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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur’an merupakan sebuah kitab yang berisikan ilmu pengetahuan baik

tentang agama maupun keduniaan. Seiring perubahan zaman, ilmu pengetahuan

mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam berbagai bidang baik duniawi

maupun agama, salah satunya matematika.

Matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan dan

prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai

bilangan.1Sedangkan matematis adalah bersangkutan dengan matematika/ bersifat

matematika/ sangat pasti dan tepat.2

Matematika bukan hanya sekedar segala sesuatu yang berhubungan dengan

angka dan bilangan. Seiring dengan perubahan zaman banyak para pakar yang

mengemukakan pengertian matematika sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan

masing-masing. Ada yang mengatakan bahwa matematika hanya perhitungan yang

mencakup tambah, kurang, kali dan bagi; tetapi ada pula yang melibatkan topik-topik

seperti aljabar3, geometri4 dan trigonometri5. Banyak pula yang beranggapan bahwa

matematika mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan berpikir logis.

1Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta:Modern
English Press, 2002), hlm. 949.

2Ibid.
3 Aljabar adalah bentuk persamaan yang terdiri dari variabel (peubah) dan konstanta yang

dihubungkan dengan tanda operasi hitung serta tidak menggunakan tanda sama dengan.
4 Geometri adalah suatu bidang ilmu ukur yang membahas prinsip-prinsip dasar yang menjadi

pokok suatu struktur subyek sehingga dapat dibentuk menjadi suatu struktur logis dan sistematik.
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Ibnu Khaldun membagi matematika menjadi empat subdivisi6, yaitu;

geometri, aritmetika, musik, dan astronomi7.8 Keempat subdivisi ini mempunyai

subdivisi masing-masing. Salah satunya aritmetika, diantara subdivisinya adalah (1)

seni berhitung (hisab). Ini adalah disiplin ilmiah berkenaan dengan operasi-operasi

menghitung, baik dengan cara menggabungkan atau memisahkan. (2) Aljabar.

Aljabar adalah subbidang yang memungkinkan ditemukannya yang tidak diketahui

dari data-data yang diketahui. (3) Aritmetika bisnis, urusan ini bisa berbentuk

perdagangan, pengukuran tanah, pajak dan angka. (4) Fara’id (hukum waris), ini

merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan perhitungan, yang berkepentingan

untuk menentukan bagian yang benar dari harta yang ditinggalkan untuk para ahli

waris.9

Abdul Aziz dan Abdusysyakin berpendapat, sebagaimana yang penulis kutip

dari latar belakang dalam bukunya “Analisis Matematis Terhadap Filsafat Al-

Qur’an”, mereka mengatakan:

“Matematika adalah salah satu ilmu pasti yang mengkaji abstraksi ruang,

waktu dan angka. Matematika merumuskan gagasan-gagasan atau konsep-konsepnya

ke dalam bahasa lambang dan angka untuk mendeskripsikan realitas alam semesta.

Setelah itu dapatlah diikuti secara deduktif konsepnya dan menetapkan sebuah sistem

5 Trigonometri dalam bahasa Yunani berarti pengukuran segitiga yang merupakan bagian dari
matematika yang mempelajari hubungan antara sisi-sisi dan sudut-sudut pada suatu segitiga.

6 Divisi artinya bagian, sub divisi artinya sub bagian.
7 Astronomi adalah ilmu alam yang mempelajari objek dan fenomena di luar atmosfer bumi.
8 Abd Syakur Dj, Integrasi Ilmu Sebuah Rekonstruksi Holistik, (Bandung: Mizan, 2005), hlm.

88.
9Ibid, hlm. 90.
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pengukuran tertentu yang berkenaan dengan angka-angka dan keruangannya, yang

semuanya berguna dalam kehidupan kita, dan dalam penelitian ilmu lainnya.”10

Di dalam agama Islam, matematika telah digunakan sedemikian luas baik

dalam hal ibadah maupun muamalah. Bahkan begitu pentingnya matematika, maka

ada beberapa syari’at Islam yang tidak dapat dilaksanakan tanpa memanfaatkan ilmu

matematika seperti ilmu falaq dan waris.11

Berkat studi al-Qur’an, kaum muslimin mulai mempelajari ilmu pengetahuan

tentang angka-angka dan bilangan yang berlanjut kepada ilmu hitung hingga

mencapai keberhasilan besar. Al-Qur’an menyebutkan tentang angka-angka itu dalam

berbagai konteksnya,12 misalnya:








“Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. kemudian kami
bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah diantara kedua golongan itu
yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal (dalam gua
itu)”. (QS. Al-Kahf [18]: 11-12)13

10Abdul Aziz, Abdusysyakin, Analisis Matematis Terhadap Filsafat Al-Qur’an, (Malang:
UIN-Malang, 2006), hlm. V.

11Yusran Fauzi, Keutamaan Mempelajari Matematika dalam Persepektif Al-Qur’an,
(Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 8.

12Afzalur Rahman, Al-Qur’an Sumber Ilmu Pengetahuan, trj. Muzayyin Arifin, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 1992) hlm. 93.

13Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahnya, (Bandung: CV Al-Jumanatul
Ali, 2005), hlm. 295. (selanjutnya, ayat-ayat al-Qur’an yang penulis cantumkan pada bab-bab
berikutnya diambil dari terbitan yang sama, yaitu dari Departemen Agama RI. Sehingga, untuk
penulisan ayat al-Qur’an pada bab ini dan bab  berikutnya, penulis tidak mencantumkan footnotnya).
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Al-Qur’an juga menyebutkan tentang perkalian dan perhitungan bilangan

dalam berbagai peristiwa dan dalam berbagai konteksnya,14 misalnya:





“Dan mereka menjual yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja,

dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada yusuf”. (QS. Yusuf [12]: 20)







“Supaya dia mengetahui, bahwa Sesungguhnya rasul-rasul itu Telah menyampaikan
risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada
pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu”. (QS. Jin [72]: 28)

Semua ayat tersebut memberikan ilham kepada para ahli matematika

Muslimin untuk memecahkan dua aspek ilmu matematika, yaitu ilmu tentang

bilangan dan ilmu hitung, serta memecahkan problema yang rumit yang berkaitan

dengan masalah sosial sesuai dengan petunjuk Tuhan.15

Al-Qur’an menyebutkan problema matematika dalam beberapa peristiwa lain,

dalam uraiannya mengenai matahari dan bulan, serta angka-angka dan bilangan

disebutkan juga dalam al-Qur’an dalam konteks yang lain, misalnya:







......

14Afzalur Rahman, Al-Qur’an Sumber…, Op. Cit, hlm. 96.
15 Afzalur Rahman, Al-Qur’an Sumber…, Op. Cit, hlm. 100.
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“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam
ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat
bulan haram….”. (QS. At-Tawbah [9]: 36)





“Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan

yang Maha Pemurah selaku seorang hamba”. (QS. Maryam [19]: 93)

Ayat-ayat tersebut telah memberikan kepada para ahli matematika bahan

pemikiran dan dimensi baru yang mendorong mereka untuk lebih dalam lagi

memasuki dunia angka dan bilangan; dan menemukan metoda dan teknik baru dalam

mencari jawaban yang tepat terhadap problemanya. Mereka harus berusaha keras

untuk memasuki hakikat kebenaran dari al-Qur’an serta berusaha memahami makna

yang terkandung di dalamnya, di samping menemukan dan memperhitungkan alat-

alat yang tepat untuk menjelaskan ilmu tersebut.16

Sudah tentu, hal tersebut akan membawa mereka kearah penemuan bidang

dan gagasan  baru dalam dunia matematika, sejalan dengan ilmu Tuhan. Mungkin ini

salah satu fakta yang memantapkan kedudukan matematika sebagai “akar

tunggangnya” semua ilmu pengetahuan, sebagai unsur kebijakan, dan sebagai asal

usul dari ilmu pengetahuan dari Tuhan. Itulah sebabnya ia memperoleh “posisi

khusus” dalam dunia ilmu pengetahuan Islam.17

Berikut ini dikemukakan penyebutan bilangan-bilangan dalam al-Qur’an di

antaranya:

16Ibid, hlm. 102
17Ibid
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1. Bilangan bulat18, di antaranya ditemui di dalam surah at-Taubah ayat 36 dan surat

al-Fajr ayat 1-3. Ayat-ayat tersebut berkaitan dengan bilangan bulat dan ganjil,

lambangnya, operasi penjumlahan dan pengurangan.

2. Bilangan pecahan19, di antaranya ditemui di dalam surah an-Nisâ’ ayat 11 dan 12.

Ayat tersebut berkaitan dengan bilangan pecahan dan lambangnya, perbandingan,

persentase, dan bentuk desimal.

3. Bilangan cacah20, di antaranya ditemui dalam surah Yunus ayat 5. Ayat ini

berkaitan dengan operasi hitung pada bilangan cacah, kelipatan dan faktor.

4. Aritmetika sosial21, di antaranya ditemui dalam surah al-‘Araf ayat 8-9, juga dalam

surah al-Isra’ ayat 35.  Ayat ini berkaitan di bidang pembelian dan penjualan,

untung dan rugi, ketepatan dalam menakar, menimbang dan mengukur.22

Dengan demikian al-Qur’an memandang sebagai sesuatu yang penting, sebab

angka atau bilangan sebagai bagian dari matematika telah disinggung beberapa kali

dalam ayat al-Qur’an. Oleh sebab itu, penulis ingin mencoba mengungkapkan rahasia

18 Maksudnya ialah bilangan bukan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif
(1,2,3,4,5,...), nol (0), dan bulat negatif (..., -5, -4. -3, -2, -1).

19Bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri dari dua bagian angka, yaitu angka
sebagai pembilang (numerator) dan angka sebagai pembagi (denominator) dimana kedua bagian angka
ini dipisahkan dengan simbol garis miring ( / ). Didalam ilmu faraid, pembagi ini seringkali disebut
sebagai asal masalah atau pokok masalah. Format penulisan bilangan pecahan adalah sebagai berikut
: A/B , dimana “A” adalah pembilang dan “B” adalah pembagi. Dikutip dari
http://tegarsetiabudi.wordpress.com/2012/05/12/kitab-faraid-pembagian-warisan-2/

20 Maksudnya ialah bilangan yang dimulai dari nol, satu, dua, tiga dan seterusnya hingga tak
terbatas.

21 Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah-
istilah perdagangan seperti harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Demikian juga istilah
impas, rabat (diskon), bruto, neto, tara dan bonus. Istilah-istilah ini merupakan bagian dari matematika
yang disebut aritmetika sosial, yaitu yang membahas perhitungan keuangan dalam perdagangan dan
kehidupan sehari-hari beserta aspek-aspeknya.

22Yusran Fauzi, Op. Cit, hlm. 30-36.
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dari ayat-ayat matematis yang terdapat di dalam surah an-Nisâ’. Berdasarkan

beberapa definisi dan uraian di atas, yang dimaksud matematik oleh penulis adalah

yang berkenaan dengan angka, bilangan yang bersifat konkrit yang bisa digambarkan

dengan bentuk angka (bilangan bulat, bilangan pecahan dan bilangan cacah), serta

operasi hitung. Terutama dalam bab faraidh. Sebab dari keseluruhan surah an-Nisâ’

hanya terdapat beberapa ayat saja yang berhubungan dengan matematik. Diantaranya:

Surah an-Nisâ’ ayat 1:





“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan

kamu dari diri yang satu,” (QS. An-Nisâ’ [4]: 1)

Di dalam ayat tersebut terdapat kata wâhidatin ,(واحدة) yaitu angka 1 atau

biasa disebut dengan bilangan bulat positif. Angka 1 ini juga terdapat di dalam ayat

ke-3, dan 171. Kemudian ayat 3:













“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain)
yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan
dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu
miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-
Nisâ’ [4]: 3).
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Pada ayat ke-3, matsnâ, tsulâtsa, rubâ’ yaitu bilangan ,(مثنى, ثلث, ربع) bulat

posotif 2, 3, 4. Kemudian pada ayat 15, ada kata arba’a (أربع) berarti 4, dan pada

ayat 171, ada kata tsalâtsatun )ة(ثلث berarti 3.

Kemudian ayat ke-11 dan 12:
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“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.yaitu
: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan;
dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia
memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak;
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya
(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian
tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa
di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.Ini adalah ketetapan
dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-
isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak,
Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi
wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai
anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)
sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan
(seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam
harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka
bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya
atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli
waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisâ’ [4]: 11-
12).
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Di dalam ayat ke-11 terdapat kata fauqa itsnataini falahunna tsulutsâ فوق )

di situ terdapat kata ,(اثنتین فلھن ثلثا itsnataini (إثنتین) yaitu 2. Kemudian kata tsulutsâ

(ثلثا) dimaknai dengan 2/3, pada ayat 176 yang berbunyi:





“…Maka bagi keduanya dua pertiga….” (QS. An-Nisâ’ [4]: 176)

Terdapat pula kata itsnataini )إثنتین( bermakna 2, dan )الثلثان( bermakna 2/3.

Selain bilangan 2/3, pada ayat ke-11, 12 dan 176, terdapat kata nishfu )نصف( yang

berarti 1/2, atau lebih biasa disebut dengan setengah. Pada ayat 25 terdapat juga kata

nishfu )نصف( namun tidak diartikan dengan 1/2 atau setengah, tetapi memaknainya

dengan kata “separoh”.

Selain itu terdapat juga kata al-tsumunu ن)(الثم sudusu (السدس) al-rubu’u

ع)(الرب al-tsulutsu .(الثلث) Yang berarti 1/8, 1/6, 1/4, dan 1/3. Bilangan-bilangan

seperti ini, di dalam ilmu matematika disebut dengan pecahan biasa. Maka, dalam

ilmu waris untuk mengetahui hasilnya, pengerjaan dengan jalan matematika adalah

jalan keluar yang sangat dibutuhkan.

Disini penulis sengaja tidak mencantumkan semua ayat yang telah disebutkan

di atas. Penulis hanya mengambil sebahagian ayat saja, dan menyamakan angka yang

terdapat pada ayat lainnya, meskipun kata itu berbeda pengucapan, namun

menunjukkan angka yang sama, tetapi apakah penafsiran dari angka-angka itu sama?.



11

Maka dapat disimpulkan, bahwa pada surah an-Nisâ’ yang terdapat ayat matematis

diantaranya yaitu ayat 1, 3, 11, 12, 15, 25, 171, dan 176. Serta untuk mengetahui

tafsirannya, penulis merujuk kepada kitab-kitab tafsir, baik itu yang klasik maupun

yang modern.

Berangkat dari hal yang demikian ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji

ayat-ayat yang berhubungan dengan matematis dan mengangkat judul:

“MEMAHAMI AYAT-AYAT ANGKA SECARA MATEMATIK DALAM AL-

QUR’AN (STUDI TAFSIR TERHADAP SURAH AN-NISÂ’)”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis memilih judul ini adalah:

1. Di antara banyaknya tulisan yang membahas tentang matematis di dalam al-

Qur’an, sejauh yang penulis perhatikan belum ada yang membuat kajian ilmiah

yang mendalam secara akademisi yang membahas tentang ayat matematis dalam

surah an-Nisâ’.

2. Walaupun al-Qur’an tidak secara khusus mengajarkan tentang ayat matematis,

namun secara tersirat dan tersurat al-Qur’an menyatakan pentingnya matematika.

Secara tersurat terlihat dari beberapa ayat yang menyinggung perihal bilangan-

bilangan, seperti bilangan bulat, pecahan, bilangan cacah, dan yang berkaitan

dengan aritmetika sosial.

C. Penegasan Istilah
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Penelitian ini berjudul “Memahami Ayat-Ayat Angka Secara Matematik dalam

Al-Qur’an (Studi Terhadap Surah An-Nisâ’)”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman di

antara para pembaca, maka judul tersebut perlu ditegaskan sebagai berikut:

1. Angka adalah tanda atau lambang berfungsi sebagai pengganti bilangan atau

nomor.23

2. Matematik adalah  ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan dan

prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai

bilangan.24

3. Al-Qur’an menurut Manna’ Khalil al-Qaththan secara etimologis berasal dari kata

qara’a yang artinya mengumpulkan dan menghimpun. Al-qur’an adalah bentuk

mashdar dari kata qara’a (qara’a, yaqra’u, qira’ah atau qur’anan).25Sedangkan

menurut terminologisnya al-Qur’an didefinisikan sebagai kalam Allah yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantaraan Jibril, yang tertulis

pada mushhaf yang ditransmisikan secara mutawatir menjadi petunjuk bagi

manusia dan membacanya adalah ibadah.26

Berdasarkan penegasan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud judul

ini adalah suatu studi tentang ayat-ayat angka secara matematik dalam perspektif al-

Qur’an.

23Ibid, hlm. 204
24 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 566
25 Manna Khalil Al-Qaththan, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an, trj. Mudzakir (Bogor: Pustaka Litera

AntarNusa, 2010) hlm. 20.
26 Subhi Shalih, Mabahits fi ‘Ulum Al-Qur’an, (Beirut: Alam Kutub, 1985), hlm. 8.
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D. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari sekian banyaknya surah dan ayat di dalam al-Qur’an yang ada kaitannya

dengan ayat matematis, penulis membatasi dan hanya mengambil surah an-Nisâ’ saja

sebagai pembahasan.

Untuk menindak lanjuti batasan di atas, maka rumusan masalahnya adalah

sebagai berikut:

1. Ayat apa saja yang berkenaan dengan ayat-ayat angka secara matematik

dalam surah an-Nisâ’?

2. Bagaimana penafsiran para ulama mengenai ayat-ayat angka secara

matematik di dalam surah an-Nisâ’?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui ayat-ayat angka secara matematik dalam surah an-Nisâ’

2. Menjelaskan penafsiran ayat-ayat angka secara matematik pada surah an-Nisâ’

menurut Mufassirin.

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna untuk:

1. Penulis sendiri, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang ayat-

ayat angka secara matematik.

2. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap studi al-

Qur’an khususnya dalam kajian tematik bagi para mahasiswa sebagai bahan

masukan khususnya Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadits.
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3. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberi wawasan keilmuan bahwasannya

al-Qur’an itu mencakup seluruh ilmu pengetahuan, termasuk salah satunya yang

berkenaan dengan matematik, yang mana matematika itu sendiri telah digunakan

sedemikian luas baik dalam hal ibadah maupun muamalah.

F. Tinjauan Kepustakaan

Masalah matematis yang berkenaan dengan ayat al-Qur’an sudah banyak

dijelaskan oleh para ahli, meskipun belum dilakukan penelitian secara akademis atau

analisa ilmiah. Di antara ilmuwan yang sudah membuat tulisan tentang matematik

dan kaitannya dengan ayat al-Qur’an di antaranya adalah

1. Abdul Majid dkk, dalam bukunya Mukjizat Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang

IPTEK, di dalamnya memuat tentang sejarah matematika, pandangan matematika

di dalam Islam, dan penjelasan tentang angka Arab dan India.27

2. Afzalur Rahman dalam bukunya Quranic Science28, yang diterjemahkan oleh Prof.

H.M Arifin, M.Ed. membahas sumber matematika, sebagaimana sumber ilmu

pengetahuan lainnya dalam Islam, adalah konsep Tauhid, yaitu Ke-Esaan Allah.

Kecintaan kaum Muslimin kepada matematika langsung dikaitkan dengan

bilangan pokok dari keimanannya kepada satu Tuhan (Tauhid). “Tuhan adalah

satu”, dari situ diperoleh bilangan angka “satu” dalam urutan bilangan angka-

angka, dan merupakan lambang yang paling sesuai dengan Yang Maha Sumber

27 Abdul Majid bin Aziz Al-Zindani, dkk, Mukjizat Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang
IPTEK, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

28 Afzalur Rahman, Al-Qur’an Sumber Ilmu Pengetahuan, trj. Muzayyin Arifin. (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 1992).
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itu. Dan urutan angka-angka itu menjadi tangga yang digunakan untuk mendaki

dari alam dunia yang beraneka ganda ke Yang Maha Esa itu.

3. Dalam buku yang berjudul Keutamaan mempelajari matematika dalam perspektif

Al-qur’an, karya Yusran Fauzi, menegaskan bahwa matematika bukanlah suatu

ilmu yang bersifat teori belaka, melainkan banyak manfaatnya dalam kehidupan

praktis. Berbagai aspek kehidupan dan kemajuan teknologi sangat terbantu oleh

adanya matematika. Selama perkembangannya, matematika telah memberi

sumbangan yang sangat berarti. Matematika tidak sekedar mengutamakan angka

mati, melainkan ia diperlukan sebagai hitungan-hitungan yang pasti untuk

merumuskan sesuatu, melaksanakan dan merencanakan suatu pekerjaan secara

akurat. Matematika juga berpengaruh besar dalam kehidupan sosial ekonomi,

sebab banyak kegiatan yang memerlukan pendekatan matematis agar kehidupan

sosial ekonomi itu berjalan dengan baik.

4. Dalam bukunya Penemuan Ilmiah Tentang Kandungan Al-Qur’an, alih bahasa

oleh Achmad Rais, Rashad Khalifa mengemukakan tentang makna kata تسعة عشر

(angka 19). Di dalamnya memuat komentator terkenal di masa silam yang telah

membuat terkaan menarik tentang apa yang terkandung dalam makna angka 19 ini.

Sebagian orang berkata angka tersebut diambil dari 19 malaikat pengawas

penghuni neraka; yang lainnya berkata tiang sendi di dalam perintah agama Islam.

Tapi setiap komentator mengakhiri terkaanya dengan pernyataan “Allah Maha

Tahu”. 19 adalah angka yang sederhana. Dari saat pengungkapan tersebut sampai
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hari ini, arti apakah yang dikandung oleh angka “19” yang tak lain artinya adalah

dari sepuluh ditambah sembilan (10 + 9).29

5. Dalam bukunya Membumikan Al-Qur’an: fungsi dan peran wahyu dalam

masyarakat, pada pembahasan keotentikan al-Qur’an, Moh. Quraish Shihab

menjelaskan tentang bagaimana keotentikan al-Qur’an yang dijamin oleh Allah

SWT dan terjaga oleh para penghafal al-Qur’an. Quraish Shihab menampilkan

bukti keotentikan dari al-Qur’an itu sendiri melalui ketepatan angka 19 dalam

kaitannya huruf-huruf di dalam al-Qur’an. Sehingga susunan huruf-huruf di dalam

al-Qur’an akan tampak sangat matematis dan tepat. Huruf-huruf hijaiyah yang

terdapat pada awal beberapa surah dalam al-Qur’an adalah jaminan keutuhan al-

Qur’an sebagaimana diterima oleh Rasulullah saw. tidak berlebih dan tidak

berkurang satu huruf pun dari kata-kata yang digunakan oleh al-Qur’an,

kesemuanya habis terbagi 19.30

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian tafsir ini adalah metode penelitian

tafsir maudhu’i. Yaitu metode penafsiran yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an

secara tematik (suatu tema pokok pembahasan). Kemudian mengikuti langkah-

langkah metode yang ditempuh sesuai dengan metode maudhu’i. Penelitian ini

bersifat Library Research (Penelitian Pustaka), yaitu mengadakan penyelidikan dari

29 Rasyad Khalifa, Penemuan Ilmiah tentang Kandungan Al-Qur’an, (Surabaya: PT Bina
Ilmu, 1984).

30 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1994).
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berbagai literatur yang memiliki kolerasi dengan permasalahan, menggunakan

beberapa langkah sebagai syarat dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data

yang kongkret.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah Al-Qur’an al-Karim,

Tafsir al-Maraghi, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir al-Misbah. Sebab dari ketiga tafsir

tersebut, selain sumbernya mudah didapat, pembahasannya juga sangat mudah

dipahami. Sedangkan data sekundernya adalah Keutamaan Mempelajari  Matematika

dalam Persepektif Al-Qur’an, Al-Qur’an Sumber Ilmu Pengetahuan, Mukjizat Al-

Qur’an dan As-Sunnah tentang IPTEK dan berbagai buku-buku lain yang berkaitan

dengan tema yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan data digunakan

metode maudhu’i adalah sebagai berikut:

1. Menentukan topik

2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan topik

3. Menerangkan urutan-urutan ayat, asbabun nuzul dan mendahulukan ayat-

ayat makiyyah dan madaniyyah

4. Menjelaskan makna dan tujuan, kemudian diuraikan dengan sempurna
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5. Mengkaji terhadap seluruh segi dan apa yang dapat diistinbathkan darinya,

segi ‘irabnya dan lainnya.31

3. Analisa Data

Data yang telah disusun, diklasifikasi sesuai dengan permasalahan.

Penganalisaan data dipakai metode deduktif32 di mana menarik kesimpulan dari

masalah umum kepada kesimpulan khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab terdiri dari

beberapa sub bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari: latar

belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum tentang matematis, sub babnya

terdiri dari hakikat matematis, sejarah singkat matematika, peranan matematika dalam

kehidupan. Signifikansi mempelajari matematika dalam al-Qur’an.

Bab ketiga menjelaskan keutamaan matematika dalam perspektif al-Qur’an,

sub babnya berisi pandangan al-Qur’an tentang matematika dan identifikasi ayat-ayat

angka secara matematik dalam surah an-Nisâ’.

Bab keempat merupakan penafsiran para ulama mengenai ayat-ayat angka

secara matematik.

31 M. Quraish Shihab, Op Cit, hlm. 114-115.
32 Metode deduktif adalah cara berfikir dengan berdasarkan satu pernyataan dasar untuk

menarik kesimpulan.
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Bab kelima merupakan penutup, mencakup kesimpulan dan saran.


