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BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
Keseluruhan uraian terdahulu yang merupakan bagian yang mendasari bab ini dengan jelas menggambarkan kenyataan tentang arah kiblat atau azimuth kiblat masjid-masjid yang ada di Kota Yogyakarta, khususnya masjid-masjid yang menjadi sampel penelitian ini. Karena demikian maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut.
	Keseluruhan masjid yang ada di Kota Yogyakarta yang jumlahnya 500 buah masjid, tidak ada satupun bangunan masjid tersebut yang tepat mengarah ke arah kiblat atau azimuth kiblat, baik dengan menggunakan pengukuran berdasarkan teori segitiga bola, teori geodesi, maupun teori navigasi. Namun demikian, sebagian masjid yang sudah diukur arah kiblatnya oleh Kementerian Agama, garis safnya sudah mengarah ke arah kiblat dengan penyimpangan yang sangat kecil, masih dalam batas toleransi karena secara teknis penyimpangan tersebut tidak dapat dihindarkan, sehubungan dengan alat ukur dan lokasi tempat yang diukur tidak mendukung.
	Dari 60 buah masjid yang menjadi sampel penelitian ini dapat diketahui bahwa penyimpangan arah kiblat atau azimuth kiblat masjid paling besar bila dirujuk pada teori segitiga bola, kemudian berturut-turut pada teori geodesi dan teori navigasi. Dengan demikian penyimpangan terkecil bila dirujuk pada teori navigasi.

Teori pengukuran yang lebih sesuai dengan kenyataan bentuk Bumi adalah pengukuran yang didasarkan pada teori geodesi. Dengan merujuk pada teori geodesi ini, 16 buah masjid dari 60 buah masjid sampel atau sekitar 26,7%  masjid memiliki penyimpangan kurang dari 05, selebihnya yaitu 44 buah masjid atau 73,3% masjid penyimpangannya di atas 05. 

Kontribusi
Penelitian ini dengan jelas telah menunjukan bukti-bukti bahwa arah bangunan masjid-masjid di Kota Yogyakarta arahnya tidak mengarah sesuai dengan arah kiblat atau azimuth kiblat sebagaimana hasil perhitungan yang berdasarkan pada tiga teori pengukuran arah, yaitu teori segitiga bola, teori geodesi, mapun teori navigasi. Penelitian ini juga telah menujukkan bahwa lebih dari 50% masjid di Kota Yogyakarta belum dilakukan pengukuran arah kiblatnya atau azimuth kiblatnya oleh lembaga resmi dalam hal ini Kementerian Agama yang memiliki tugas melakukan bimbingan kepada masyarakat muslim agar memenuhi syari’at agama dalam mengamalkan agamanya termasuk menghadap kiblat dalam menunaikan salat. 
Temuan penelitian di atas menuntut kepada pihak berwenang dalam hal ini Kementerian Agama untuk lebih intensif lagi dalam melaksanakan tugas melakukan pengukuran arah kiblat masjid-masjid. Temuan penelitian ini juga menegaskan kepada masyarakat untuk tidak dengan serta meyakini bahwa bangunan masjid di mana meraka menunaikan salat sudah tepat arah kiblatnya, sebelum dilakukan pengukuran yang seksama. Atas dasar ini maka para pengelola masjid (takmir) dan masyarakat harus bersama-sama melakukan usaha untuk memastikan bahwa arah kiblat yang ada pada masjid mereka sudah tepat.
Lembaga perguruan tinggi Islam seperti UIN Sunan Kalijga harus merasa terpanggil dan sekaligus melakukan kegiatan lapangan, bukan hanya melulu di kampus, untuk mengadvokasi masyarakat muslim dan sekaligus terlibat dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat muslim khususnya dalam masalah arah kiblat.

