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MEMBUAT PROGRAM APLIKASI FALAK 
DENGAN KALKULATOR  

CASIO POWER GRAPHIC fx-7400G PLUS 
Bagian I : Arah Kiblat 

 
 

A. Memulai Program 
a.1.  Hidupkan kalkulator dengan menekan AC/ON 
a.2.  Geret ke shortcut PRGM menggunakan tombol geser. 
a.3.  Tekan EXE 

(item a.2 dan a.3 di atas dapat diambil jalan pintas, yaitu setelah 
kalkulator ON pencet angka 6) 

a.4.  Setelah muncul “Program List”, tekan F3 yang berarti kita akan membuat 
sebuah program baru. 

a.5. Pada “Program Name” ketik nama program maksimal 8 karakter 
misalnya KIBLAT dan setelah itu tekan “EXE”. 

a.6. Jika anda ingin program yang dibuat nanti lebih aman, sebelum menekan 
“EXE” pada poin a.5, anda dapat membuat password dengan memencet 
“F3”, masukkan password anda maksimal 8 karakter setelah itu pencet 
“EXE” 

a.7. Setelah itu anda membuat program aplikasi falak sesuai keinginan. 
 

B. Membuat Program Aplikasi Perhitungan Arah Kiblat 
 

Sebelumnya ikuti langkah-langkah seperti pada 
bagian A di atas.  Sampai pada proses a.6, di 
layar kalkulator muncul tampilan program 
yang anda buat misalnya: = KIBLAT = 
Sekedar mengingatkan kembali, untuk 
menghitung sudut arah kiblat data-data yang 
diperlukan adalah koordinat tempat yang dicari 
arah kiblatnya dan koordinat Kabah sebagai 
arah yang dituju.  
Untuk contoh membuat program ini kita dapat 
mengambil data koordinat Kabah sebagai 
berikut:  

 
 

Lintang Kabah : 21° 25' 21.04" 
Bujur Kabah : 39° 49' 34.33" 
 
Selanjutnya input bahasa program berikut: 
"LT"?A 
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"BT"?B 
"SBMD": B - 39° 49' 34.33"  C 
"KIBLAT" : tan -1 (tan 21° 25' 21.04" x cos A ÷ sin C – sin A ÷ tan C) D 
"UTSB": 270° + D 
"U-B": 90° - D 
Program selesai. 
 

C. Keterangan  
Formula yang dipakai dalam perhitungan program di atas adalah: 
Tan K = tan LM x cos LT : sin C – sin A : tan C 
Dimana : 
Tan K = sudut arah kiblat 
LM  = lintang Makkah 
LT  = lintang tempat 
C  = selisih bujur Makkah dan bujur tempat 
 

D. Input Data 
Anda telah siap menginput data dengan program yang anda buat sendiri. Cari  
program KIBLAT dari program list dan tekan EXE. Di layar kalkulator akan 
tampak tulisan: 
LT? 
Anda masukkan lintang tempat daerah yang dicari arah kiblatnya. Misalnya 
Mesjid Agung Jawa Tengah -6° 59' 23".  
Casio Power Graphic fx-7400G plus tidak menampilkan simbol derajat pada 
tombol, untuk memunculkan anda tekan berturut-turut: tut OPTN (option) 
kemudian tut ,  tekan F2 yang sejajar dengan ANGL (sudut) dan tekan 
sekali lagi , maka di pojok kiri bawah sejajar dengan F1 muncul simbol 
derajat °'". Ketik data lintang Mesjid Agung: -6° 59' 23". Selanjutnya tekan 
EXE, maka akan muncul pada layar: 
BT?  
Ini artinya program meminta anda untuk menginput bujur tempat yang akan 
dicari arah kiblatnya. Maka lakukan hal yang sama seperti di atas dengan 
memasukkan nilai bujur tempat Mesjid Agung Semarang : 110° 26' 38". 
Setelah itu tekan EXE maka dilayar muncul angka SBMD (Selisih Bujur 
Makah dan Daerah) = 70.61768611. Tekan F2 untuk melihat dalam satuan 
derajat, menit dan detik yaitu: 70° 37' 03.67". Tekan lagi EXE, maka akan 
muncul: 
KIBLAT 
24.49601315 
Tekan F2 untuk melihat dalam satuan derajat, menit dan detik, maka muncul 
angka: 24° 29' 45.65". Ini adalah nilai sudut arah kiblat yang diambil dari titik 
barat ke Utara. 
Tekan lagi EXE maka dilayar muncul tulisan UTSB (Utara Timur Selatan 
Barat) atau disebut juga azimuth. Nilainya adalah 294.4960131 atau dalam 
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satuan derajat, menit dan detik yaitu: 294° 29' 45". Tekan lagi EXE, maka 
akan muncul: 
U-B 
65.50398685 
Tekan F2 untuk melihat dalam satuan derajat, menit dan detik, maka muncul 
angka: 65° 30' 14.35". Ini adalah nilai sudut arah kiblat yang diambil dari titik 
utara ke barat. 
 

E. Penjelasan Beberapa Hal Teknis 
e.1. Untuk memanggil huruf-huruf yang akan dimasukkan seperti membuat 

nama program atau nama data input, tekan ALPHA setelah itu diikuti 
dengan huruf yang anda butuhkan. Sedangkan untuk memanggil simbol-
simbol berwarna kuning tekan SHIFT kemudian diikuti simbol yang anda 
butuhkan. Untuk simbol berwarna putih dapat ditekan langsung apa 
adanya.  

e.2. Simbol seperti ?, , ÷ dapat ditemukan dengan menekan tombol SHIFT 
dan PRGM berturut-turut dan untuk mendisplay yang lainnya digunakan 
tombol . Untuk mengambil simbol " (petik dua) dapat menekan 
ALPHA dan F2. 

e.3. Untuk mematikan kalkulator tekan SHIFT  dan AC/ON. Matikan 
kalkulator dengan prosedur standar agar program yang sudah anda buat 
terjamin lebih aman dari error. 

 
F. Penutup 

Demikan tutorial bagaimana membuat program aplikasi falak “Arah Kiblat” 
dengan Casio Power Graphic fx-7400G plus. Tentu saja ini bukan cara satu-
satunya, sebab ada banyak cara dan kreasi lain yang dapat diterapkan dalam 
kalkulator ini. Diharapkan dengan memahami prinsip-prinsip dasar 
pemograman kalkulator ini anda dapat membuat yang lebih baik dari ini. 

 
Jika ini bermanfaat bagi pemula, insya Allah saya akan membuatkan lagi 
aplikasi program lainnya seperti perhitungan Rashdul Qiblat, waktu-waktu 
shalat, hisab awal bulan, menghitung deklinasi matahari dan equation of time, 
hisab arah kiblat dengan teodolit.   
Terima kasih. 

 
 
Wassalam 
 
 
 
Akhmad Syaikhu  
Al-Banjary 
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