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BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG MATEMATIS

A. Hakikat Matematik

Istilah matematika berasal dari bahasa Inggris, mathematics, yang artinya

ilmu pasti, matematika. Mathematics, merupakan kata sifat, artinya yang

berhubungan dengan ilmu pasti, matematis, mathematically adalah kata kerja,

artinya menurut ilmu pasti, secara matematis, dan mathematician adalah kata

benda, yaitu orang ahli matematika.1

Istilah matematika sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia baku. Di

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, matematika artinya ilmu tentang bilangan,

hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam

penyelesaian masalah mengenai bilangan.2 Sedangkan matematis adalah

bersangkutan dengan matematika/ bersifat matematika/ sangat pasti dan tepat.3

Matematika dipandang sebagai suatu ilmu pengetahuan dengan pola

berpikir yang sistematis, kritis, logis, cermat, dan konsisten serta menuntut daya

kreatif dan inovatif. Meskipun banyak yang menganggapnya abstrak, berbagai

konsep dan teori matematika muncul dan disusun dari fenomena nyata dan untuk

memecahkan masalah dalam situasi nyata.4

Menjumlah, mengurangi, mengalikan, dan membagi merupakan operasi-

operasi dasar dalam matematika. Tetapi, matematika bukan hanya sekedar

1John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia,
1984), hlm. 375.

2Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta:Modern
English Press, 2002), hlm. 949.

3Ibid.
4Koko Martono, dkk, Matematika dan Kecakapan Hidup, (Jakarta: Ganeca Exact, 2007),

hlm. vii.
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berhubungan dengan angka dan bilangan semacam itu. Matematika adalah lebih

dari itu. Matematika adalah segala hal yang berkaitan dengan pola dan aturan dan

bagaimana aturan itu dipakai untuk menyelesaikan berbagai macam

permasalahan.

Matematika adalah ilmu tentang berpikir dan bernalar tentang bagaimana

cara memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang tepat dari berbagai keadaan.

Matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruang. Matematika adalah ilmu

yang mempelajari hubungan pola, bentuk, struktur. Dan yang pasti matematika

adalah aktivitas manusia.5

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa matematika adalah

pengetahuan yang mendasarkan perhitungan pada logika, kepastian dan

pengalaman. Kebenarannya tidak diperoleh melalui eksperimen atau percobaan

sebagaimana ditemui pada ilmu-ilmu lain seperti Fisika atau Biologi, tetapi

ditentukan oleh perhitungan yang logis dari bilangan-bilangan dan hubungan

antara bilangan-bilangan tersebut.

B. Sejarah Singkat Matematika

Burhanuddin Salam mengutip pendapat Griffiths dan Howson (1974) yang

menyatakan bahwa sejarah munculnya matematika dimulai dengan matematika

yang berkembang pada peradaban Mesir kuno dan daerah sekitarnya seperti

Babylonia dan Mesopetamia. Waktu itu matematika telah dipergunakan dalam

perdagangan, pertanian, bangunan dan usaha mengontrol alam seperti banjir. Para

pendeta Mesir kuno mempunyai keahlian dalam bidang matematika yang sangat

5Ani Ismayani, Mengenalkan Matematika Kepada Anak, (Alex Media Komputindo), hlm.
xx.
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dihargai dalam masyarakat yang mengaitkan aspek praktis matematika dengan

aspek mistis keagamaan.

Matematika mendapatkan momentum baru dalam peradaban Yunani yang

sangat memperhatikan aspek-aspek estetik matematika. Dapat dikatakan bahwa

peradaban Yunani inilah yang meletakkan dasar matematika sebagai cara berfikir

rasional.6

Babak selanjutnya perkembangan matematika beralih dari Mesir kuno dan

Yunani ke Timur, yakni di negara-negara Arab. Munculnya matematika di

kalangan bangsa Arab juga tidak terpisah dari negeri India. Muhammad

Abdurrahman Khan menerangkan perkembangan matematika di dunia Arab Islam

ringkasnya sebagai berikut:

Munculnya ahli matematika dan astronomi India ke istana Khalifah

Abbasiyah, Abu Jakfar Al-Mansur tahun 773 dengan membawa buku Siddhanta,

sebuah risalah Sansekerta tentang astronomi menyebabkan penyokong ilmu itu

memerintahkan penerjemahnya ke dalam bahasa Arab. Ahli matematika India

memperkenalkan kepada bangsa Arab bilangan-bilangan Hindi, angka-angka

efisien, dan pentingnya bilangan nol yang tak ternilai. Tanpa ragu-ragu mereka

memungut metode aritmatika Hindu dan mempopulerkannya ke seluruh dunia,

sehingga Eropa Barat sampai sekarang diam-diam mempercayai bahwa bangsa

Arab sendirilah yang menciptakan bilangan-bilangan ini serta lambang-

lambangnya.7

6Burhanuddin Salam, Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Rineka Cipta,
1997), hlm, 153-154.

7Yusran Fauzi, Keutamaan Mempelajari Matematika dalam Persepektif AlQur’an,
(Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 16.
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Hisab al-Jumal (penggunaan huruf abjad sesuai dengan nilai angkanya)

digunakan oleh bangsa Arab dalam masa yang panjang dalam berbagai ilmu dan

urusan perdagangan. Pengaruh hitungan ini tampak pada tabel astronomi dan

hitungan berat berbagai mental. Pengenalan angka-angka India-Arab serta

perluasan penggunaanya di dunia Arab dan Islam adalah berkat jasa ilmuan

terkenal, Muhammad Musa al-Khawarizmi (164-235 H), yang menulis buku

tentang angka-angka India-Arab. Dengan demikian, bentuk-bentuk dari angka-

angka India-Arab mulai menempati huruf-huruf abjad.8

Cara penulisan angka-angka di kalangan orang India, oleh para ilmuan

muslim, terlihat mudah dan jelas serta tidak mempunyai kerumitan apapun.

Karena itu, para ilmuan muslim mengambil gagasan tentang angka-angka 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9 dari orang India, tetapi dalam pengembangannya mereka

mengambil arah yang berbeda dalam hal tertentu dari arah yang diambil oleh

orang India.

Menurut Abdul Majid bin Aziz al-Zindani dan kawan-kawan yang penulis

kutip dari bukunya Mukjizat Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang IPTEK, mereka

mengatakan:

“Bagaimanapun, saya melihat, sebaiknya angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
dinamakan angka India-Arab karena gagasan awalnya berasal dari India.
Sedangkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah angka-angka Arab. Sekalipun akar-
akarnya berasal dari angka-angka India-Arab, bangsa Arablah yang telah
memasukkan ke dalamnya berbagai penyesuaian dan penyederhanaan sehingga
terkenal di dunia dalam bentuknya yang sekarang.”9

8Abdul Majid bin Aziz Al-Zindani, dkk, Mukjizat Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang
IPTEK, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 132.

9Ibid, hlm. 133
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Bangsa Arab telah mengenal angka kosong (nol) sejak semula. Hal itu

muncul dalam sabda Nabi saw. ini :

ثـََنا ِعيَسى  ثـََنا ُمَؤمَُّل ْبُن اْلَفْضِل اْلَحرَّاِنىُّ َحدَّ ثـََنا َجْعَفٌر -يـَْعِنى اْبَن يُوُنَس - َحدَّ يـَْعِنى اْبَن َمْيُموٍن -َحدَّ
ثَنِ -َصاِحَب األَْنَماِط  ِإنَّ رَبَُّكْم « -صلى اهللا عليه وسلم-ى أَبُو ُعْثَماَن َعْن َسْلَماَن قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َحدَّ

10»ِصْفًراتـََباَرَك َوتـََعاَلى َحِيىٌّ َكرِيٌم َيْسَتْحِيى ِمْن َعْبِدِه ِإَذا َرَفَع يََدْيِه ِإلَْيِه َأْن يـَُردَُّهَما

“Telah meriwayatkan kepada kami Muammal bin al-Fadhli al-Harrâniy, telah

meriwayatkan kepada kami ‘Isa –yakni ibn Yunus- telah meriwayatkan kepada

kami ja’far- yakni ibn Maymun Shahib al-Anmath- telah meriwayatkan kepada

kami Abu ‘Utsman dari Salman berkata, Rasulullah SAW bersabda :Tuhanmu itu

adalah Tuhan yang hidup lagi pemurah. Ia malu, bilamana hamba-Nya

mengangkat tangannya ke langit dan Ia menjawabnya dengan kosong (nol).”

(HR. Abu Daud dalam As-Sunnan)

Pada zaman Khalifah Abbasiyah, al-Mutawakkil (847-861), muncul ahli

matematika dari Sabila bernama Tsabit bin Qurrah (836-901 M). Mereka bersama

murid-muridnya aktif menerjemahkan karya-karya Yunani terutama tentang

geometri dan astronomi.11 Pada mulanya para ilmuan muslim mengikuti metode

Yunani dalam proses berhitung yang disebut menjumlah, mengurangi, mengali,

dan membagi, yang mereka warisi dari bangsa Mesir dan Babylonia kuno. Akan

tetapi mereka tidak lama mengikuti ini. Mereka bahkan memasukkan berbagai

perbaikan sehingga umat Islam terkenal di kalangan ilmuan matematika. Mereka

akhirnya sampai kepada metode-metode baru dengan bentuk-bentuk khusus pada

bagian-bagian proses berhitung (cara meletakkan pemeliharaan pada baris, metode

10 Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats as-Sijistany, Sunan Abu Daud, Muhaqqiq dan
Penta’liq Al-Bani, Juz 1, (Bairut: Al-Kitab Al-‘Araby,tth), hlm. 553.

11Yusran Fauzi, Op Cit, hlm. 16.
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jaringan untuk melakukan proses pengkalian, metode baru pembagian panjang,

metode pengadaan akar segi empat dan akar kubus).12

Dalam jajaran ahli matematika terkemuka sepanjang zaman terdapat

Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi (780-850 M). Dia menyusun karya yang

paling tua tentang aritmetika dan aljabar, namun sayang naskahnya yang asli

dalam bahasa Arab telah hilang, ia merupakan sumber utama ilmu matematika

selama berabad-abad, baik di Timur maupun di Barat. Karyanya tentang

aritmetika pertama kali memperkenalkan angka-angka Hindi kepada Eropa

sebagaimana ternyata dalam nama algorisma dan karya tentang aljabar, hisab al-

jabar wa al-muqabalah, tidak hanya memberikan nama kepada cabang

matematika yang penting ini di dunia Eropa, tetapi juga berisi tambahan bagi

penyelesaian-penyelesian analistis bagi persamaan linier dan kuadrat dan

penyelesaian-penyelesaian grafis persamaan kuadrat.13

Peranan para ilmuwan dalam ilmu-ilmu matematika dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Al-Kasyi (839 H) mengembangkan dua batas menjadi I.S. yang sebenarnya

(pecahan atau bilangan bulat positif atau negatif) dan bukan seperti diklaim

oleh ilmuwan Barat bahwa penemunya adalah Isaac Newton (1642-1727 M).

2. Abu al-Hasan al-Qashadi (1410-1486 M) dari Andalusia telah menggunakan

rumus-rumus aljabar dan simbol-simbol proses berhitung lebih dahulu.

Sedangkan Para ilmuan Barat menghubungkan rumus-rumus aljabar dan

12 Abdul Majid bin Aziz Al-Zindani, Op Cit, hlm. 136.
13 Muhammad Abdurrahman Khan, Sumbangan Umat Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan

dan Paradaban, Alih Bahasa Adang Affandi, (Bandung: Remaja Rosdharya, 1996), hlm.10-11.
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simbol-simbol proses berhitung kepada ilmuwan Perancis, Viste (1540-1603

M).

3. Jabir bin Hayyan al-Zadi (101-288 H) dan Al-Hasan bin al-Haitsam al-Bashri

(354-430 H) adalah pemilik metode ilmiah, bukan Francis Bacon (1561-1626

M).

4. Tsabit bin Qarrah (221-288 H) adalah orang pertama yang mencetuskan

berhitung lengkap dengan menciptakan garis vertikal di atas poros pada

volume bentuk yang timbul dari lingkaran luas yang dibatasi antara parabola

dan poros, bukan Isaac Newton dan Leibniz orang Jerman (1646-1716 M).

5. Ibnu Yunus Ash-Shadafi al-Mashri (399 H) menemukan pendulum14 yang

dihubungkan kepada Galileo (1564-1642 M). Ia juga termasuk pendahulu

dalam ilmu logaritma dengan penemuan persamaan(<ب – جتا<أ ب> + + (جتا<أ

= r/ا ب (penulisan pertama rumus aljabar), bukan yang dikira oleh para

ilmuwan Barat secara salah bahwa pencipta ilmu logaritma adalah Johana

Napier asal Skotlandia (1550-1617 M).

6. ‘Umar Al-Khayyam (436-517 H) adalah peletak fondasi pertama ilmu

geometri analisis, bukan Rene Descartes (1005-1060 M).

7. Abu Bakar al-Kurkhi (441 H) menciptakan tiga prosedur dua batas, tetapi

Barat menghubungkan penemuan ini kepada orang Perancis, Pascal (1632-

1662 M).

8. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (164-235 H) adalah penggagas ilmu

aljabar. Ia juga merupakan orang pertama yang menyingkapkan tentang

14 Pendulum adalah ayunan bandul.
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ketajaman (al-muhaddah) yang dikembangkan oleh ilmuwan Jepang Siki

Kaw (1642-1707 M). Akan tetapi, para ilmuwan Barat bersikeras seperti

biasanya mengatakan bahwa ilmuwan Jerman Libniz (1646-1716 M) adalah

penemu ketajaman dan ditetapkan dalam sains terapan oleh ilmuwan Perancis

Ostine Cuchi (1789-1857 M).

9. David King asal Inggris membuktikan pada tahun 1970 bahwa kebanyakn

teori ilmuwan Polandia, Copernicus (1473-1543 M) dalam astronomi dicuri

dari produk Abu ‘Abdullah al-Botani (235-317 H) yang banyak menciptakan

tabel-tabel dan kecocokan segi tiga.

10. Ilmuwan Jerman, Regie Montaness (1436-1476 M) yang terkenal dalam ilmu

segi tiga yang menulis buku pertama dalam bidang ini pada tahun 1464 M

menggambil teori-teori Abul Wafa’ al-Bauzajani (328-388 H) dalam ilmu

segi tiga.15

Demikian beberapa lintasan sejarah perkembangan matematika di mana

dari Yunani dan India matematika dikembangkan oleh dunia Islam sehingga

muncul para ahli matematika dari dunia Islam. Setelah dunia Islam mundur,

berganti Barat (Eropa) yang mengembangkan matematika hingga terus

berkembang sampai sekarang.16

C. Peranan Matematika dalam Kehidupan

Matematika bukanlah suatu ilmu yang bersifat teori belaka, melainkan

banyak manfaatnya dalam kehidupan praktis. Berbagai aspek kehidupan dan

15Ibid, hlm. 143-145.
16Yusran Fauzi, Op Cit, hlm. 19.



27

kemajuan teknologi sangat terbantu oleh adanya matematika. Selama

perkembangannya, matematika telah memberikan sumbangan yang sangat berarti.

Matematika dapat menyederhanakan uraian deskriptif berupa teks-teks ke

dalam tabel atau matriks. Hal ini sangat berguna di antaranya dalam penelitian dan

pengolahan data, yang dengan matematika dapat disederhanakan, sekaligus lebih

praktis dan mudah dipahami, Sumadi Suryabrata menerangkan:

Dewasa ini model penelitian yang paling banyak digunakan adalah model

matematika, yaitu model yang menggunakan hukum-hukum matematika sebagai

dasarnya. Model matematis ini mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan

dengan model non-matematis. Kelebihan-kelebihan itu antara lain:

1. Dengan model matematis orang dapat merumuskan masalah dengan lebih

singkat dan padat, sehingga struktur masalah menjadi lebih terungkapkan, dan

hubungan antara komponen lebih jelas;

2. Dengan model matematika orang lebih mudah melakukan kuantifikasi;

3. Dengan penggunaan model matematika akan lebih memudahkan penggunaan

teknik analistik statistik dan penggunaan jasa komputer;

4. Dengan model matematis lebih mudah dapat dilihat asumsi-asumsi yang

mendasari berbagai komponen dalam penelitian, terpenuhi atau tidak.

Matematika digunakan dalam penelitian tidak terpisahkan dari hitungan-

hitungan, atau pernyataan dalam jumlah unit dalam angka atau penjumlahan.17

Peranan matematika dalam kehidupan juga pernah dilontarkan 1 abad

sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW oleh seorang filosof, ahli matematika

17 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997),
hlm. 122
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dan numerologi yang juga sekaligus pemimpin sepiritual Yunani , Phitagoras,

pada masa ketika bangsa di sana masih menyembah berhala,  ia mengatakan

bahwa “angka-angka mengatur segalanya”. Dan 1 abad setelah kelahiran Nabi

Muhammad SAW, Galileo dari Galilea mengatakan bahwa “Matematika adalah

bahasa yang digunakan Tuhan dalam menulis alam semesta”.18

Matematika bukan ciptaan manusia-manusia berintelegensi tinggi, mereka

hanya menemukan bahwa ada satu aturan atau persamaan matematika dalam

segala hal yang telah diciptakan Allah sebagai bahasa universal di alam semesta.19

Secara sederhana matematika berhitung juga sangat berperan dalam

kehidupan sehari-hari telah menunjukkan hasil nyata seperti dasar bagi desain

ilmu teknik dan juga perhitungan untuk pembangunan. Metode matematika juga

memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi, dan dapat

memberikan warna kepada kegiatan seni lukis, arsitektur, dan musik.20

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.

18Abah Salma Alif Sampayya, Keseimbangan Matematika dalam Al-Qur’an, (Jakarta:
Republika, 2007), hlm. 16-17.

19Ibid.
20Lisnawaty Simanjuntak, dkk., Metode Mengajar Matematika 1, (Jakarta: Rineka Cipta,

1993), hlm. 64.
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D. Signifikansi Mempelajari Matematika dalam Islam

Mempelajari matematika sangat signifikan (berguna) dalam berbagai

aspek kehidupan. Ajaran Islam baik yang tertuang di dalam Al-Qur’an maupun

Hadits telah menggariskan sejumlah kegunaan dari matematika tersebut. Dalam

uraian berikut penulis akan mengemukakan beberapa aspek kehidupan yang

menempatkan matematika sebagai sesuatu yang sangat penting.

1. Signifikansi Matematika dalam Ibadah

Ibadah dalam Islam luas sekali ruang lingkupnya. Di sini penulis batasi

ibadah mahdah (khusus) saja sebagaimana tertuang dalam rukun Islam yang lima,

di mana empat di antaranya sesudah syahadat adalah ibadah pokok dalam Islam.

Keempat ibadah yang tertuang dalam rukun Islam yang lima akan penulis uraikan

sesuai urutan rukun dalam kaitannya dengan matematika, yaitu:

a. Shalat

Setiap umat Islam diwajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Di

segi rakaatmya sudah ada hitungan, yaitu Isya (4 rakaat), Subuh (2 rakaat), Zuhur

(4 rakaat), Ashar (4 rakaat), Maghrib (3 rakaat). Kemudian waktu-waktu shalat

juga sudah ditentukan, sebagaimana firman Allah:





“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-

orang beriman” (QS. An-Nisâ’ [4]: 103)

Para ahli telah menyusun jadwal waktu shalat tersebut yang setiap hari,

minggu dan bulannya tidak selalu sama, tergantung kepada posisi matahari.

Dengan adanya hitungan waktu selain membuat mudah dalam beribadah shalat,
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juga mendisiplinkan umat Islam dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-

baiknya.

b. Puasa

Ibadah puasa Ramadhan juga berkaitan dengan hitung-hitungan. Menurut

TM Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam sejarahnya orang-orang Nasrani selama 40 hari,

ada juga yang menambahnya menjadi 50 hari dan puasa orang Islam 29 atau 30

hari. Selama hidupnya Rasulullah berpuasa sebanyak 9 kali, 8 kali dengan jumlah

29 hari dan hanya 1 kali dengan jumlah genap 30 hari dan ada juga riwayat lain 2

kali yang 30 genap.21

Memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan didahului dengan perhitungan

dengan melihat bulan, ru’ya al-hilal. Sebuah hadis menerangkan:

عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ, قال النبي صلى هللا علیھ و سلم: صوموا لرؤیتھ و افطروا 

لرؤیتھ فان غبي علیكم فأكملوا عدة سعبان ثالثین

“Dari Abi Hurairah r.a. katanya: Nabi saw. bersabda, “Puasalah bila kamu

melihat bulan dan berbukalah bila kamu melihatnya. Jika bulan itu tertutup

atasmu, maka sempurnakanlah bilangan sya’ban 30 hari.” (HR. Bukhari).22

21Yusran Fauzi, Op. Cit, hlm. 56.
22Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, Terjemah Shahih Bukhari, jilid IV,

alih bahasa Achmad Sunarto, (Semarang: As-Syifa, 1993), hlm. 511.
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c. Zakat

Lebih-lebih dalam zakat, matematika sangat diperlukan karena di dalam

zakat ada hitung-hitungan tertentu, sebab diantara syarat zakat adalah sampai

nisabnya, dan sampai dengan satu tahun. 23

d. Haji

Di dalam melaksanakan ibadah haji juga banyak hitung-hitungan, di

antaranya:

1) Thawaf, hendaknya sempurna 7 putaran;

2) Sa’i, hendaknya 7 kali putaran;

3) Berangkat ke Arafah hendaknya tanggal 9 Dzulhijjah;

4) Wukuf di Arafah mulai tergelincir matahari 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar

tanggal10 Dzulhijjah;

5) Melempar Jamrah, ada yang mengatakan 70 buah dan ada 49 buah, 5 buah dan

6 buah atau 7 buah;

6) Waktu shalat Arba’in di Madinah 40 waktu, dan lain-lain.24

2. Signifikansi Matematika dalam Muamalah

Ruang lingkup muamalah luas sekali, dan karena itu matematika semakin

diperlukan. di sini dicontohkan beberapa aspek saja.

a. Jual Beli

Dalam jual beli sangat diperlukan matematika atau ilmu hitung. Orang

yang melakukan jual beli (berakad) adalah berakal, dapat memilih dan tidak

dipaksa. Syarat barang yang diakadkan bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang

23Yusran Fauzi, Op Cit, hlm. 58
24Ibid, hlm. 59-60.
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yag berakad atau orang yang mewakilinya, mampu menyerahkan barang,

mengetahui barang dan harga dan barangnya ada di tangan.

Di dalam jual beli demikian jelas ada hitung-hitungan barang dan harga,

yang dihitung secara teliti.25

b. Syirkah Ta’awuniyah (Koperasi);26

c. Asuransi Takaful;27

d. Perbankan Syariah.28

3. Signifikansi Matematika dalam Kewarisan

Pada ayat 11-12 surah An-Nisâ’ yang diuraikan terdahulu sudah dijelaskan

mengenai kewarisan dalam Islam, yang digunakan hitung-hitungan tertentu

khususnya berupa bilangan pecahan. Selain ayat tersebut, hadits Rasulullah juga

banyak yang menyuruh membagikan harta warisan (pusaka) secara faraidh

(hukum kewarisan Islam).

Menurut Fatchur Rachman, syariat Islam menetapkan jumlah furudhul

muqaddarah (bagian yang sudah ditentukan) ada enam macam, yaitu, 2/3, 1/3,

1/6, ½, ¼, dan 1/8. Di samping furudhul muqaddarah ini masih ada furudhul

muqaddarah hasil ijtihad para jumhur ulama.

Untuk mengoperasikan ketentuan-ketentuan mengenai bagian ahli waris

sangat diperlukan pengetahuan tentang matematika, berupa kaidah berhitung,

25Ibid, hlm. 62.
26 Syirkah Ta’awuniyah adalah  kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha

yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.
27 Asuransi takaful merupakan asuransi yang mendasarkan kegiatannya pada konsep

tolong –menolong dalam kebaikan sertamemberikan perlindungan kepada pesertanya.
28 Perbankan syariah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum

Islam.
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membanding, membagi dan mengalikan, sehingga bilangan-bilangan pecahan bisa

dikonkritkan menjadi nilai harta warisan sesuai total harta yang ditinggalkan. 29

4. Signifikansi Matematika dalam Perkawinan dan Perceraian

Setiap muslim dan muslimah penting sekali untuk mengetahui hitung-

hitungan yang berkaitan dengan perkawinan dan percerian, sebab ada konsekuensi

hukum yang berkaitan dengannya. Misalnya dalam persoalan iddah30, setiap

perceraian ada hitungan iddah tertentu, yaitu 3 kali haid diselingi suci bagi yang

bercerai tanpa hamil, 3 bulan untuk wanita yang tidak beriddah lagi dan 4 bulan

10 hari bagi yang cerai mati. Hitungan demikian bila tidak diketahui secara benar

bisa saja berakibat seorang wanita yang masih dalam masa iddah menikah lagi

dengan laki-laki lain, atau ada laki-laki yang menikahi wanita, yang hitungan

iddahnya belum mencukupi.

Jadi jelas pengetahuan dan kecermatan dalam menghitung sangat penting,

sehingga dengan begitu seseorang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan

baik.31

29Ibid, hlm. 65-66.
30 Iddah adalah sebuah kewajiban yang harus dijalani oleh isteri setelah terjadi perceraian

atau ditinggal mati oleh suaminya dengan berpantang melakukan perkawinan baru, lihat di
Muhammad Isna Wahyudi, Fiqih Iddah; Klasik dan Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka
Pesantren, 2009), hlm. 12.

31Ibid, hlm. 68.


