penyelesaian segitiga 

bola miring 

8 

5 Mahasiswa dapat 

mengaplikasikan konsep 

spherical trigonometri untuk 

menentukan arah kiblat 

Mahasiswa dapat 

menentukan arah kiblat suatu 

tempat dengan metode utara 

geografis 

Mahasiswa dapat 

menentukan arah kblat 

suatu tempat dengan 

metode utara geografis 

Tes Diskusi, tanya 

jawab, presentasi, 

penyelesaian soal 

Penentuan arah kiblat dengan 

metode arah utara bumi 

8 



6 Mahasiswa dapat 

menentukan arah kiblat suatu 

tempat dengan metode 

bayang-bayang matahari 

Mahasiswa mampu 

mencari waktu ketika 

bayang-bayang matahari 

berlawanan dengan arah 

kiblat 

Tes Diskusi, tanya 

jawab, presentasi, 

penyelesaian soal 

Mencari waktu ketika bayang-

bayang matahari berlawanan 

dengan arah kiblat 

8 

7 Mahasiswa dapat 

menentukan arah kiblat suatu 

tempat dengan metode 

bayang-bayang matahari 

Mahasiswa mampu 

mencari bayang-bayang 

matahari pada waktu yang 

ditentukan kemudian 

mencari besar sudut antara 

bayang-bayang dengan 

arah kiblat 

Tes Ceramah, diskusi, 

tanya jawab, 

penugasan, 

presentasi 

penyelesaian soal 

1.Mencari waktu ketika bayang-

bayang matahari menuju ke 

arah kiblat 

2.Mencari bayang-bayang 

matahari pada waktu yang 

ditentukan kemudian mencari 

besar sudut antara bayang-

bayang dengan arah kiblat 

8 

8 Mahasiswa dapat 

menghitung besar derajat 

arah kiblat 

Mahasiswa dapat 

menentukan arah kiblat 

suatu tempat 

Tes Simulasi praktik 

lapangan, diskusi, 

tanya jawab, 

penugasan, 

presentasi 

Praktik Penentuan arah kiblat 8 

9 Mahasiswa dapat 

mengaplikasikan konsep 

spherical trigonometri untuk 

menentukan awal waktu salat 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan dan 

mengaplikasikan konsep 

spherical trigonometri 

untuk menentukan awal 

waktu salat zuhur 

Tes Ceramah, diskusi, 

tanya jawab, 

penugasan, 

presentasi 

penyelesaian soal 

Rumus penentuan awal waktu 

sholat zuhur 

8 

10 Mahasiswa dapat 

menentukan awal waktu salat 

untuk daerah tertentu 

 

Mahasiswa dapat 

memberikan masukan kritis 

terhadap konsep 

penghitungan awal waktu 

salat yang ada selama ini 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan dan 

mengaplikasikan konsep 

spherical trigonometri 

untuk menentukan awal 

waktu salat asar, maghrib, 

isya, subuh 

Tes Ceramah, diskusi, 

tanya jawab, 

penugasan, 

presentasi 

penyelesaian soal 

Rumus penentuan awal waktu 

salat asar, maghrib, isya dan 

subuh 

8 

11 Mahasiswa dapat 

mengaplikasikan konsep bola 

langit untuk menentukan 

awal bulan qamariah 

Mahasiswa dapat 

mengaplikasikan konsep 

bola langit untuk 

menentukan awal bulan 

Tes Ceramah, diskusi, 

tanya jawab, 

penugasan, 

presentasi 

Penentuan awal bulan qamariah 

(Teori yang berkembang saat 

ini, rumus-rumus yang dipakai: 

sudut waktu, ketinggian bulan 

5 



 

Mahasiswa dapat 

menghitung kapan terjadinya 

bulan baru qamariah 

qamariah penyelesaian soal dll) 

12 Mahasiswa dapat memahami 

rumus-rumus pendukung 

untuk melengkapi rumus 

utama penentuan awal bulan 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan rumus-rumus 

pendukung untuk 

melengkapi rumus utama 

penentuan awal bulan 

Tes Ceramah, diskusi, 

tanya jawab, 

penugasan, 

presentasi 

penyelesaian soal 

Rumus refraksi 

Rumus ketinggian tempat (dip) 

Semidiameter 

5 

13 Mahasiswa dapat 

memberikan masukan kritis 

terhadap isu-isu strategis 

berkenaan dengan problem 

penentuan awal bulan 

qamariah 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan permasalahan 

dalam penentuan awal 

bulan qamariah 

Presentasi Ceramah, diskusi, 

tanya jawab, 

penugasan, 

presentasi 

penyelesaian soal 

Penentuan awal bulan qamariah 

(Kapita selekta permasalahan 

dalam penentuan awal bulan 

qamariah) 

5 

14 Mahasiswa dapat menghisab 

data-data dan praktik dalam 

penentuan awal bulan 

Kamariyah 

Mahasiswa dapat 

melaksanakan praktik 

rukyat hilal awal bulan 

Praktik  Simulasi praktik 

lapangan, diskusi, 

tanya jawab, 

penugasan, 

presentasi 

Praktik Penentuan awal bulan 

(rukyat) 

5 
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