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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

       Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya dengan warisan budayanya. 

Perlindungan warisan budaya telah ditinjau baik secara etika dan hukum, nasional 

dan internasional.1 Bangsa ini memiliki berbagai macam suku dan budaya yang telah 

kita ketahui dari Sabang hingga Merauke. Setiap suku yang ada di Indonesia 

memiliki beragam adat istiadat dan budayanya masing-masing. Budaya merupakan 

warisan luhur yang harus tetap dilestarikan secara turun-temurun. Berdasarkan 

peraturan UU 1945 pasal 32 ayat (1) yang berbunyi bahwa “negara memajukan 

kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin 

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-niai 

budayanya”.2 

Selama perjalanan masa lebih dari 71 tahun hingga saat ini negara Indonesia 

telah membentuk 34 provinsi dengan jumlah suku yang mencapai sekitar 400an 

terbanyak di dunia yang salah satunya yaitu provinsi Lampung. Lampung merupakan 

salah satu provinsi yang terletak paling selatan di pulau Sumatera dan Bandar 

Lampung sebagai ibukotanya.3 Provinsi Lampung terpecah menjadi 2 yaitu suku 

Saibatin dan Pepadun. Pada umumnya suku Saibatin mendiami daerah pesisir 

      1 Guido Carducci, Ethics, Law and Heritage, (Chief, International Standards Sections, Division od 
Cultural Heritage, UNESCO, 2005, Vol. 5 No. 3), h. 5.
      2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (Jakarta: Redaksi Cmedia), h. 25
      3 Ensiklopedia Lampung, Tersedia di: https:/id.wikipedia.org/wiki/Lampung (diakses 1 Februari 
2017).
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Lampung yang membentang dari timur, selatan, hingga barat. Wilayah persebaran 

suku Saibatin mencakup dari Lampung Timur, Lampung Selatan, Bandar Lampung, 

Pesawaran, Tanggamus dan Lampung Barat. Suku Pepadun dan Saibatin atau 

peminggir menganut sistem kekerabatan patrilineal atau mengikuti garis keturunan 

ayah dalam sistem pewarisannya. Meski demikian, masyarakat Lampung memiliki 

kekhasan dalam tatanan masyarakat dan tradisi. Budaya masyarakat Lampung 

cenderung bersifat aristrokratis karena kedudukan adat hanya dapat diwariskan 

melalui garis keturunan.4 

Pelaksanaan pembagian waris terkadang berbeda antara suku daerah dan daerah 

lainnya karena sistem hukum kewarisan mempunyai corak tersendiri dari alam 

pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan sistem keturunan 

patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral.5 Pada masyarakat Minang misalnya, 

dengan sistem kekerabatan yang matrilineal dimana yang berhak mendapat harta 

warisan adalah anak perempuan dan anggota keluarga perempuan lainnya. Sedangkan 

anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Sistem kekerabatan di masyarakat 

Minangkabau memiliki beberapa ciri diantaranya keturunan dihitung menurut garis 

Ibu, suku terbentuk melalui garis keturunan Ibu, serta hak-hak dan pusaka diwariskan 

oleh mamak kepada kemenakannya dari saudara laki-laki Ibu kepada anak dari 

      4Tradisi Lampung, Tersedia di: https://www.indoensiakaya.com/jelajah-
indoensia/detail/masyarakat-adat-lampung-saibatin (diakses 1 Februari 2017)
      5 Khoirun Nisa, Supriyatna, Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Multikultural: Studi di 
Desa teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten labuhan Batu Selatan Sumatera Utara 
(Al-Ahwal, 2015, Vol. 8 No. 2), h. 162

https://www.indoensiakaya.com/jelajah-indoensia/detail/masyarakat-adat-lampung-saibatin
https://www.indoensiakaya.com/jelajah-indoensia/detail/masyarakat-adat-lampung-saibatin
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saudara perempuan.6 Pada masyarakat Jawa dengan sistem kekerabatannya yang 

parental (bilateral), hak mewarisi sama-sama dimiliki oleh anak laki-laki dan 

perempuan sehingga tidak ada perbedaan diantara keduanya. Sedangkan pada 

masyarakat Batak Toba dan Karo dengan sistem kekerabatnnya yang patrilineal, yang 

berhak mewarisi adalah anak laki-laki. Sedangkan anak perempuan tidak dipandang 

sebagai ahli waris dari orang tuanya. 7 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dengan 
mewawancarai narasumber awal pada penelitian ini mengatakan bahwa “Perkawinan 
dalam masyarakat Lampung adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum 
agama Islam dan diakui oleh hukum adat. Anak yang diahirkan juga merupakan anak 
yang sah untuk ahli warisnya menurut hukum adat dan oleh karenanya ia berhak 
sebagai ahli waris dari ayahnya baik dalam harta warisan maupun kedudukan adat. 
Sistem perkawinan masyarakat adat Lampung ada dua sistem yang diterapkan yaitu 
pada masyarakat adat Lampung Pepadun dan masyarakat adat Lampung Saibatin.”.8 

Berdasarkan hasil wawancara, maka perlu adanya suatu pendalaman lebih lanjut 

untuk mengetahui sistem kewarisan pada masyarakat Lampung. Setiap makhluk yang 

bernyawa pasti akan merasakan kematian. Allah swt telah mengatur hal tersebut 

sebagai akhir dari kehidupan di dunia. Sebagai salah seorang anggota masyarakat, 

maka apabila berbicara mengenai kematian arah dan jalan pikiran tentu akan menuju 

kepada masalah warisan. Apabila seseorang yang menjadi anggota masyarakat pada 

suatu saat karena usianya yang sudah uzur, atau karena mengalami suatu kejadian 

sesuatu, misalnya kecelakaan, terserang penyakit dan lain-lain, seseorang itu 

      6 Alfi Husni, Pembagian Warisan Harta Pusaka Rendah Tidak Bergerak Dalam Masyarakat 
Minangkabau (The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 2016, Vol. 6 No. 2), h. 299.
      7 Azhari Akmal Tarigan, Pelaksanaan Hukum Waris di Masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara 
(Jurnal Ilmiah Syariah, 2014, Vol. 14 No. 2), h. 200.
       8 Bunyana, wawancara tanggal 23 Desember 2016.
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meninggal dunia, maka perhubungan-perhubungan hukum tidak lenyap begitu saja 

karena seseorang tersebut masih memiliki sanak saudara yang ditinggalkan, baik itu 

ayah atau ibunya, kakek dan neneknya atau anak-anaknya.9 

Hukum waris adat yang hanya mewariskan harta pusaka kepada anak laki-laki 

tertua merupakan budaya masyarakat yang perlu dikaji berdasarkan perspektif hukum 

Islam juga karena mayoritas masyarakat Lampung adalah orang muslim sehingga hal 

ini dapat dikaji lebih lanjut. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur 

segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta 

kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.10 Sebaliknya 

tradisi yang tidak ditandai aturan yang identik berdasarkan sejarah cenderung 

memiliki vitalitas hukum di masa sekarang ini. Sistem hukum yang sama memiliki 

sebagian karakteristik, aturan-aturan dan lembaga yang sama sesuai prosesnya secara 

adat.11 Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7, yang 

berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٖ مِّمَّا تَرَكَ ٱلٖوَٰلِدَانِ وَٱألَٖقٖرَبُونَ 
وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٖ مِّمَّا تَرَكَ ٱلٖوَٰلِدَانِ وَٱألَٖقٖرَبُونَ مِمَّا 

قَلَّ مِنٖهُ أَوٖ كَثُرَٖ نَصِيبٖا مَّفٖرُوضٖا ٧

      9 Oemarsalim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h.1.
      10 Supriyadi, Pilihan Hukum Kewarisan Dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum 
Islam dan Hukum Perdata (Al-‘Adalah, 2015, Vol. 12 No. 3), h. 558.
      11 Colin B. Picker, International Law’s Mixed Heritage: A Common/ Civil Law Jurisdiction 
(Vanderbilt Journal of transnational Law, 2008, Vol. 41 No. 1083), h. 1093.
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Artinya:
“Bagi orang laki-laki ada hak peninggalan dari Ibu Bapak dan kerabatnya, dan bagi 
wanita ada hak bagian (pula) dari Ibu Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau 
banyak menurut bagiannya yang telah ditetapkan.”12 

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt telah menentukan bagian harta warisan 

untuk laki-laki dan wanita sesuai dengan proporsinya masing-masing. Allah swt 

begitu sangat adil karena tidak hanya laki-laki saja yang diberikan ketetapan atas 

harta warisan tetapi juga wanita meskipun dengan rasio yang berbeda. Pembagian-

pembagian yang telah ditetapkan berdasarkan syariat Islam sangat sesuai dengan 

perhitungan matematika dengan rasio yang berbeda antara laki-laki dan wanita. 

Seorang laki-laki mendapatkan harta warisan dua kali dari seorang wanita. Hal ini 

menjelaskan bahwa Allah swt mengajarkan kepada manusia untuk tidak tamak 

terhadap kehidupan dunia dan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah swt 

berikan. 

Hukum waris adat yang menggunakan sistem kemayoratan laki-laki yang sedikit 

berbeda dengan hukum waris Islam yang membagi harta peninggalan dari keluarga 

dengan rasio yang telah ditetapkan telah Allah swt jelaskan di dalam Al-Qur’an surat 

An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوٖلَٰدِكُمٖٖ لِلذَّكَرِ مِثٖلُ حَظِّ 
ٱألُٖنثَيَيٖنِٖ فَإِن كُنَّ نِسَآءٖ فَوٖقَ ٱثٖنَتَيٖنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا 
تَرَكَٖ وَإِن كَانَتٖ وَٰحِدَةٖ فَلَهَا ٱلنِّصٖفُٖ وَألَِبَوَيٖهِ لِكُلِّ 
وَٰحِدٖ مِّنٖهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُٖ وَلَدٖٖ فَإِن 
لَّمٖ يَكُن لَّهُٖ وَلَدٖ وَوَرِثَهُٖٓ أَبَوَاهُ فَألُِمِّهِ ٱلثُّلُثُٖ فَإِن 

      12 Departemen Agama RI, Op.Cit. h. 62.
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كَانَ لَهُٖٓ إِخٖوَةٖ فَألُِمِّهِ ٱلسُّدُسُٖ مِنٖ بَعٖدِ وَصِيَّةٖ 
يُوصِي بِهَآ أَوٖ دَيٖنٍٖ ءَابَآؤُكُمٖ وَأَبٖنَآؤُكُمٖ الَ تَدٖرُونَ 
أَيُّهُمٖ أَقٖرَبُ لَكُمٖ نَفٖعٖاٖ فَرِيضَةٖ مِّنَ ٱللَّهِٖ إِنَّ ٱللَّهَ 

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٖا ١١ 
 

Artinya:
“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 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 Bapak, bagi 
masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (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 Allah. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”13

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah SWT membagi setiap hal secara adil antara 

laki-laki dan perempuan. Bukan karena tidak ada suatu alasan seorang lelaki 

mendapatkan hak lebih banyak daripada perempuan tetapi karena kewajiban laki-laki 

lebih berat dari perempuan. Secara garis besar pembagian harta waris menurut Islam 

memiliki kesamaan dalam hukum adat dimana laki-laki yang lebih mendominasi 

dalam pembagian harta waris. Berdasarkan ketentuan-ketentuan agama yang 

menetapkan besarnya pembagian harta waris maka secara tidak langsung bahwa 

dalam proses pembagian harta waris terdapat suatu perhitungan matematis. 

      13 Ibid, h. 11.
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Beberapa penelitian baik di luar maupun di dalam seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Lila Na’imatul Ngiza menyimpulkan bahwa petani di desa Sukoreno 

menggunakan konsep matematika (aktivitas menghitung) pada saat menyebutkan 

nilai tempat, memperkirakan padi, bibit jeruk yang akan ditanam, jumlah pekerja dan 

pengaruhnya terhadap luas dan waktu yang dibutuhkan, menghitung upah untuk 

pekerja pada saat bercocok tanam, menghitung panjang blak, menghitung 

pengeluaran pada saat bercocok tanam, menghitung jumlah pupuk yang diberikan 

pada pemupukan dan menghitung untung/rugi hasil panen. Terdapat konsep materi 

matematika dalam aktivitas matematika yang dilakukan oleh para petani Jawa di Desa 

Sukoreno, materi tersebut yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai, operasi 

hitung, perbandingan, konversi satuan ukuran panjang dan berat, aritmatika sosial, 

pembulatan dan luas segi empat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rhofy Nur Khairadiningsih menyimpulkan  

bahwa budaya suku Madura di Situbondo dalam melakukan transaksi jual beli sangat 

berkaitan dengan matematika, yaitu pada saat penghitungan laba, penghitungan 

kembalian, serta cara membayar kepada penjual. Hasil eksplorasi etnomatematika 

masyarakat suku Madura di Situbondo pada aktivitas membilang juga terlihat pada 

caranya menyebutkan bilangan 1, 2, 3, … dalam bahasa Madura dan juga pada saat 

mengoperasikan bilangan-bilangan tersebut dalam operasi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian. 

Konten yang sama juga diteliti oleh Karnilah bahwa pengucapan bilangan yang 

sering dilafalkan oleh masyarakat Baduy diantaranya hiji untuk menyebutkan 
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bilangan satu tilu untuk bilangan dua, separo sama dengan setengah, ranggeong 

setara dengan 5 liter beras. Pelafalan tersebut ternyata memiliki suatu konsep 

matematika yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 1Kg beras 

dinyatakan dalam K= 3,6 rg (dalam 1 kg beras setara dengan 3,6 rg sedangkan rg 

menyatakan banyaknya ranggeong padi dan bilangan asli r dalam satuan ikat 

ranggeong ).

Penelitian selanjutnya oleh Izzatul Munawawroh, temuan penelitian ini 

menjelaskan mengenai teknik operasi hitung yang dilakukan oleh pedagang sayur 

tersebut. Teknik operasi hitung yang dilakukan berbeda dengan yang diajarkan di 

sekolah, untuk melakukan algoritma penjumlahan misalnya, pedagang sayur 

menggenapkan bilangan pertama ke puluhan terdekat dengan menjumlahkan bilangan 

kedua. Konsep algoritma lainnya yaitu mengenai pengurangan, perkalian dan 

pembagian.

Matematika sebagai tulang punggung pembangunan manusia. Selama ini 

matematika dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari aktivitas kehidupan manusia, 

dan tidak terkait sama sekali dengan budaya.  Pembelajaran yang dilakukan di dalam 

kelas pun hanya sebagai matematika yang bersifat mutlak tanpa ada kaitannya dengan 

kehidupan manusia. Urbiratan D’Ambrosio adalah salah seorang ahli pendidikan 

matematika yang menolak akan hal tersebut. D’Ambrosio mengungkapkan bahwa 

matematika adalah actor penting sekaligus tulang punggung dari peradaban manusia 

modern. Sejarah mencatat bahwa matematika telah terintegrasi dengan sangat baik ke 
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dalam dunia industri, teknologi, militer, ekonomi, dan sistem politik. Tidak ada yang 

memungkiri akan hal tersebut. 

Melalui pemikiran D’Ambrosio tersebut, sebuah studi dalam pendidikan 

matematika kini telah dikembangkan untuk membawa proses pembelajaran ke arah 

yang optimal sekaligus menjaga warisan kebudayaan masyarakat setempat. Studi 

tersebut dinamakan dengan study ethnomathematics dengan harapan bahwa 

peradaban manusia, seperti halnya tulang punggungnya, lahir menjadi peradaban 

yang indah, adil dan bermartabat terhadap budaya.14 Program etnomatematika 

dimulai sebagai sebuah program penelitian dalam sejarah dan filsafat matematika 

dengan tujuan memahami strategi matematika yang digunakan untuk mengamati, 

membandingkan, mengklasifikasikan, mengukur dan menyimpulkan suatu 

perkembangan manusia dalam lingkungan alam dan sosial budaya yang berbeda.15

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan adanya  

suatu konsep bilangan di dalam sistem pembagian warisan berdasarkan adat dan 

agama. Faktanya bahwa secara tidak langsung juga masyarakat Lampung telah 

menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari pada sistem pembagian 

harta waris dengan menerapkan konsep bilangan rasional. Dengan melihat suatu 

konsep dan pola matematika, peneliti ingin  mengungkap adanya ketentuan-ketentuan 

      14 Asep Saeful Ulum, Study Ethnomathematics Sebagai Solusi Alternatif Pengembangan 
Pendidikan Matematika dan Budaya di Aceh (Aceh: Conference Paper, 2013), h.2.
      15 Urbiratan D’Ambrosio, The Ethnomathematics Program and a Culture of Peace (Journal 
Mathematics and Culture, 2016, Vol. 10 No. 2), h. 6.
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berdasarkan perhitungan matematis yang dapat ditinjau berdasarkan konsep bilangan 

rasional dalam analisis matematika.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis, penulis tertarik meneliti 

lebih lanjut mengenai nilai budaya yang ada dalam masyarakat Lampung dan 

kaitannya dengan konsep matematika pada pembagian harta waris. Warisan dalam 

hukum adat yang pada pembagiannya memiliki perbedaan namun hakikatnya 

menganut konsep matematis. Dengan demikian penulis akan mengadakan penelitian 

dengan judul “Kajian Etnomatematika Pembagian Harta Waris Pada 

Masyarakat Lampung Ditinjau Dari Perspektif Adat”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Adanya suatu sistem pembagian waris menurut adat.

2. Matematika memiliki keterkaitan dengan kehidupan.

3. Masyarakat Lampung secara tidak langsung telah menanamkan konsep 

matematika yaitu bilangan rasional.

4. Mengetahui konsep etnomatematika terhadap hukum waris adat.

C. Ruang Lingkup

Karena keterbatasan beberapa hal (kemampuan peneliti, waktu peneliti, dan 

biaya peneliti) maka penelitian ini dibatasi pada beberapa hal yaitu:

1. Ruang lingkup yang akan diteliti yaitu etnomatematika.
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2. Etnomatematika yang akan diteliti merupakan sistem pembagian harta waris 

berdasarkan adat.

3. Subjek penelitian yaitu tokoh adat, peneliti budaya dan masyarakat Lampung 

atau orang yang mengetahui pengetahuan yang luas terhadap pembagian harta 

waris masyarakat Lampung.  

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan rumusan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah konsep etnomatematika pada 

pembagian harta waris masyarakat Lampung menurut perspektif adat?

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keterkaitan konsep etnomatematika pada sistem pembagian harta waris masyarakat 

Lampung.

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi masyarakat Lampung adalah dapat mengetahui nilai matematika 

yang terdapat dalam sistem pembagian waris. 

2. Manfaat bagi khalayak pendidik adalah dapat mengembangkan soal-soal 

pembelajaran dengan berpacu pada aktivitas matematika yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari.
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3. Manfaat bagi peneliti adalah dapat mengetahui nilai etnomatematika yang 

terdapat di dalam hukum pembagian waris adat Lampung dan dapat 

menunjukkan pola keterkaitan budaya melalui penelitian tersebut.

4. Manfaat bagi peneliti lain adalah dapat digunakan sebagai acuan jika ingin 

melakukan penelitian yang sejenis dalam membongkar keterkaitan antara 

matematika dengan nilai budaya tertentu.

G. Definisi Operational

        Definisi operational bertujuan memberikan batasan pengertian terhadap istilah 

yang digunakan dalam penelitian agar tidak menimbulkan anggapan lain. Berikut 

dipaparkan definisi operational setiap variabel yang ditulis dalam penelitian:

a. Studi dalam penelitian ini adalah suatu kajian atau telaah yang bertujuan untuk 

menggali nilai etnomatematika masyarakat Lampung dalam pembagian harta 

waris. 

b. Etnomatematika merupakan matematika yang tumbuh dan berkembang dalam 

kebudayaan tertentu dan aktivitas masyarakat pada kelompok budaya dalam 

memahami, mengekspresikan dan menggunakan konsep-konsep serta praktik-

praktik kebudayaan yang berhubungan dengan matematika.

c. Harta waris merupakan sesuatu yang diwariskan seperti harta, nama baik dan 

harta pusaka. Semua harta benda yang ditinggalkan baik harta benda yang sudah 

dibagi, belum dibagi atau memang tidak dibagi. Oleh karena menurut hukum 
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adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi oleh rasa persatuan 

keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan. 

d. Hukum waris adat adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi 

kepada keturunannya sesuai dengan aturan-aturan hukum yang mengenai cara 

bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang 

berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.

e. Pembagian warisan masyarakat Lampung

Harta warisan yang didapat dengan cara turun temurun sampai kakek dalam 

masyarakat Lampung disebut dengan harta sanimbang (Lampung) dan hanya 

diturunkan kepada anak tertua laki-laki, kecuali hasilnya yang dapat dinikmati 

bersama dengan cara musyawarah yang dipimpin oleh Saibatin (anak tertua laki-

laki). Harta sanimbang kedudukannya dalam keluarga Lampung adalah sebagai 

modal awal untuk membantu keluarga yang belum mampu secara ekonomi. 



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Hukum Waris

       Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, 

mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban terhadap anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap 

barang-barang yang berada dalam masyarakat tersebut. Hukum sangat diperlukan 

untuk menyelesaikan dan mengatur kepentingan-kepentingan yang menyangkut 

orang banyak termasuk warisan. Hukum waris merupakan suatu cara 

penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang 

melahirkan sedikit-banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya 

seseorang.1 Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan-batasan mengenai 

warisan, antara lain:

1. Seorang yang meninggalkan warisan (Erflater) pada saat orang tersebut 

meninggal dunia.

2. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (Erfenaam), yang mempunyai hak 

menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.

       1 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: PT Adi Mahasatya, 2006), h. 2.
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3. Harta warisan (nalaten schap), yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan selalu 

beralih kepada para ahli waris tersebut.2

       Sebelum membahas tentang hukum kewarisan menurut adat maupun agama 

maka terlebih dahulu harus mengetahui latar belakang dari kondisi 

kekeluargaanya. Untuk orang-orang Indonesia asli tidak memiliki kekeluargaan, 

tetapi ada juga di beberapa daerah yang memiliki beraneka ragam kekeluargaan 

yang dapat dimasukkan dalam beberapa macam golongan, yaitu:

1. Sifat kebapakan (patrilineal)

2. Sifat keibuan (Matrilineal)

3. Sifat kebapak-ibuan (parental)

Pada hakikatnya kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan tidak ada 

perbedaan antara suami dan istri, mengenai kedudukannya dalam keluarga 

masing-masing si suami sudah menjadi suatu keharusan dalam pernikahannya 

menjadi anggota keluarga si istri, dan istri juga menjadi anggota si suami. Maka 

dari itu, bukan menjadi masalah lagi apabila pernikahan antara suami dan istri 

tersebut memiliki dua kekeluargaan, sedangkan dalam kekeluargaan orang 

tuanya juga masing-masing memiliki dua kekeluargaan, yaitu dari ayah dan 

ibunya.

       Setelah mengetahui perbedaan dari ketiga macam sifat kekeluargaan 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dari sifat-sifat kekeluargaan ini terletak 

pada sifat kewarisannya. Letak perbedaan yang utama adalah dengan adanya 

       2 Ibid, h. 4.
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Pasal 1066 BW dimana pasal ini tidak ada dalam hukum adat di antara orang-

orang Indonesia asli. Pada Pasal 1066 BW menetapkan adanya hak mutlak dari 

masing-masing para ahli waris apabila pada suatu saat menuntut pembagian dari 

harta warisannya, sedangkan pada hukum adat untuk orang-orang Indonesia asli 

kadang-kadang harta warisan itu masih utuh dan tidak menjadi suatu keharusan 

untuk dibagi-bagikan pada para ahli warisannya.3. Dari penjelasan diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta 

kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa 

semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan 

semua hutangnya berdasarkan dengan hukum.4

a. Hukum Waris Adat

       Dalam hubungan yang sangat eratnya dengan apa yang telah dibicarakan 

dalam poin diatas maka hukum waris adat itu meliputi aturan-aturan hukum 

yang bertalian dengan proses dari abad ke abad yang menarik perhatian ialah 

proses penerusan dan peralihan kekayaan materiel dan immaterieel dari 

turunan ke turunan.5 Istilah hukum waris adat dimaksudkam untuk 

membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum 

waris Indonesia, hukum waris nasional, hukum waris Minangkabau dan 

       3 Ibid, h.8.
       4 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta: Bina Aksara). h.7.
       5 Soebakti Poesponoto, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. (Jakarta Pusat: Pradya Paramita), 
h.231.
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sebagainya. Jadi istilah hukum waris adat atau juga akan disebut hukum adat 

waris tidak ada keberatannya. 

       Istilah waris di dalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih 

dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian 

bahwa didalam hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan 

tentang waris dalam hubunganya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu. 

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan 

tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan 

waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan 

pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya 

adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada 

keturunannya. 

      Teer Har menyatakan bahwa hukum waris adat adalah aturan-aturan 

hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan 

peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi 

pada generasi.6 Berbeda dengan Soepomo yang mengatakan bahwa hukum 

adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan 

serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak 

berwujud benda dari suatu generasi kepada turunannya.7

       6 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), h. 17.
       7 Ibid, h. 18.
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Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas 

Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab 

perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang 

berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhinneka tunggal ika. Latar 

belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong 

menolong untuk mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di 

dalam hidup.8

1) Sifat Hukum Waris Adat

       Jika hukum warisan adat dibandingkan dengan hukum waris Islam 

atau hukum waris barat seperti disebut didalam KUH Perdata, maka 

nampak perbedaan-perbedaannya dalam harta warisan dan cara-cara 

pembagiannya yang berlainan. Harta warisan menurut hukum warisan 

adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi 

merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis 

macamnya dan kepentingan para warisannya. Harta warisan adat tidak 

boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu kalau dibagi-

bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana 

di dalam hukum waris Islam.

       Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan 

penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat 

dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia 

       8 Ibid, h. 19.
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tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan 

dinikmati. Hukum waris adat tidak mengenal pembagian mutlak 

sebagaimana hukum waris Islam. Hukum waris adat tidak mengenal 

adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan 

dibagikan kepada para waris. Akan tetapi jika si waris mempunyai 

kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, 

maka ia dapat saja mengajukan dengan cara bermusyawarah dan 

bermufakat dengan para waris lainnya.9   

b. Hukum Waris Islam

       Agama Islam telah mengatur pembagian harta pusaka dengan peraturan 

yang baik dan sesuai dengan akal yang waras. Setiap orang Islam wajib 

menaati peraturan itu serta melaksanakannya sesuai dengan perintah Allah. 

Allah menganjurkan supaya kaum muslimin menaati peraturan pembagian 

harta pusaka sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Qur’an dan 

menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan itu. Karena 

siapa yang mengambil hak orang lain dengan tiada suka hati yang 

empunyanya, samalah halnya dengan meampok atau mencuri pada sisi Allah 

swt meskipun orang tersebut terlepas dari hukuman diatas dunia.10

       Sistim hukum waris Islam adalah sistim hukum waris yang pelaksanaan 

dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat 

       9 Ibid, h. 20.
       10 Mahmud Yunus, Hukum Warisan Dalam Islam. (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1999), h. 5.
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maka ada masalah waris, jadi apabila seseorang meninggal dunia 

meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus 

dibagi-bagikan kepada para waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga 

memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Di beberapa 

daerah dimana pengaruh ajaran Islam telah mendarah daging sistim pewarisan 

Islam ini berlaku. Sistim ini menururt Hazairin merupakan sistim individual 

bilateral. Dasar berlakunya sistim individual bilateral ialah Al-Qur’an surat 

An-Nisa. Sesungguhnya hukum waris Islam ialah perubahan dari hukum waris 

adat bangsa Arab sebelum Islam yang berdasarkan sistim kekeluargaan 

kebapak-an (patrilineal) dimana yang berhak mendapat harta peninggalan 

adalah hanya asabat, yaitu kaum kerabat lelaki dari pihak bapak. Setelah 

datangnya Islam maka Al-Qur’an melakukan perubahan sebagaimana diatur 

dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7-18 dengan memberi bagian bagi kaum 

wanita, sehingga yang disebut dzawul-faraidh, yaitu ahli waris yang berhak 

mendapat warisan adalah sebagai berikut:

1. Menurut garis bapak-anak (kebawah) ialah juga anak perempuan,anak

perempuan dari anak lelaki

2. Menurut garis anak-bapak (keatas) ialah bapak, ibu, kakek dari pihak

bapak dan nenek perempuan dari pihak bapak maupun dari pihak ibu

3. Menurut garis saudara (kesamping), ialah saudara kandung, saudara 
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tiri dari pihak bapak, dan saudara tiri dari pihak ibu juga duda dan

janda.11

2. Penerusan Harta Waris Masyarakat Lampung

Lampung merupakan salah satu daerah yang menganut sistem kewarisan mayorat 

dan kolektif yaitu harta sanimbang (harta pusaka) yang diturunkan kepada anak tertua 

laki-laki, harta warisan tidak didistribusikan kepada ahli warisnya. Yang dapat 

dinikmati bersama adalah hasil dari harta warisan tersebut. Sedangkan harta intinya 

tidak dibagikan kepada ahli waris. 

       Hukum waris adat orang Lampung (ulun: Lampung) adalah penerusan dan 

pengalihan hak penguasaan harta yang tidak dibagi-bagi kepada anak tertua laki-laki, 

yang bertugas sebagai pemimpin menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai 

kepala keluarga. Menurut Hilman Hadikusuma hukum waris adat Lampung menganut 

sistem mayorat dan kewarisan kolektif, penerus dan pengalihan hak penguasaan harta 

dan tidak boleh dibagi-bagi, hanya dilimpahkan kepada anak tertua laki-laki yang 

bertugas sebagi pemimpin rumah tangga mengganti kedudukan Ayah atau Ibu 12 

namun karena mayoritas masyarakat Lampung adalah muslim maka pembagiannya 

secara agama, yang dibagikan secara adat yaitu harta benda pusaka. Harta pusaka 

yaitu harta warisan keturunan dari keturunan-keturunan diatasnya (warisan leluhur 

terdahulu) yang diwariskan kepada anak lak-lakki tertua dalam keluarga Lampung. 

3. Pengertian Kebudayaan

       11 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat. (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), h.40-42.
       12 Hilman Hadikusuma, Op.Cit. h. 28-29.
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       Kebudayaan yang masih melekat di masyarakat Indonesia merupakan tradisi dan 

warisan yang tidak dapat digantikan ke ciri khasannya karena merupakan identitas 

bangsa maupun daerah. Budaya yang berkembang di masyarakat saat ini masih tetap 

dijaga tradisinya sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia. Kata kebudayaan berasal 

dari terjemahan kata kultur. Kata kultur dalam bahasa Latin cultura berarti 

memelihara, mengolah dan mengerjakan. Dalam kaitan ini, cakupan kebudayaan 

menjadi sangat luas, seluas hidup manusia. Hidup manusia akan memelihara, 

mengolah dan mengerjakan berbagai hal-hal yang menghasilkan tindak budaya.13 

Secara etimologi pengertian budaya (culture) berasal dari kata latin colore yang 

berarti membajak tanah, mengolah, memelihara ladang. Secara terminologis 

pengertian budaya menurut Montago dan Dawson (1993) merupakan way of life yaitu 

cara hidup tertentu yang memancarkan identitas tertentu dari suatu bangsa. Bahasa 

Indonesia mengartikan kebudayaan dari bahsa Sanksekerta “buddhayah”, yaitu 

bentuk jamak dari buddhi yang memiliki arti budi atau akal. 

Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa sedangkan 

kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut. Budaya menurut Ki Hajar 

Dewantara merupakan perjuangan yang dilakukan oleh manusia untuk keselamatan 

dan kebahagiaan manusia karena kebudyaan itu dipengaruhi oleh anggota masyarakat 

tetapi dilain pihak anggota masyarakat itu dipengaruhi oleh kebudyaaan. Selanjutnya 

Koentjaraningrat mendefiniskan budaya sebagai keseluruhan sistem, gagasan, 

       13 Suwardi Endraswara, Metode, Toeri, Teknik Penelitian Kebudayaan (Tangerang: PT. 
Agromedia Pustaka), h.20.
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tindakan serta hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar.14 Perilaku masyarakat yang 

berkembang hingga saat ini pun merupakan bagian dari memelihara dan mewarisi 

sikap dari nenek moyang untuk menjaga sebuah nilai budaya. Menurut Keesing 

kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya 

mengenai sebagian tata cara hidup saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih 

diinginkan. Jadi kebudayaan menunjukkan pada berbagai aspek kehidupan sosial 

masyarakat yang baik/sopan dan sebagai penafsiran bagi perilaku orang lain. Hal 

yang sama pula dikemukan oleh Sathe bahwa kebudayaan adalah gagasan-gagasan 

dan asumsi-asumsi penting yang dimiliki suatu masyarakat yang menentukan atau 

mempengaruhi komunikasi, pembenaran, dan perilaku anggota-anggota masyarakat.15 

Istilah ini meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan 

juga hasil dari kegiatan yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk 

tertentu. Kebudayaan yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki dengan cara belajar 

karena budaya tidak diturunkan secara biologis atau pewarisan melalui unsur genetis. 

4. Definisi Etnomatematika

       Matematika dan budaya merupakan sesuatu unsur yang saling berkaitan satu 

sama lain dalam kehidupan. Secara tidak langsung, seluruh kejadian dalam kehidupan 

sehari-hari dalam masyarakat pasti selalu berkaitan dengan matematika. Keterkaitan 

      14 Eva Maryamah, “Pengembangan Budaya Sekolah”. Jurnal Tarbawi, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 
2016), h. 88.  
      15 A. E. Dumatubun, “Kebudayaan, Kesehatan orang Papua Dalam Perspektif Antropologi 
Kesehatan”. Jurnal Antropologi Papua Vol. 1 No. 1 (Agustus 2002), h. 1.
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matematika sebagai ilmu yang mendasari seluruh kehidupan manusia inilah yang 

diistilahkan dengan etnomatematika. 

       Ethno mengacu pada konteks budaya, sementara mathema berarti menjelaskan, 

mengetahui atau memahami dan tics yaitu harus dilakukan dengan techno yang juga 

berakar pada seni dan teknik. D’Ambrosio mendefinisikan ethnomatematics dengan 

cara berikut: 

“The prefix ethno is today accepted as a very broad term that refers to the social-
cultural context and therefore includes languages, jargon, and codes of behavior, 
myths, and symbols. The derivation of mathema is difficult, but tends to mean to 
explain, to know, to understand, and to do activities such as ciphering, measuring, 
classifying, inferring and modelling. The suffix –tics is derived from techne, and has 
the same root as technique”. 16

      Berdasarkan konsep pendefinisian diatas dapat ditafsirkan bahwa secara bahasa, 

awalan ethno diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks 

social budaya termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos dan symbol. Kata dasar 

mathema cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan 

kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklasifikasikan, menyimpulkan dan 

pemodelan. Akhiran –tics berasal dari techne dan bermakna sama seperti teknik. Etno 

mengacu kepada anggota kelompok dalam suatu lingkungan budaya yang 

diidentifikasi oleh tradisi budaya mereka, kode, symbol, mitos dan cara-cara tertentu 

yang digunakan untuk alasan dan untuk menyimpulkan. Mathema berarti untuk 

menjelaskan dan memahami, mengatasi, mengelola sehingga anggota kelompok 

       16 M. Balamurugan, Ethnomathematics an Approach for Learning Matheamtics From 
Multicultural Perpectives, IJMRR (International Journal of Modern Research and Reviews) Vol. 3. 
Issues. 6 pp 716-720.
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budaya dapat bertahan dan berkembang  dan tics mengacu pada teknik seperti 

menghitung, memesan, pengurutan, mengukur, menimbang, pengkodean, 

mengklasifikasi, menyimpulkan dan modeling.

       Etnomatematika diperkenalkan oleh D’Ambrosio, seorang matematikawan Brasil 

yang mengistilahkan matematika yang dipraktekkan oleh kelompok budaya seperti 

kelompok perkotaan, pedesaan, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia 

tertentu, atau masyarakat adat sebagai etnomatematika. Pada tahun 2001 D’Ambroiso 

mengungkapkan bahwa etnomatematika melengkapi upaya dari guru dan siswa dalam 

pembelajaran matematika sekolah formal dalam memberikan makna kontekstual yang 

relevan. Etnomatematika sebagai fenomena matematika menurut Bishop dibagi 

menjadi enam kegiatan mendasar yang selalu dapat ditemukan pada sejumlah 

kelompok budaya. Keenam fenomena matematika tersebut adalah aktivitas: 

menghitung/membilang, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain dan 

menjelaskan.17 Melalui pemikiran D’Ambrosio tersebut, sebuah studi dalam 

pendidikan matematika kini telah dikembangkan untuk membawa proses 

pembelajaran ke arah yang optimal sekaligus menjaga warisan kebudayaan 

masyarakat setempat. Studi tersebut dinamakan dengan study ethnomathematics 

dengan harapan bahwa peradaban manusia, seperti halnya tulang punggungnya, lahir 

menjadi peradaban yang indah, adil dan bermartabat. 

       17 Chandra Sri Ubayati et.al, Eksplorasi Etnomatematika Pada Sero (Set Net): Budaya Masyarakat 
KokasFakfak Papua Barat.(Program Studi Magister Pendidikan Matematika Universitas Cendrawasih: 
Jurnal Ilmiah Matematika dan Pembelajarannya) Vol. 2, No. 1, 2016.
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       Study ethnomathematics adalah suatu kajian yang meneliti cara sekolompok 

orang pada budaya tertentu dalam memahami, mengekspresikan dan menggunakan 

konsep-konsep serta praktik-praktik kerbudayaan yang digambarkan oleh peneliti 

sebagai sesuatu yang matematis. Sebagaimana dikemukakan oleh Barton bahwa 

“Ethnomathematics is field of study which examines the way people from other 

cultures understand, articulate and use concepts and practices which are from their 

cultures and which the researcher describes as mathematical”.18 

       Asher memperkenalkan dua komponen yang dapat mengekpresikan deskripsi 

dari etnomatematika itu sendiri yaitu yang pertama ia menambahkan kata 

presentation untuk menekankan bahwa etnomatematika tidak hanya sebagai 

komposisi ide secara implisit tetapi juga secara eksplisit dapat dipraktekkan dalam 

kenyataannya dan disajikan dalam kelompok budaya yang berbeda. Yang kedua 

Asher merubah definisi budaya menjadi masyarakat tradisional dengan alasan untuk 

menyertakan budaya lain yang menyajikan matematika sebagai kajian dan penyajian 

dari ide-ide matematika pada masyarakat tradisional.19 Sebaliknya Rowlands and 

Carson berpendapat bahwa banyak praktik budaya yang dapat digambarkan secara 

matematis namun tidak mimiliki esensi matematika yang sesungguhnya sehingga 

tidak menggambarkan etnomatematika.20 Dari beberapa pendapat tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa etnomatematika merupakan aktivitas suatu masyarakat pada 

       18 Lukas Zamecnik, The Future of Philosophy, (Univerzita Palackeho v Olomouci), h. 90.
       19 O. Arda Cimen, Discussing Ethnomathematics: Is Mathematics Culturally Dependent?, (ERPA, 
Elsevier 2014), h. 524.
       20 Noor Aishikin Adam, Mutual Interrogation: A Methodological Process in Ethnomathematical 
Research, (International Conference on Mathematics Education Research (ICMER), Elsevier 2010), h. 
701.
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kelompok budaya tertentu dalam memahami, mengekspresikan dan menggunakan 

konsep-konsep serta praktik-praktik kebudayaan yang berhubungan dengan 

matematika seperti menghitung/membilang, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, 

bermain dan menjelaskan. Etnomatematika telah dikaitkan dengan aktivitas budaya 

yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat maupun individu secara matematis. 

Pada penelitian ini aktivitas etnomatematika yang akan diteliti ialah aktivitas 

menghitung/membilang dan menjelaskan. 

5. Kajian Etnomatematika

       Etnomatematrika didefinisikan sebagai cara-cara khusus yang digunakan oleh 

suatu kelompok budaya atau masyarakat tertentu dalam aktivitas matematika. Dimana 

aktivitas matematika adalah aktivitas yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian 

dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam matematika atau 

sebaliknya, meliputi aktivitas mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang 

bangun atau alat, membuat pola, membilang, menetukan lokasi, bermain, 

menjelaskan dan sebagainya. Sedangkan bentuk etnomatematika adalah hasil 

aktivitas matematika yang dimiliki atau berkembang di masyarakat Lampung 

meliputi konsep-konsep matematika pada peninggalan budaya dan aktivitasnya.21 

Etnomatematika mengkaji mengenai lambang-lambang, konsep-konsep, prinsip-

prinsip dan keterampilan-keterampilan matematis yang ada pada kelompok bangsa, 

suku ataupun kelompok masyarakat lainnya. Disamping itu juga etnomatematika 

21 Rosida Rakhmawati, Aktivitas Matematika Berbasis Budaya Pada Masyarakat Lampung (Al-
Jabar: Jurna Pendidikan Matematika), Vol.7, No.2, 2016.
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menelaah mengenai hal-hal yang bersifat matematis antara suatu kelompok 

masyarakat misalnya cara berpikir, cara bersikap, cara berbahasa dan sebagainya. 

Poin yang terpenting dari kajian etnomatematika yaitu agar keterkaitan antara 

matematika dan budaya dapat lebih dipahami, sehingga persepsi siswa dan 

masyarakat tentang matematika menjadi lebih tepat dan pembelajaran matematika 

bisa lebih disesuaikan dengan konteks budaya siswa dan masyarakat, dan matematika 

lebih mudah dipahami karena tidak lagi dipersepsikan sebagai sesuatu yang asing 

oleh siswa dan masyarakat sehingga siswa dan masyarakat memperoleh manfaat yang 

optimal dari kegiatan belajar matematika.

       Berdasarkan pemaparan di atas, maka studi etnomatematika pada penelitian ini 

akan difokuskan pada pembagian harta waris masyarakat Lampung ditinjau dari 

perspektif adat dengan melihat dan memahami hukum mawaris yang berkaitan 

dengan etnomatematika. Etnomatematika yang akan dipaparkan yaitu suatu konsep 

bilangan yang ada dalam proses pewarisannya. Sebelum peneliti menjelaskan lebih 

jauh, berikut akan dijelaskan mengenai sebuah hirarki bilangan.

a. Hirarki Bilangan

Flow chart dibawah ini menerangkan bahwa silsilah bilangan dapat 

diumpakan sebagai silsilah garis keturunan manusia yang dilahirkan oleh 

suatu bilangan puncak yaitu bilangan kompleks. Bilangan kompleks terbagi 

menjadi dua yaitu bilangan riil dan bilangan imajiner dimana bilangan 
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imajiner dapat terbagi oleh beberapa bilangan yang lebih spesifik lagi. Secara 

garis besar bilangan riil merupakan perluasan dari bilangan rasional dan 

irrasional. Bilangan rasional itu sendiri adalah himpunan dari bilangan bulat 

dan bilangan pecahan dimana bilangan bulat merupakan kumpulan dari 

bilangan asli, bilangan nol dan bilangan bulat negatif.

Bilangan kompleks yang pada umumnya dinotasikan dengan huruf C 

yaitu berasal dari kata complex merupakan sub total dari seluruh bilangan 

yang terdiri dari bilangan Real dan Imajiner. Bilangan kompleks adalah 

bilangan yang terbentuk dari a + bi, dimana a dan b adalah bilangan riil dan i 

Bilangan Kompleks ( C )

Bilangan Riil ( R ) Bilangan Imajiner 
( Im )

Bilangan Rasional ( Q ) Bilangan Irrasional 

Bilangan Bulat ( Z ) Bilangan Pecahan

Bilangan Asli ( N )   Nol 
olNoN
oNol

Bilangan Bulat 
Negatif
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adalah bilangan imajiner tertentu yang mempunyai sifat i2 = -1. Bilangan 

imajiner adalah bilangan yang mempunyai sifat i2 = -1. Secara definisi, bagian 

bilangan imajiner ini diperoleh dari penyelesaian persamaan kuadratik: x2 + 1 

= 0 atau x2 = -1. Bilangan ini biasanya merupakan bagian dari bilangan 

kompleks. Selain bagian dari bilangan kompleks, bilangan imajiner 

merupakan bagian bilangan riil. Bilangan riil a disebut juga bilangan riil dari 

bilangan kompleks dan bilangan real b disebut bagian imajiner. 

Jika pada suatu bilangan kompleks, nilai b adalah 0 maka kompleks 

tersebut menjadi sama dengan bilangan riil a. Bilangan kompleks a dapat 

ditambah, dikurang, dikali dan dibagi seperti bilangan riil, namun bilangan 

kompleks juga mempunyai sifat-sifat tambahan yang menarik. Misalnya, 

setiap persamaan aljabar polinomial yang mempunyai solusi bilangan 

kompleks, tidak seperti bilangan riil yang hanya memiliki sebagian. 22 

Bilangan Real yang dinotasikan dengan R merupakan himpunan dari bilangan 

positif, negative dan nol. Saah satu sifat penting dari bilangan riil adalah 

bilangan ini dapat direpresentasikan dengan titik-titik yang dapat disusun 

menjadi sebuah garis lurus. Secara umum, himpunan bilangan riil dibagi 

menjadi dua himpunan bilangan rasional (dinotasikan dengan Q) dan 

himpunan bilangan irrasional (Q’).23 

      22 Hayatun Nufus, Teori Bilangan (Universitas Pendidikan Indonesia 2010), h. 14.
      23 Hafnani, Rahma Zuhra, “Review Of Irrational Number”. Jurnal Natural, Vol. 14 No. 2 
(September 2014), h. 39.
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Bilangan yang dapat dinyatakan sebagai a/b dimana a, b bilangan bulat 

dan b tidak sama dengan 0 disebut bilangan rasional. Batasan dari bilangan 

rasional adalah mulai dari selang , . Dalam bilangan rasional di ( - ∞ ∞)

dalamnya mencakup bilangan bulat, bilangan asli, bilangan cacah, bilangan 

prima dan bilangan-bilangan lain yang menjadi subset dari bilangan rasional. 

Bilangan rasional memiliki sifat kepadatan yang secara spesifik menyatukan 

konsep desimal, pecahan dan bilangan bulat. Selain itu konsep kepadatan 

memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan konsep infinity. Konsep infinity 

dapat ditemukan secara potensial dengan menemukan hasil dari bilangan 

rasional a, b dan mengulangi secara bertahap sehingga dapat disimpulkan 

bahwa ada bilangan tak hingga banyaknya antara a dan b.24 Himpunan Q 

dikatakan “padat (dense)” di R jika ada satu bilangan rasional yang berada 

diantara dua bilangan riil sembarang. Akibat dari sifat kelengkapan R, maka 

Q’ juga “padat (dense)” di R.

Seringkali dalam aktivitas menghitung kita menemukan pembagian 

suatu bilangan yang hasil baginya tidak pernah berhenti. Bilangan riil yang 

tidak bisa dibagi (hasil baginya tidak pernah berhenti) yang dikenal dengan 

bilangan irrasional yang dinotasikan dengan Q’. Dalam hal ini bilangan 

irrasional tidak bisa dinyatakan sebagai a/b, dengan a dan b sebagai bilangan 

bulat dan b tidak sama dengan nol. Jadi bilangan irrasional bukan merupakan 

      24 Xenia Vamvakoussi, Stella. “Understanding The Structure Of The Set Of Rational Number: A 
Conceptual Change Approach”. Learning and Instruction (Elsevier) (2004). h. 456.
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rasional. Bilangan irrasional merupakan bilangan desimal yang terus berjalan 

dan tak berulang. Secara historis bilangan irrasional ditemukan pertama kali 

oleh seorang filosofi phitagoras yang bernama Hippasus (500 SM) ketika ia 

mengukur diagonal suatu persegi yang mempunyai sisi yang sama. Kedua sisi 

tersebut adalah satu, namun dari pengukuran tersebut dia menemukan suatu 

bilangan, yaitu   yang tidak dapat diubah dalam bentuk pecahan. Hingga √2

akhirnya, bilangan tersebut dinamakan dengan bilangan irrasional. 

Bilangan irrasional memliki sifat tidak tertutup yang secara rinci dapat 

dijelaskan bahwa penjumlahan dua buah bilangan irrasional tidak selalu 

menghasilkan bilangan irrasional. Bilangan irrasional dapat dihasilkan dari 

penjumlahan bilangan rasional dengan bilangan irrasional. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan suatu kontradiksi. Misal x bilangan rasional dan y bilangan 

irrasional. Asumsikan bahwa x+y = p/q dan dapat dinyatakan sebagai x = 

m/n, dengan m, n, p, q  dimana Z merupakan bilangan bulat dan ∈ Z

 Pada pemaparan diatas kita mengasumsikan bahwa y merupakan n ≠ 0,  q ≠ 0.

bilangan irrasional. Dengan demikian diperoleh hasil dari x+y = p/q yaitu 

. Karena sifat ketertutupan pada Z, sehingga pn-qm, qn , y = (pn - qm)/qn ∈ Z

dengan q, n . Atau x+y  untuk Q bilangan rasional. Terjadi kontradiksi ≠ 0  ∈ Q

dengan asumsi sehingga x+y haruslah irrasional.25

      25 Hafnani, Op.Cit, h. 40.
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Notasi Z yang merupakan lambang untuk bilangan bulat merupakan 

perluasan dari bilangan cacah. Artinya bilangan bulat merupakam contoh 

bilangan yang lebih lengkap dari bilangan cacah. Berbagai permasalahan 

matematika yang tidak bisa diselesaikan dengan penggunaan bilangan cacah 

dapat diatasi dengan adanya bilangan bulat.26 Pecahan adalah istilah dalam 

matematika yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Hakikat transaksi 

dalam pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan 

penyebut. 

Sedangkan menurut matematikawan tradisional bilangan asli 

dinotasikan dengan N yang berasal dari kata natural yaitu himpunan bilangan 

bulat positif yang bukan nol {1, 2, 3, 4,…}. Sedangkan yang kedua definisi 

oleh logikawan dan ilmu komputer, adalah himpunan nol dan bilangan bulat 

positif {0, 1, 2, 3,…}. Bilangan asli merupakan salah satu konsep matematika 

yang pailing sederhana dan termasuk konsep pertama yang bisa dipelajari dan 

dimengerti oleh manusia.27 Bilangan asli adalah jenis pertama dari bilangan 

yang digunakan untuk mengurutkan dan mendefinisikan sifat terhitung suatu 

himpunan.

6.  Indikator Etnomatematika Pada Harta Waris

      26 Yusmaneli, Meningkatkan Kemampuan Penjumlahan Bilangan Bulat Positif Negatif 
Menggunakan Lidi Berwarna Pada Siswa Tunagrahita Ringan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus Vol. 
1 No. 1 (UNP 2012), h. 5.
      27 Bilangan, Tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_asli (diakses 1 Februari 2017).

http://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_asli
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  Berdasarkan pembagian harta waris masyarakat Lampung yang ditinjau dari 

perspektif adat dan agama maka secara tidak langsung masyarakat Lampung 

telah menerapkan konsep etnomatematika dalam proses pembagiannya yaitu 

terdapat aktivitas menghitung yang ditinjau berdasarkan perspektif adat. Secara 

adat aktivitas etnomatematika pada pembagian harta waris terdapat pada proses 

pembagiannya yang tidak ada besarnya proporsi pada pembagian tersebut 

sehingga untuk menentukan besarnya pembagian tersebut masyarakat Lampung 

hanya menghitung dengan suatu perkiraan saja menggunakan persentase dalam 

pembagiannya. Secara tidak langsung juga ada operasi pembagian yang 

digunakan dalam menentukan besarnya hak waris juga. Ketentuan secara adat 

juga hanya mengutamakan anak laki-laki tertua dalam pewarisannya, karena 

anak laki-laki tertua harus mendapatkan hak waris yang lebih besar dan saudara-

saudara lainnya mendapatkan yang lebih kecil sehingga secara tidak langsung 

terdapat suatu konsep sifat urutan bilangan pada pembagian harta waris secara 

adat juga.

Mayoritas masyarakat Lampung yaitu muslim maka pada pembagian harta 

waris secara agama juga terdapat suatu konsep matematika yang terkandung di 

dalamnya meskipun ada suatu aturan mutlak yang mengatur proses pembagian 

harta waris secara agama. Berdasarkan hal tersebut konsep matematis yang 

terdapat dalam pembagian harta waris secara agama yaitu terdapat suatu 

perbandingan bilangan antara hak bagian yang diterima oleh masing-masing ahli 

waris berdasarkan hubungan kekerabatannya. Terdapat suatu sifat urutan 
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bilangan juga dalam pembagian harta waris secara agama dan juga opersi hitung 

matematika yaitu operasi penjumlahan, pengurangan dan juga perkalian dalam 

proses pembagiannya. Berdarkan ha tersebut maka konsep matematis yang 

terdapat dalam pembagian harta waris secara adat dan agama dapat dikaitkan 

dengan suatu bilangan dalam matematika yaitu bilangan rasional.

B. Kerangka Teori

Pembagian harta waris pada masyarakat Lampung yang hakikatnya dilakukan 

secara adat, namun karena mayoritas masyarakat Lampung beragama Islam sehingga 

harta warisan yang terbagi dibagikan secara agama. Dalam hukum Islam proses 

pembagiannya sudah diatur dan ditentukan oleh Allah SWT sesuai dengan 

proporsinya masing-masing dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 7 dan 11 sedangkan 

secara adat tidak diatur antara anak laki-laki dan perempuan sehingga hal ini dapat 

dikaji dengan konsep matematika. Adapun kerangka teori tersebut jika diasumsikan 

dalam bentuk bagan adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Teori

Proses pembagian harta waris 

Mengkaitkan dengan konsep matematika yaitu konsep 
bilangan rasional dari segi agama karena mayoritas 

masyarakat Lampung beragama muslim

Terdapat aktivitas menghitung bilangan rasional pada 
proses pembagiannya

Meninjau dari segi adat 
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Matematika yang selama ini telah menjadi mata pelajaran mutlak yang hanya 

mengaitkan mata pelajaran dengan kegiatan di dalam kelas harus diselaraskan dengan 

nilai matematika yang ada dalam budaya itu sendiri agar keterkaitan matematika 

dalam kehidupan masyarakat dapat lebih dipahami sesuai konteks budaya. Pada 

penelitian ini peneliti berfokus pada pembagian harta waris masyarakat Lampung 

yang ditinjau dari perspektif adat dimana dalam penelitian ini akan diketahui konsep 

matematika yang terkandung dalam proses pembagiannya. Konsep matematika yang 

digunakan merupakan konsep bilangan rasional yang secara tidak langsung telah 

diterapkan oleh masyarakat Lampung.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

  Daerah penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk 

mengadakan penelitian. Pada penelitian ini daerah yang akan diteliti berdasarkan 

subjek yang akan diteliti yaitu provinsi Lampung. Alasan peneliti tidak 

mengambil daerah atau suku lain dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Belum pernah dilakukan penelitian yang sama tentang studi etnomatematika 

masyarakat Lampung.

b. Lampung merupakan tanah kelahiran asli peneliti.

c. Masyarakat  Lampung yang masih kental dengan peraturan adat.

d. Sebagai perbandingan kebudayaan Lampung dengan budaya lainnya di 

Indonesia.

e. Waktu, jarak dan biaya yang dimiliki peneliti.

2. Waktu Penelitian

  Waktu penelitian merupakan lamanya penelitian berlangsung, mulai dari 

perencanaan sampai dengan penyusunan laporan penelitian. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan peneliti sebagai berikut:
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a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan perencanaan yang meliputi 

pengajuan judul. Penyusunan proposal, penyusunan instrument penelitian, dan 

pengajuan izin penelitian. Tahap ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 

sampai bulan Desember 2016.

b. Tahap Dokumentasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan pengambilan data. Tahap ini 

dilaksanakan pada bulan Maret 2017 sampai dengan Juni 2017. 

c. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan analisis data dan penyusunan laporan 

penelitian. Tahap ini dilaksanakan pada bulan April 2017 sampai dengan 

bulan Juli 2017.

B. Jenis Penelitian

       Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif 

karena menggunakan sebuah teori-teori sebagai penjelasan atas perilaku dan sikap-

sikap tertentu. Wolcott memanfaatkan tema-tema kultural atau aspek-aspek 

kebudayaan untuk mengkaji sejumlah penelitian yang mengangkat topik-topik 

kebudayaan.1 Hal ini dikarenakan pada penelitian akan dilakukan identifikasi 

mengenai pembagian harta waris masyarakat Lampung yang menggunakan konsep 

matematis dengan studi etnomatematika. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

       1 John W. Creswell, Research Design pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2012), h.93.
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menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi 

(pengukuran). Penelitian ini bertujuan tidak untuk mencari hubungan atau pengaruh 

antar variabel-variabel, tetapi untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang 

suatu fenomena, sehingga akan dapat diperoleh sebuah teori yang sifatnya umum 

terhadap kenyataan sosial dari perpektif partisipan. Strategi-strategi yang digunakan 

dalam proyek kualitatif juga sangat berpengaruh terhadap prosedur-prosedurnya yang 

beragam, namun tetap menunjukkan suatu pola-pola yang berbeda.2 Pemahaman 

tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu tetapi didapat setelah melakukan analisis 

terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis 

tersebut maka ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak 

tentang kenyataan-kenyataan. 

       Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografi. 

Etnografi merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi 

secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu untuk memahami 

sebuah budaya tertentu dari sisi pandang perilakunya, kebiasaan dan cara hidup. 

Sebagai proses, etnografi melibatkan proses yang cukup panjang untuk memahami 

suatu kelompok dimana peneliti harus mewawancarai satu per satu responden.3 

Peneliti mengamati perilaku seseorang atau kelompok seperti apa adanya. Data 

dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara atau melalui studi dokumen 

      2 Ibid, h. 258.
       3 Pupui Saeful Rahmad, Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium, Vol. 5 No. 9 (Januari, 2009), h. 
6.
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penelitian etnografi mengacu pada metodologi antropologis. Studi etnografi berusaha 

mendeskripsikan suatu kebudayaan dan struktur sosial dari sebuah masyarakat (suku 

bangsa).4 

       Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif dan sesuai dengan  

metodenya (metodologinya) adalah pendekatan induktif yaitu mencari, menjelaskan 

dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu kehidupan 

masyarakat, dengan memulainya dari kenyataan (phenomena) menuju ke teori 

(thesis) bukan sebaliknya seperti dalam pendekatan deduktif, yang tujuan 

pengumpulan datanya untuk menguji dan mengukur prinsip-prinsip umum yang 

berlaku dalam kehidupan suatu masyarakat. Karena siftanya yang induktif seperti 

tersebut diatas maka dalam melakukan penelitian etnografi, pernyataan-pernyataan 

dan apa yang harus diamati adalah seluruh tingkah laku, tindakan, serta benda-benda 

yang konkret atau nyata, bukanlah konsep-konsep abstrak yang dibangun dan 

dikembangkan oleh peneliti di belakang meja dan kemudian didefinisikan secara 

operasional oleh peneliti, konsep-konsep yang dikembangkan dalam penelitian 

etnografi adalah penjelasan konsep yang sifatnya emic, artinya bahwa konsep tersebut 

memang milik warga masyarakat yang diteliti.5 

       4Jusuf Soewadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media), h. 51 
-53.
       5 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta), h. 74 -75.
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C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang dapat memberikan keterangan dan 

penjelasan terhadap suatu permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, subyek 

penelitiannya merupakan tokoh budaya, tokoh adat, peneliti budaya atau masyarakat 

Lampung. Beberapa orang subyek penelitian tersebut dipilih secara acak berdasarkan 

informasi yang ingin peneliti dapatkan.

D. Rancangan Penelitian

       Rancangan penelitian adalah suatu kesatuan perencanaan terperinci dan spesifik 

mengenai cara memperoleh, menganalisa dan menginterpretasikan data sesuai dengan 

tujuan penelitian yang akan dicapai. Agar dapat memperoleh hasil sesuai dengan 

tujuan yang akan dicapai, maka peneliti mengunakan langkah-langkah penelitian 

sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Tahap pendahuluan ini terdiri dari menentukan narasumber serta memilih 

aktivitas etnomatematika yang dilakukan oleh masyarakat Lampung.

2. Membuat pedoman observasi dan pedoman wawancara

Pedoman observasi yang dibuat berisi kisi-kisi pertanyaan tentang apa saja 

yang harus diamati. Sedangkan pedoman wawancara digunakan untuk 

menuliskan garis besar pertanyaan yang akan diajukan maupun hal-hal yang 

ingin diketahui oleh peneliti mengenai penelitian yang dilakukan.
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3. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini terdiri dari tahap pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara dengan budayawan, dosen peneliti budaya, ketua adat masyarakat 

Lampung. Subjek penelitian tersebut dipilih secara random.

4. Verifikasi data 

Memverifikasi hasil pengumpulan data secara langsung terhadap subjek 

penelitian, baik verifikasi hasil observasi dan wawancara. Validitas internal 

juga digunakan untuk memastikan strategi yang diterapkan berupa triangulasi 

data.6 Verifikasi data pada narasumber dilakukan dengan cara menganalisis 

proses pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Lampung, serta 

melihat apakah narasumber benar memberikan informasi sesuai dengan yang 

diinginkan peneliti.

5. Analisis Data

Menganalisis hasil observasi maupun hasil wawancara mengenai studi 

etnomatematika yang dilakukan oleh masyarakat Lampung. Jacob mengindeks 

dan mengkategorikan proses analisis data pada penelitian etnografi dengan 

menggunakan sebanyak mungkin kategori-kategori.7

6. Membuat kesimpulan

Membuat kesimpulan dari analisis data yang didapat mengenai bentuk 

etnomatematika yang dilakukan oleh masyarakat Lampung.

      6 John W Creswell, Op.Cit, h. 299.
      7 Ibid, h. 298.
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E. Teknik Pengambilan Subjek Penelitian

Pilihan sampel yang dipilih pada penelitian ini adalah berdasarkan 

pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti, sehingga dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan sendiri responden mana 

yang dianggap dapat mewakili populasi.8 Teknik yang digunakan pada penelitian ini 

sangat bergantung pada suatu teknik pengambilan sampel  karena semua keputusan 

terletak di tangan peneliti, sehingga tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasi.9

F. Metode Pengumpulan Data

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati 

problem dan mencari jawaban.10 Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data/informasi yang dibutuhkan. 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) sehingga data primer 

yang dibutuhkan adalah data yang bersumber dari responden langsung, dan yang 

dijadikan responden adalah orang yang memilki kapabilitas sebagai Saibatin atau 

tokoh adat dan orang yang mampu memberikan informasi. Dalam penelitian kualitatif 

pengamatan (observasi) dan wawancara merupakan dua teknik pengumpulan data 

       8 Burhan Ashshofa, Op.Cit, h. 87.
       9 Ibid, h. 91.
       10 Deddy Mulyana. Metodologi Penleitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 145.
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(alat ukur) yang utama, karena mempunyai kesahihan dan keandalan yang tinggi dan 

mampu menjaring data verbal dan nonverbal tentang aspek perilaku manusia.11 

Menurut Ratcliff bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian 

kualitatif yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur dan observasi 

kelompok tidak terstruktur.12 Sedangkan menurut Denzim dan Linclon pada 

penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan data yang empiris, 

seperti studi kasus, pengalaman pribadi, instropeksi, riwayata hidup, wawancara, 

pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual yang menggambarkan momen 

rutin dan problematis serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif.13 

Secara khusus pada penelitian kualitatif, pengumpulan data memilki asumsi teoritis 

seperti yang diungkapkan Maxweel bahwa: “there is no way to logically or 

mechanically convert research questions into methods, your methods are the means 

to answering your research, not a logica transformation of the letter”14

1. Metode Observasi atau Pengamatan

Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana 

dilihat oleh subjek penelitian dan menangkap kehidupan budaya dari segi 

pandangan para subjek pada keadaan waktu itu. Observasi digunakan untuk 

melihat fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan, pengamatan akan 

       11 Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”, 
Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 10 No. 1 (Universitas Negeri Surabaya 2010), h. 61.
        12 Pupu Saeful Rahmat. Op.Cit. h. 7.
       13 Ibid, h. 4.
       14 Bachtiar S. Bachri, Op.Cit. h. 8.



45

dilakukan dalam suasana ilmiah untuk membuktikan serta mendapatkan data yang 

sangat aktual.

2. Metode Wawancara 

Metode wawancara digunakan untuk memperkuat dan menyempurnakan data 

secara lisan guna mencapai tujuam tertentu yang diperoleh setelah dilakukannya 

observasi atau pengamatan.15 Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang 

mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut 

pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau 

responden. Di dalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi dalam dua 

penggolongan besar yaitu:

a. Wawancara terstruktur

Wawancara ini dilakukan setelah dipersiapkan suatu pertanyaan (kuesioner) 

yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan 

yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang 

telah ditentukan.16 

b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara mendalam (in depth interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan 

        15 Endang Komara, Penelitian Tindakan Kelas dan Peningkatan Profesionalitas Guru, (Bandung: 
PT Refika Aditama, 2012), h. 14.
        16 Burhan Ashshofa. Op.Cit, h. 96.
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menggunakan pedoman (guide) wawancara di mana pewawancara dan informan 

terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.17

c. Wawancara tidak terstruktur

Teknik pengumpulan data dengan wawancara tak berstruktur adalah 

wawancara yang dilakukan dengan hanya mendasarkan pada pedoman, atau 

pokok-pokok atau butir-butir pemikiran atas suatu hal/informasi yang akan 

ditanyakan pada saat wawancara dilakukan. Dalam pengumpulan data dengan cara 

teknik waawancara tidak berstruktur ini interview mempunyai kebebasan untuk 

melakukan wawancara dengan interviewer sehingga mempunyai kebebasan untuk 

melakukan wawancara dengan interviewee. Oleh sebab itu peranan interviewer 

dalam taktik ini lebih menentukan keberhasilan pengumpulan data.18

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi 

terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori in depth interview untuk 

memperoleh berbagai data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Informan 

dalam penelitian ini adalah ketua adat sebagai informan kunci dan sebagai informan 

tambahan adalah orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai adat Lampung. 

Data yang akan dicari dari metode waawancara ini diantaranya adalah mengenai 

pembagian harta waris menurut adat Lampung dan dikaitkan dengan konsep 

matematika yaitu konsep bilangan rasional.

       17 Pupu Saeful Rahmat, Op.Cit, h. 6.
       18 Jusuf Soewadi, Pengantar Metodologi Penelitian. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013). h. 
155.
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3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik tidak langsung yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi dengan mencari data-data atau buku-buku, catatan harian, 

transkrip, surta kabar, majalah, notulen rapat, kumpulan aturan-aturan adat dan 

sebagainya.19 Bahan dokumen ini akan digunakan untuk mendukung data hasil 

wawancara. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mencari 

data yang konkrit mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Untuk 

menentukan informan, peneliti menggunakan teknik non probability sampling 

yaitu purposive/judgmental sampling. Sampel yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan/penelitian subyektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti yang 

menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.20

G. Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Djaali instrumen merupakan suatu alat untuk mengukur suatu objek 

ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variable. Sedangkan Steven 

menyatakan bahwa pengukuran adalah pemberian angka atas objek kejadian sesuai 

dengan aturan.21 Karena pemahaman yang ingin dicapai di dalam penelitian kualitatif, 

maka instrument penelitiannya adalah si peneliti sendiri, sejauh mana ia dapat 

memahami gejala yang ditelitinya tidak ditentukan oleh daftar pertanyaan atau 

kuesioner yang telah dirancangnya, tetapi ditentukan oleh kemampuannya memahami 

       19 Ibid, h. 160. 
       20 Burhan Ashshofa, Loc.Cit, h. 91.
       21 Zulkifli Mantodang, “Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian”, Jurnal Tabularasa 
PPS Unimed Vol. 6 No. 1 (Juni 2009), h. 1.
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gejala yang diamatinya. Instrumen dalam penelitian kualitatif lebih merupakan alat 

atau pedoman dan teknik pengumpulan data.22

H. Validitas Data

Validitas penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan 

konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara partisipan dengan 

peneliti. Validitas pada penelitian kualitatif terletak pada teknik pengumpulan dan 

analisis data.23 Validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan hal sangat 

penting karena penelitian ini memiliki karakteristik post positivism yaitu bahwa 

kebenaran itu tidak mutlak. Menurut Sugiyono validitas pada penelitian kualitatif 

dapat dilihat dalam beberapa macam yaitu validitas internal dan validitas eksternal. 

Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil 

yang dicapai. Sementara validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah 

hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel 

tersebut diambil. Ada 4 kriteria yang dapat digunakan pada penelitian ini untuk 

memeriksa keabsahan data agar data yang diperoleh tidak cacat (invalid) yaitu derajat 

kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan 

(dependability) dan kepastian (confirmability).24 Uji keabsahan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan pengujian kredibilitas data. Adapun uji kredibilitas yang akan 

peneliti lakukan dijelaskan sebagai berikut. 

       22 Burhan Ashshofa, Op.Cit, h. 58.
       23 Endang Komara, Op.Cit, h. 9.
       24 Jurnal Teknologi Pendidikan, Op.Cit, h. 55.
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1. Triangulasi

Menurut William Wiersma dalam Sugiyono “Triangulation is qualitative cross-

validation. It assesses the suffieciency of the data according to the convergence 

of multiple data source or multiple data collection procedures”. 25 Triangulasi 

dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi dapat 

dikelompokkan dalam tiga jenis yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data dan waktu. 

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan mencek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Data yang dieproleh dari beberapa sumber tersebut tidak bisa dirata-ratakan seperti penelitian kauntitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan spesifik dari beberapa sumber 

tersebut.26

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data berarti 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. 

c. Triangulasi Waktu

      25 Sugiyono, Op.Cit, h. 372.
      26 Jurnal Teknologi Pendidikan, Op.Cit, h. 11.
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Triangulasi waktu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

27

Triangualasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan membandingkan data hasil tes tertulis yang 

diverifikasi dengan data wawancara yang dilakukan peneliti. Jika dari hasil 

triangulasi tidak ditemukan kontradiksi, maka data tersebut menjadi data yang 

kredibel untuk mendeskripsikan konsep etnomatematika pada pembagian harta 

waris masyarakat Lampung.

I. Teknik Analisis Data

       Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari.28 Pemilihan teknik 

analisis data ini harus sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Kegiatan yang 

penting dalam keseluruhan proses penelitian adalah pengolahan data. Dengan 

pengolahan data dapat diketahui makna dari data yang berhasil dikumpulkan. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi. Semua 

data yang telah terkumpul, kemudian dilakukan analisis data yang bertujuan untuk 

mengambil informasi dan mendeskripsikan hasil-hasil temuan penelitian.

      27 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD, 
(Alfabetha: Bandung, 2012), h. 374.
      28 Lexy J. Moleng, Metodologi Penelitian Kualitatif, (PT Remaja Rosda Karya: Bandung, 2012), h. 
248.
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Gambar 3.1
Komponen dalam analisis data (interactive model)

Teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles dan 

Huberman yaitu model interaktif dalam analisis data. Menurut Miles dan Huberman 

aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga 

data yang diperoleh sudah mencapai titik jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu 

data reduction, data display, dan conclusion/verification.29 Analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan tahap-tahap sebagai berikut.

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

      29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RnD, 
(Alfabetha: Bandung, 2012), h. 337.
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Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada suatu objek penelitian, penyederhanaan, pengabstrakan. Selama proses 

pengumpulan data berlangsung, juga dapat terjadi tahapan reduksi data 

(membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, 

membuat partisi, dan menulis catatan). Reduksi data ini berlanjut sampai 

laporan akhir lengkap dari penelitian ini tersusun.30

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mendata proses 

pelaksanaan etnomatematika yang berupa konsep bilangan yang ada dalam 

sistem pembagian harta waris pada masyarakat Lampung.

3. Conclusion (Membuat kesimpulan)

Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas data yang 

diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan 

harus didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan peneliti.

      30 Sugiyono, Op.Cit. h. 338.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di daerah yang mayoritas masyarakatnya bersuku 

Saibatin yang rata-rata bertempat tinggal di daerah Pesisir dan juga daerah yang 

didiami oleh masyarakat Lampung Pepadun. Suku Lampung Saibatin biasanya 

bertempat tinggal di daerah pesisir karena suku yang ada di Lampung terbagi 

menjadi 2 yaitu Lampung Saibatin dan Lampung Pepadun. Daerah yang 

biasanya didiami oleh masyarakat Lampung Saibatin yaitu Lampung Selatan, 

Lampung Barat, Teluk Betung, Rajabasa, Kota Agung, Tanggamus. 

Masyarakat Lampung Pepadun mendiami wilayah Lampung Utara, Way 

Kanan, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Tulang Bawang. Alasan 

peneliti memilih masyarakat Lampung sebagai subjek dikarenakan Lampung 

merupakan tanah kelahiran peneliti sehingga peneliti ingin mengetahui lebih 

dalam konsep budaya yang ada dalam budaya Lampung. Pemilihan narasumber 

yaitu ketua adat Lampung, suku Saibatin, Pepadun atau orang yang memiliki 

pengetahuan luas mengenai masyarakat Lampung karena Lampung memiliki 2 

suku adat dan masing-masing adat memiliki ketua adat Lampung. Berikut 

merupakan  nama-nama narasumber yang digunakan sebagai subjek penelitian.
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a. Abdul Azis

Bapak Abdul Azis merupakan seorang ketua adat Lampung yang 

bertempat tinggal di Teluk Betung Barat, Bandar Lampung tepatnya 

di daerah Negeri Olok Gading. Beliau merupakan seorang pensiunan 

PNS yang sampai saat ini masih memangku ketua adat dengan gelar 

Batin Mulia. Meskipun saat ini usia beliau sudah menginjak umur 72 

tahun, tetapi tidak menghentikan beliau untuk mengabdi sebagai ketua 

adat Lampung di daerah Teluk. Masyarakat Negeri Olok Gading 

sebagian besar merupakan masyarakat Saibatin karena lokasi daerah 

tersebut yang merupakan daerah pesisir. Mayoritas masyarakat suku 

Saibatin bertempat tinggal di daerah pesisir yang menjadi suatu ciri 

khas dari masyarakat itu sendiri. Menurut beliau adat harus 

dilestarikan kepada anak cucu yang akan menggantikan para sesepuh 

adat nantinya. Selama hidup beliau, menjadi ketua adat bukan lah hal 

yang mudah, karena beliau harus mengurus serta mengayomi 

masyarakat dalam hal yang berkaitan dengan adat atau kegiatan 

apapun. 

b. Bunyana Solihin

Bapak Bunyana Solihin merupakan salah satu dosen Pascasarjana 

UIN Raden Intan Lampung. Menjadi seorang dosen yang saat ini telah 

menginjak umur ke 60 tahun tidak membuat beliau puas dengan itu. 
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Beliau juga memiliki hobi atau keinginan yang kuat untuk 

melestarikan budaya, khususnya budaya Lampung. Hingga saat ini, 

beliau selalu melakukan penelitian-penelitian terkait budaya Lampung 

seperti menerjemahkan aksara kulit kayu Lampung yang belum 

diterjemahkan di museum Lampung. Lampung memiliki 

keanekaragaman peninggalan budaya yang sangat berharga sehingga 

hal ini lah yang membuat beliau sangat tertarik untuk meneliti budaya 

Lampung sebagai warisan budaya. 

c. Raswan

Bapak Raswan merupakan merupakan budayawan Lampung yang 

bertempat tinggal di Jagabaya, Bandar Lampung. Tinggal di kota tidak 

membuat beliau melupakan warisan adat Lampung, justru berkat itu 

lah beliau dikenal sebagai seorang budayawan Lampung. Beliau 

berprofesi sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang memiliki 

pengetahuan yang sangat luas mengenai adat Lampung. Selain itu 

beliau juga merupakan salah satu orang yang masih menerapkan 

hukum adat Lampung dalam keluarganya serta menjaga nilai-nilai 

adat yang masih kental dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku 

dalam adat Lampung. Adat menurut beliau harus tetap dijalankan 

dalam kehidupan masyarakat Lampung, seiring berkembangnya 

zaman banyak orang melupakan sebuah adat dan warisan budaya. 

Ketertarikan beliau untuk menjaga warisan budaya serta tetap 
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menerapkan nilai adat Lampung ini lah yang membuat peneliti 

menjadikan beliau sebagai narasumber dalam penelitian ini. 

2. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik 

wawancara mendalam. Setelah dilakukan pengambilan data pertama, 

selanjutnya peneliti menganalisis data yang diperoleh. Data dianalisis 

sehingga diperoleh konsep etnomatematika pada pembagian harta waris 

ditinjau dari perspektif adat dan agama. Selanjutnya untuk mendapatkan data 

yang valid maka dilaksanakan pengambilan data yang kedua. Sama halnya 

dengan data pertama, data hasil pengambilan kedua juga dianalisis sehingga 

didapatkan hubungan konsep pembagian harta waris dengan etnomatematika. 

Selanjutnya untuk mendapatkan data yang valid maka dilakukan 

triangulasi teknik dengan cara membandingkan hasil pengambilan data 

pertama dan pengambilan data kedua. Dari hasil triangulasi diperoleh data 

pembagian harta waris menurut masyarakat Lampung ditinjau dari perspektif 

adat dan agama yang valid dari 3 subjek penelitian. 

3. Analisis Data

Data penelitian dianalisis untuk memperoleh deskripsi mengenai kajian 

etnomatematika terhadap proses pembagian harta waris menurut masyarakat 

Lampung. Dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan satu teknik analisis 

data yaitu berupa triangulasi teknik terhadap narasumber. Analisis data 

tersebut yaitu analisis data hasil wawancara, observsai dan dokumentasi. 
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Untuk mempermudah menganalisis data, peneliti memberikan inisial pada 

bagian analisis data dan transkrip wawancara sebagai berikut.

a. Inisial “P” berarti peneliti

b. Inisial “S1” berarti subjek Bapak Adul Azis

c. Inisial “S2” berarti subjek Bapak Bunyana Solihin

d. Inisial “S3” berarti subjek Bapak Raswan

a. Analisis Data Subjek S1

1) Analisis data hasil wawancara

Subjek S1 menjelaskan aturan pembagian harta waris adat Lampung 

secara jelas karena subjek S1 memberikan pemaparan adat berdasarkan 

ketentuan-ketentuan adat yang orang Lampung biasa lakukan. Berikut 

ini adalah kutipan wawancara peneliti dengan subjek S1.

P : “Bapak bagaimana pembagian harta waris secara adat
Lampung?”

S1 : “Dalam adat Lampung tidak ada aturan yang mengatur proses
pembagian harta waris. Dalam adat anak laki-laki tertua
mendapatkan harta peninggalan keluarga.”

P : “Jadi secara adat memang mengutamakan anak laki-laki tertua ya
Pak?”

S1 : “Secara adat memang anak laki-laki tertua karena anak laki-laki 
ini nantinya bertanggung jawab mengurus keluarganya dan adik-
adiknya.”

P : “Jadi anak laki-laki tertua mendapatkan berapa bagian Pak?”
S1 : “Anak laki-laki tertua mendapatkan proporsi yang lebih besar, 

harta warisan keluarga diberikan kepada anak laki-laki tertua. 
Seandainya ada anak laki-laki lagi maka adiknya mendapatkan 
bagian dari kakak tertua nya. Jadi bagiannya tidak tentu, tetapi 
pasti yang tertua mendapatkan lebih besar.”
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P : “Secara tidak langsung pembagiannya sebenarnya berdasarkan 
perhitungan matematika juga ya Pak meskipun tidak disebutkan 
berapa besarnya.”

S1 : “Iya ada konsep matematikanya juga karna kalau tidak dihitung 
bagaimana cara membaginya untuk adiknya.”

P : “Lalu bagaimana jika tidak mempunyai anak laki-laki Pak?”
S1 : “Karena mayoritas masyarakat Lampung sudah pasti beragama 

muslim maka pembagiannya diatur berdasarkan agama. Semua 
orang Lampung pasti Islam karena nenek moyang terdahulu yang 
membawa agama Islam masuk ke Lampung. Apabila tidak ada 
anak laki-laki dalam keluarga tersebut maka harta peninggalannya 
tetap diturunkan kepada anak perempuan tertua dan beralih ke 
menantu laki-laki tertua. Tetap diberikan kepada anak yang tertua 
untuk mengayomi adik-adik yang lainnya. Sedangkan harta 
warisan orang tuanya tetap dibagikan secara agama untuk anak-
anaknya.”

P : “Jadi selalu diturunkan kepada anak yang tertua ya pak ketika  
tidak mempunyai anak perempuan?”

S1 : “Iya anak yang tertua, jadi tetap mengutamakan yang tertua.”
P : “Bagaimana jika dalam keluarga tersebut hanya memiliki anak

perempuan tunggal Pak?”
S1 : “Seandainya hanya ada anak perempuan tunggal dalam keluarga

tersebut jadi kita mengadatkan anak mantu laki-laki karena dalam 
keluarga tersebut tidak ada anak laki-laki. Hal ini masuk dalam  
prosesi perkawinannya, pada saat pernikahan ada prosesi 
pengangkatan secara adatnya.”

Dari percakapan antara peneliti dan subjek S1 di atas, terlihat bahwa 

subjek S1 menjelaskan proses pembagian harta waris secara adat Lampung 

yang secara adat diutamakan untuk anak laki-laki tertua. Peneliti 

menanyakan kembali mengenai pembagiannya yang diutamakan untuk 

anak yang tertua dan subjek S1 tetap menjawab sama namun tidak ada 

aturan yang mengkaji mengenai pembagian harta waris secara adat 

sehingga karena mayoritas masyarakat Lampung beragama Islam maka 

yang akan dikaji mengenai konsep matematika yaitu berdasarkan agama. 
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2) Analisis Hasil Observasi Subjek S1

Data hasil observasi yang dilakukan di kediaman Bapak Abdul Azis 

dijelaskan bahwa dalam adat Lampung Saibatin anak laki-laki tertua 

dijadikan penerus keluarga. Beliau menceritakan bahwa menjadi anak 

tertua laki-laki dalam suatu keluarga adalah suatu beban dan memiliki 

tanggung jawab yang besar. Beliau diangkat menjadi ketua adat 

Lampung suku Saibatin karena suatu hal sehingga beliau yang 

menggantikan kedudukan anak pertama. Anak laki-laki tertua dalam 

adat Lampung secara tidak langsung dijadikan anak utama jika mampu 

mewarisi apa yang telah menjadi ketentuan adat. Keutaman menjadi 

anak laki-laki tertua dalam keluarga Lampung yaitu membawa darah 

keadatan yang dimiliki oleh keluarganya. Hal itu yang menjadikan 

seseorang harus mematuhi ketentuan adat jika ada kakak laki-laki tertua 

dalam suatu keluarga yang tidak dapat mengemban tanggung jawab 

maka ia harus wajib menggantikan kakak pertamanya. Tidak menutup 

kemungkinan semua hal yang berkaitan dengan adat. Ada sebuah 

peristiwa dimana seseorang yang menjadi anak tertua laki-laki dalam 

suatu keluarga harus menjadi pewaris keluarga menggantikan seorang 

ayahnya menjadi ketua adat. Keterbatasan yang dimiliki oleh anak laki-

laki tertua tersebut membuat tahta menjadi ketua adat harus dialihkan 

kepada adik laki-laki pertamanya. Semua keterbatasan yang dimiliki 
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dikarenakan sakit yang diderita sehingga meskipun itu ketentuan adat, 

namun jika kondisi yang dimiliki oleh seseorang tidak memungkinkan 

menanggung suatu kewajiban maka harus digantikan oleh orang lain. 

Demikian hal ini tidak berlaku dalam pembagian harta waris secara adat 

karena pada dasarnya harta digunakan untuk menjalani kelangsungan 

hidup sehingga diketahui mana yang dapat diwarisi atau tidak.

3) Analisis Hasil Dokumentasi Subjek S1

Hasil dokumentasi yang diperoleh dari subjek S1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Dokumentasi Subjek S1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Subjek S1 diperoleh hasil yang 

sesuai dengan literatur yang digunakan oleh peneliti. Subjek S1 dalam 

wawancara menjelaskan mengenai hak pembagian harta waris yang 

diperoleh oleh ahli waris. Literatur yang digunakan peneliti mengenai 

hukum waris adat dijelaskan bahwa dalam adat Lampung terdapat siapa 

saja yang dapat mewarisi harta warisan atau tidak. Hukum waris adat 
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mencakup mengenai proses pewarisan oleh pewaris kepada ahli 

warisnya sesuai dengan hak nya masing-masing. Hak setiap para waris 

yang dijelaskan dalam hukum waris adat ternyata memiliki perbedaan-

perbedaan sesuai porsi masing-masing. Anak dalam sebuah keluarga 

memang menjadi ahli waris dari orang tuanya. Berdasarkan konteks 

literatur hukum waris adat, hal ini ternyata dijelaskan lebih spesifik lagi 

mengenai anak kandung, anak tiri dan anak angkat.

4) Triangulasi Teknik

Setelah diperoleh hasil analisis data wawancara, dilanjutkan 

dengan triangulasi teknik untuk membandingkan data tersebut. Dari 

data yang diperoleh, dilakukan perbandingan untuk mengetahui data 

yang valid dan data yang tidak valid sehingga dapat ditarik kesimpulan 

seperti tabel 4.1

Tabel 4.1 Triangulasi Teknik Subjek S1

1. Indikator 
Etnomatematika

Aktivitas MenghitungNo

2. Data Hasil 
Wawancara

Subjek memaparkan secara adat 
mengenai pembagian harta waris dalam 
masyarakat Lampung. Subjek 
memberikan penjelasan mengenai hak 
anak laki-laki tertua yang mendapatkan 
bagian lebih besar dari saudara yang 
lainnya. Dengan kata lain secara 
matematis lebih besar dapat 
dilambangkan dengan tanda “>“ 
sedangkan bagian saudara lainnya yang 
otomatis mendapatkan bagian yang lebih 
kecil yang dapat dilambangkan dengan 
tanda “<”. Secara tidak langsung maka 
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dengan kata lain bahwa ada aktivitas 
menghitung dalam  pembagian harta 
waris secara adat. Selain itu ada aktivitas 
lain juga yang terdapat dalam pembagian 
harta waris secara adat yaitu pada saat 
menghitung bagian untuk anak laki-laki 
tertua. Berdasarkan pengalaman subjek 
S1 yang telah bertahun-tahun memangku 
ketua adat, beliau memaparkan penjelasan 
mengenai adat dan ketentuan yang 
berlaku dalam adat Lampung. Sesuai 
dengan konsep pembagian harta waris  
secara adat, secara tidak langsung 
pembagiannya menggunakan konsep 
matematika yaitu konsep perhitungan 
menggunakan operasi pembagian. 
Konsep pembagian yang digunakan 
secara adat yaitu dengan menentukan 
terlebih dahulu bagian anak laki-laki 
tertua, selanjutnya dibagi untuk anak laki-
laki yang kedua atau ketiga. Secara agama 
pembagian harta waris dibagi berdasarkan 
ketentuan yang berlaku, dalam hal ini 
maka apabila dilihat berdasarkan aspek 
agama pada pembagian harta waris dapat 
dikaitkan dengan suatu perbandingan 
dalam konteks matematika. Dalam Q.S 
An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwa anak 
laki-laki mendapatkan bagian 2 kali 
perempuan sedangkan perempuan 
mendapatkan bagian  dari laki-laki. 

1

2

Berdasarkan ketentuan tersebut maka 
terdapat konsep perbanding untuk laki-
laki dan perempuan yaitu 2:1. 
Perbandingan tersebut sesuai dengan 
ketentuan yang terdapat di dalam Al-
Qur’an.

3. Hasil Observasi Diperoleh informasi yang sesuai dengan 
wawancara bahwa anak  laki-laki secara 
adat  mewarisi hak dari orang tuanya serta 
tanggung jawab anak laki-laki tertua 
sebagai ahli waris kepada keluarga dan 
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adik-adiknya sehingga anak laki-laki 
tertua mendapatkan harta warisan yang 
bagiannya jauh kebih besar dibandingkan 
dengan saudara lainnya. 

4. Hasil 
Dokumentasi

Berdasarkan hasil dokumentasi diperoleh 
bahwa hak anak sebagai ahli waris 
dijelaskan dalam hukum waris adat. 
Hukum waris adat mencakup semua hal 
yang berkaitan dengan pewarisan. 
Berdasarkan hasil  dokumentasi, terdapat 
pengalihan proses pembagian harta waris 
secara adat dimana perhitungan dan 
ketentuannya menggunakan operasi 
pembagian untuk ahli warisnya. 
Ketentuan besarnya pembagian harta 
waris secara adat memang tidak ada 
namun secara tidak langsung masyarakat 
Lampung telah menerapkan konsep 
matematika dalam proses pembagiannya 
karna bagaimanapun juga ketika akan 
membagi untuk anak yang lainnya pasti 
menggunakan perhitungan matematika 
juga.

Data subjek S1 yang valid sebagai berikut :

1. Aktivitas Menghitung
Subjek S1 menjelaskan bahwa konsep pembagian harta waris secara 
adat ternyata secara tidak langsung meggunakan perhitungan 
matematika yaitu konsep pembagian. Dalam pembagian harta waris 
secara adat juga ternyata ditemukan suatu aktivitas matematika yang 
lain yaitu suatu konsep lebih besar dari atau lebih kecil dari yang 
dalam notasi matematika dilambangkan dengan tanda “ > ” dan “ < 
“. Berdasarkan ketentuan pada pembagian harta waris secara agama 
yang terdapat Al-Qur’an dan Hadist bahwa pembagian harta waris 
sifatnya atua hukumnya mutlak dengan proporsi yang ditentukan. 
Dalam konteks agama terdapat suatu perbandingan antara laki-laki 
dan perempuan yaitu 2:1.

Kesimpulan: 

Subjek S1 dapat memberikan penjelasan mengenai pembagian harta 
waris secara adat. Subjek S1 juga dapat menjelaskan hukum adat yang 
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terjadi di Lampung serta memberikan penjelasan mengenai perbedaan 
antara pembagian harta waris secara adat dan agama. Pembagian harta 
waris secara adat ternyata ada ketentuan-ketentuan yang khusus 
berdasarkan adat yang secara tidak langsung menggunakan perhitungan 
matematika yaitu konsep perhitungan dengan pembagian dan juga 
menggunakan sifat urutan “ > “ dan “ < “. Berdasarkan ketentuan Islam 
juga terdapat suatu konsep perbandingan antara anak laki-laki dan 
perempuan. Sesuai hasil dokumentasi yang dilakukan juga ternyata 
secara tidak langsung masyarakat Lampung telah menerapkan konsep 
matematika dalam pembagiannya.

a. Analisis Data Subjek S2 

1)  Analisis data hasil wawancara subjek S2

Subjek S2 menjelaskan bahwa dalam sistem pembagian harta waris 

menurut adat Lampung masih dilakukan secara adat. Berikut ini adalah 

kutipan wawancara dengan peneliti.

P : “Bapak saya ingin menanyakan proses pembagian harta waris 
secara adat Lampung, bisa Bapak jelaskan bagaimana 
pembagiannya?”

S2 : “Dalam adat Lampung proses pembagian harta waris itu ditarik 
menurut garis keturunan ayah atau berdasarkan sistem 
patrilineal. Sehingga yang mendapatkan harta sanimbang itu 
adalah anak laki-laki tertua. Yang diturunkan kepada anak laki 
laki tertua hanya harta pusaka (harta peninggalan keluarga) 
bukan harta warisan orang tuanya.”

P : “Perbedaan harta pusaka dan harta warisan orang tua yang 
seperti apa ya Pak?”

S2 : “Harta pusaka itu merupakan harta yang benar-benar berasal 
dari keluarga terdahulu, yang merupakan warisan dari 
keluarganya. Sedangkan harta warisan orang tuanya merupakan 
harta pencaharian orang tuanya sendiri, misalnya diperoleh 
karena kerja. Harta pusaka ini lah yang menjadi warisan bagi 
anak-anaknya. Bukan hanya uang, biasanya semua itu berupa 
rumah atau kebun yang diberikan kepada anak laki-laki tertua.”

P : “Jadi dalam adat lampung sebenarnya ada aturannya tidak Pak?”
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S2 : “Berdasarkan adat tidak ada aturannya, sebenarnya yang 
diturunkan untuk anak laki-laki adalah harta sanimbang dari 
leluhur terdahulu bukan harta warisan orang tuanya.  Sehingga 
kelihatannya anak laki-laki mendapatkan harta yang paling 
banyak, sebenarnya pembagiannya tetap secara agama. Tapi saat 
ini pembagian secara adat kebanyakan sudah ditinggalkan 
karena kebanyakan masyarakat Lampung sudah menikah 
dengan beda suku sehingga harta sanimbang tadi tetap dibagikan 
adil secara agama berdasarkan musyawarah keluarga.”

P : “Jadi tidak ada proporsinya ya Pak secara adat?”
S1 : “Jika secara agama jelas ya, tapi secara adat yang tidak ada 

aturannya berapa bagian.”
P : “Berapa persen juga tidak tentu ya Pak?”
S1 : “Tidak ada persentase yang menguatkan itu, tetapi apabila dalam 

keluarga tersebut mematok pembagiannya dengan persentase 
tertentu kemungkinan anak yang tertua pasti mendapatkan 
persentase yang lebih besar karena yang tertua dulu berapa 
kemudian sisanya untuk adik laki-laki yang lainnya.”

P : “Berarti secara tidak langsung sebenarnya dalam pembagian 
harta waris secara adat Lampung secara tidak langsung ada 
konsep matematikanya ya Pak?”

S1 : “Iya sebenarnya secara tidak langsung menggunakan konsep 
matematika, tergantung warisan apa yang akan diwarisi. Misal 
kebun, ketika panen dibaginya kan dihitung dengan 
matematika.”

P : “Bagaimana jika tidak ada anak laki-laki Pak, apabila 
pembagiannya menurut adat?”

S2 : “Dalam adat Lampung apabila tidak ada anak laki-laki maka
harta sanimbangnya diturunkan kepada menantu laki-laki tertua
yang mana menantu laki-laki itu sudah dinikahkan secara adat. 
Saya kebetulan merupakan anak laki-laki tertua yang 
mendapatkan harta warisan dari orang tua. Orang tua saya 
memberikan peninggalan berupa rumah tetapi karena adik-adik 
saya tidak mau pembagian harta warisannya secara adat maka 
kami bermusyawarah dengan membagi adil secara agama.”

P : “Jadi semua itu secara adat atau agama sesuai musyawarah  
keluarga saja ya Pak?”

S2 : “Iya, karena tujuan adanya pembagian secara adat tadi tepat jika 
menikahnya sesama suku Lampung, jika beda suku terjadi 
kesenjangan yang berbeda.”

P : “Seandainya dalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak 
bagaimana Pak?”
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S2 : “Apabila dalam keluarga tersebut memiliki anak laki-laki maka 
diberikan kepada anak laki-laki tertua. Seandainya tidak punya 
anak laki-laki maka harta warisannya diberikan kepada anak 
adik laki-laki pertamanya. Jadi tetap anak laki-laki yang 
mewarisi meskipun itu anak adiknya.”

P : “Jadi sebenarnya secara adat dan agama tidak jauh berbeda ya 
Pak?”

S2 : “Secara agama kan sudah diatur jelas adi dalam Al-Qur’an tetapi 
jika secara adat tidak diatur.”

P : “Apakah di dalam hukum adat ada aturan tertulis mengenai 
pembagian harta waris Pak?”

S2 : “Tidak ada aturan tertulis yang menjelaskan mengenai hal ini, 
karna hukum adat itu berlaku mengikuti kebiasaan adat yang 
menjadi peraturan adat yang sebenarnya tertuang dalam Kitab 
Kuntara Raja Niti, namun kitab tersebut sudah tidak ada yang 
tahu dimana saat ini sehingga masyarakat Lampung hanya 
mengikuti apa yang telah nenek moyang ajarkan.”

2) Analisis Hasil Observasi Subjek S2

Data hasil observasi yang dilakukan terhadap subjek S2 diperoleh 

bahwa pembagian harta waris secara adat tidak bertentangan dengan 

agama karena secara adat harta warisan yang diberikan oleh orang tua 

merupakan harta yang tidak terbagi. Harta yang tidak terbagi 

merupakan harta leluhur yang secara adat disebut harta sanimbang. 

Hal ini memang tidak tertulis dalam aturan adat namun di dalam Al-

Qur’an dijelaskan. Secara garis besar bahwa pembagian harta warisan 

secara adat dan agama tidak bertentangan dengan Islam meskipun 

proporsinya berbeda. Secara adat harta warisan diturunkan kepada 

anak laki-laki tertua sebagai pengelola warisan yang diberikan oleh 

orang tuanya. Sebagai contoh, warisan yang diberikan oleh ahli waris 

berupa tanah, tanah ini merupakan warisan yang diturunkan kepada 
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anak tertua laki-laki. Anak laki-laki tersebut tidak boleh menjualnya 

tetapi harus mengelolanya dengan cara memberikan kepada adik-

adiknya hasil dari pengelolaan tanah tersebut. Seandainya tanah 

tersebut ditanami sebuah tanaman dan mendapatkan hasil panen maka 

ia boleh membaginya dengan proporsi yang anak tertua tersebut 

kehendaki karna tidak membaginya sesuai Islam dengan perbandingan 

yang telah ditentukan.

3) Analisis Hasil Dokumentasi Subjek S2

Hasil dokumentasi yang diperoleh dari subjek S2 sebagai berikut:

Gambar 4.3 Dokumentasi Subjek S2

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang telah peneliti

lakukan terhadap subjek S2 diperoleh hasil bahwa dalam pembagian

harta waris secara adat yang tidak diatur berapa besarnya bagian yang
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akan diterima oleh ahli waris. Islam sebagai agama yang kompleks

menjelaskan mengenai pembagian harta waris dalam Al-Qur’an

beserta hak bagian yang diterima oleh masing-masing ahi waris.

Secara agama hal ini telah ditentukan, namun secara adat tidak ada

aturan tertulis yang mengatur mengenai hak pembagian harta waris.

Berdasarkan aturan-aturan ini ternyata pembagian harta waris secara

adat tidak bertolak belakang dengan pembagian harta waris secara

agama. Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa anak laki-laki yang

mendapatkan bagian 2 kali bagian perempuan sedangkan secara adat

anak laki-laki tertua mendapatkan hak bagian yang lebih dari

saudara-saudaranya. Secara garis besar pembagian harta waris secara

adat dan agama memiliki kesamaan yaitu mengutamakan anak laki

laki. Anak laki-laki tertua dalam konteks adat dijadikan yang paling

utama karena anak laki-laki tertua merupakan pengganti orang tua

bagi adik-adiknya sedangkan dalam Islam anak laki-laki merupakan

pemimpin bagi keluarga.

 
4) Triangulasi Teknik

Setelah diperoleh hasil analisis data wawancara, dilanjutkan 

dengan triangulasi teknik untuk membandingkan data tersebut. Dari 

data yang diperoleh, dilakukan perbandingan untuk mengetahui data 
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yang valid dan data yang tidak valid sehingga dapat ditarik kesimpulan 

seperti tabel 4.2

Tabel 4.2 Triangulasi Teknik Subjek S2

1. Indikator 
Etnomatematika

Aktivitas Menghitung

2. Data Hasil 
Wawancara

Secara adat pembagian harta waris 
ditarik berdasarkan garis keturunan 
ayah. Harta warisan yang diberikan 
oleh ahli waris merupakan harta pusaka 
warisan keluarganya kepada anak laki-
laki tertua. Aturan yang menjelaskan 
mengenai pembagiannya tidak ada 
secara tertulis namun apabila dalam 
suatu keluarga tidak ada anak laki-laki 
maka ada prosesi secara adat yang 
mengangkat anak tersebut menjadi 
bagian dari keluarga pewaris. 
Pembagian harta waris secara adat yang 
tidak ada aturannya ini dapat dikaitkan 
dengan suatu konsep matematis 
sehingga pada saat memperkirakan 
jumlah bagian yang akan didapatkan 
oleh ahli waris terdapat aktivitas 
menghitung berupa operasi pembagian. 
Secara agama pembagian harta waris 
dilakukan dengan ketentuan yang 
mutlak dengan suatu konsep 
perbandingan. Berdasarkan hukum 
ketentuannya yang terdapat dalam Q.S 
An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwa 
terdapat perbedaan proporsi antara laki-
laki, perempuan, ibu dan anggota 
keluarga lainnya yang mendapat bagian 
tertentu dalam proses pewarisan 
sehingga ketentuan proporsi dalam ayat 
tersebut secara tidak langsung 
menggunakan kaidah sifat urutan yaitu 
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3. Hasil Observasi Diperoleh informasi bahwa pembagian 
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harta waris secara adat tidak mengatur 
mengenai ketentuan besarnya hak antara 
laki-laki dan perempuan namun anak 
laki-laki tertua yang mendapatkan lebih 
banyak daripada saudara yang lainnya. 
Secara hukum adat pembagian harta 
waris merupakan harta yang tidak terbagi 
yang disebut sebagai harta sanimbang 
dalam ketentuan adat.

4. Hasil 
Dokumentasi

Berdasarkan hasil dokumentasi diperoleh 
bahwa pembagian harta waris secara adat 
dan agama tidak saling bertentangan. 
Secara garis besar bahwa meskipun 
dalam pembagian harta waris secara adat 
tidak terdapat perhitungan yang pasti, 
secara tidak langsung dalam menentukan 
hak bagian bagi anak laki-laki tertuanya 
dan juga adik-adiknya menggunakan 
perhitungan matematika. Perhitungan 
matematika yang digunakan 
menggunakan operasi pembagian.

Data subjek S2 yang valid sebagai berikut :

1. Aktivitas Menghitung
Subjek S2 memaparkan hal yang sesuai dengan adat sesuai dengan 
apa yang terjadi di Lampung. Hukum adat Lampung yang ada di 
dalam masyarakat Lampung sendiri sangat dijaga keadatannya 
menurut para petuah adat. Konsep etnomatematika ternyata 
terkandung dalam pembagian harta waris secara adat Lampung yang 
masyarakat Lampung sendiri tidak sadar akan hal tersebut. Konsep 
matematika yang terjadi dalam proses pembagian harta waris secara 
adat yaitu operasi pembagian. Konsep operasi pembagian tersebut 
digunakan untuk menentukan seberapa besar bagian yang akan 
diperoleh oleh ahli waris. Berdasarkan pembagian harta waris secara 
agama, terdapat suatu ketentuan yang membagi bagian hak untuk 
para ahli waris. Misanya bagian untuk anak perempuan yang telah 
diatur dalam Al-Qur’an sebesar  sedangkan bagian untuk Ibu yaitu 

1

2

 maka besarnya bagian tersebut menggunakan suatu konsep 
1

8

matematika yaitu sifat urutan bilangan.
Kesimpulan: 



72

Subjek S2 dapat memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan adat. Subjek S2 juga dapat menjelaskan hukum adat 
yang terjadi di Lampung serta memberikan penjelasan mengenai 
perbedaan antara pembagian harta waris secara adat dan agama yang 
pembagiannya tidak ditentukan. Meskipun tidak ada aturan tertulis yang 
menjelaskan pembagian harta waris secara adat, namun ternyata ada 
suatu konsep matematika dalam pembagian tersebut sehingga secara 
tidak langsung masyarakat Lampung telah menerapkan konsep tersebut 
dalam kehidupannya. Tanpa disadari ternyata konsep tersebut juga 
terdapat dalam pembagian harta waris secara agama juga yaitu 
menggunakan sifat urutan bilangan dalam proses pembagiannya.

a. Analisis Data Subjek S3

1) Analisis data hasil wawancara

Subjek S3 menjelaskan bahwa dalam sistem pembagian harta waris 

menurut adat Lampung Pepadun masih dilakukan secara adat. Berikut 

ini adalah kutipan wawancara dengan peneliti.

P : “Bapak saya ingin menanyakan proses pembagian harta waris 
secara adat Lampung, khususnya untuk adat Pepadun. Untuk 
pembagian harta waris menurut adat Lampung Pepadun apakah 
masih dilakukan secara adat?”

S3 : “Pembagian harta waris menurut hukum adat khususnya di  
Lampung memang tidak tertulis secara langsung dalam sebuah 
tulisan. Namun, semua orang Lampung sudah pasti mengetahui 
mengenai hukum adat itu sendiri. Untuk pembagian harta waris 
sendiri itu ada ketentuan tersendiri untuk anak laki-laki tertua. 
Karena dalam adat Lampung, anak laki-laki tertua itu lah yang 
mendapatkan harta warisan yang lebih dibandingkan dengan 
adik-adiknya.”

P : “Untuk pembagiannya apakah ada aturannya di dalam adat Pak?”
S3 : “Pembagian harta waris secara adat sebenarnya tidak ada aturan 

yang menjelaskan atau mematok seberapa proporsi untuk anak 
laki-laki atau perempuan. Namun aturan adat itu sudah terjadi 
secara tidak langsung yang merupakan hukum adat Lampung. 
Secara langsung memang tidak ada bukti tertulis yang 
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menjelaskan mengenai pembagiannya, tapi jika untuk 
pernikahannya itu ada. Penurunan adat itu terjadi karena 
pernikahan, oleh sebab itu masyarakat Lampung biasanya 
menggelar prosesi pernikahan secara adat. Jika dalam adat anak 
laki-laki tertua mendapatkan persentase yang paling besar 
dibandingkan lainnya. Namun, jika anak perempuan itu tidak 
dibagi.”

P : “Kemudian bagaimana cara anak tertua tersebut membagi harta 
warisnya Pak?”

S3 : “Jadi secara adat memang tidak ada peraturan yang mengatakan 
itu, tetapi karena proporsi anak laki-laki tertua mendapatkan 
proporsi paling besar maka pembagiannya dengan presentase 
yang berbeda. Misalnya saya punya 3 anak laki-laki semua, lalu 
anak-anak saya ini nantinya kan akan mendapatkan warisan. 
Karena yang tertua juga merupakan anak laki-laki jadi 
pembagiannya dibagi menjadi 3 persentase, untuk yang pertama 
40%, yang kedua 35% dan ketiga 25%.” 

P : “Kenapa semakin rendah pembagiannya Pak?” 
S3 : “Iya karena yang paling besar bagiannya kan anak tertua laki-

laki. Semakin ke bawah adiknya mendapatkan semakin kecil, 
jka ada 4 ya dibagi 4. Tetapi anak perempuan tidak dapat, 
kecuali orang tuanya memberikan sesuatu ketika menikah itu lah 
bagian untuk anak perempuan.”

P : “Secara tidak langsung persentase itu menggunakan konsep 
matematika, berarti ada suatu konsep matematika ya Pak dalam 
pembagian harta waris secara adat Lampung?”

S3 : “Konsep matematikanya dengan persentase itu, jadi nanti 
dengan persentase itu bisa dihitung berapa bagiannya. Kalau 
tidak dihitung bagaimana membaginya.”

P : “Iya Pak, hanya saja masyarakat tidak sadar kalau ada 
perhitungan yang sebenarnya menggunakan suatu konsep 
matematika dalam kehidupan kita ya Pak.”

S3 : “Iya benar sekali masyarakat sekarang ini kurang sadar dengan 
apa yang terjadi.”

P : “Lalu Pak bagaimana jika dalam keluarga tersebut tidak 
memiliki anak laki-laki Pak?”

S3 : “ Apabila dalam keluarga tersebut tidak memliki anak laki-laki 
dan hanya memiliki anak perempuan maka harta warisannya 
diberikan kepada anak laki-laki tertua adik.”

P : “Kenapa dalam adat Lampung diutamakan anak laki-laki yang 
mendapatkan proporsi lebih Pak?”

S3 : “Anak laki-laki tertua diberikan proporsi yang lebih banyak 
karena dalam adat Lampung, anak laki-laki itu sangat di anak 
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emaskan oleh keluarga karena mereka sebagai penerus keluarga. 
Kenapa anak tertua, karena anak tertua sebagai pengayom bagi 
adik-adiknya. Sehingga anak laki-laki tertua nantinya dapat 
menggantikan peran orang tua bagi saudara-saudaranya.”

2) Analisis Hasil Observasi Subjek S3

Data hasil observasi yang dilakukan terhadap subjek S3 didapatkan

bahwa silsilah kekerabatan dalam adat Lampung diambil berdasarkan

anak tertua laki-laki. Dalam adat Lampung ada beberapa panggilan

panggilan atau sebutan Lampung yang mencirikan bahwa anak

tersebut merupakan anak tertua dalam keluarga tersebut. Sebagai

contoh di dalam suatu keluarga terdapat 2 anak dan anak pertama

mempunyai anak laki-laki maka panggilannya berupa kanjeng,

batin dan minak. Apabila anak kedua mempunyai anak lagi sebanyak

3 orang anak juga maka sebutannya menjadi batin, minak dan kanjeng

dan begitu seterusnya hingga berulang. Dari ketiga sebutan tersebut

sama seperti pembagian harta waris yang dapat diasumsikan sebagai

pembagian harta waris dimana kedudukan anak tertua lebih

diutamakan dan bagi adik kebawahnya merupakan sisa dari harta

warisan yang didapatkan oleh anak tertua laki-laki. Secara tulisan

ketentuan tersebut memang tidak ada, namun dalam keluarga

Lampung aturan tersebut selalu diturunkan kepada generasi yang

berada dibawah orang tua. Pembagian harta waris secara adat sangat
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berbeda sekali dengan pembagian harta waris berdasarkan syariat

Islam yang berdasarkan Al-Qur’an. 

3) Analisis Hasil Dokumentasi Subjek S3

Gambar 4.3 Dokumentasi Subjek S3

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap subjek S3 diperoleh hasil bahwa secara adat 

ketentuan yang berlaku dari zaman dahulu hingga saat ini tidak ada 

aturan tertulis yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Kehidupan 

manusia secara tidak langsung selalu berproses dan mengulang secara 

terus menerus. Ketentuan mengenai aturan kehidupan masyarakat 

Lampung ini lah yang tertuang dalam buku sejarah masyarakat 

Lampung

Lampung yang bernama Kuntara Raja Niti. Aturan mengenai ketentuan 

adat serta kehidupan adat yang diatur secara terstruktur tertuang dalam 

buku tersebut, namun dalam buku tersebut tidak dijelaskan secara 
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khusus mengenai aturan pembagian harta waris secara adat. Secara 

tidak langsung pembagian harta waris dapat ditarik berdasarkan 

silsilah kekerabatan Lampung  yang menganut sistem patrilineal.

4) Triangulasi Teknik

Setelah diperoleh hasil analisis data wawancara, dilanjutkan dengan 

triangulasi teknik untuk membandingkan data tersebut. Dari data yang 

diperoleh, dilakukan perbandingan untuk mengetahui data yang valid 

dan data yang tidak valid sehingga dapat ditarik kesimpulan seperti 

tabel 4.4

Tabel 4.4 Triangulasi Teknik Subjek S3

1. Indikator 
Etnomatematika

Aktivitas MenghitungNo

2. Data Hasil 
Wawancara

Subjek menjelaskan mengenai pembagian 
harta waris secara adat yang 
pembagiannya diutamakan bagi anak 
laki-laki tertua. Subjek memberikan 
pemaparan bahwa secara adat proporsi 
anak laki-laki tertua mendapatkan hak 
bagian yang lebih dengan persentase yang 
lebih banyak. Hal ini ternyata ada suatu 
perhitungan yang menggunakan konsep 
matematika dalam pembagiannya yaitu 
operasi pembagian dengan persentase 
“%” dan menerapkan sifat urutan 
bilangan, karena secara tidak langsung 
masyarakat Lampung telah menerapkan 
pembagian dengan menggunakan kaidah 
matematika tersebut maka ada suatu 
aktivitas matematika dalam pembagian 
harta waris secara adat. Berdasarkan 
hukum agama yang mengatur proses 
pembagian harta waris dalam Al-Qur’an 
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disebutkan bahwa ketentuan dalam proses 
pembagian harta waris yang ditentukan 
berdasarkan ash habul furudh terlebih 
dahulu selanjutnya dibagikan kepada 
anak-anak yang lainnya sehingga 
berdasarkan hal tersebut maka di dalam 
pembagian harta waris secara agama 
terdapat operasi matematika dalam 
perhitungannya yaitu operasi 
penjumlahan, pengurangan dan perkalian. 
Operasi matematika tersebut digunakan 
untuk menentukan berapa besar hak 
bagian yag diterima oleh masing-masing 
ahli waris.

3. Hasil Observasi Diperoleh informasi bahwa pembagian 
harta waris secara adat Lampung tidak 
ada aturan yang mengatur mengenai 
pembagiannya. Hal tersebut secara tidak 
langsung dapat ditarik berdasarkan 
silsilah keluarga yang memiliki panggilan 
khusus untuk mencirikan anak laki-laki 
tertua. Berdasarkan silsilah tersebut maka 
secara tidak langsung dapat diketahui 
bagian atau hak masing-masing ahli 
waris. 

4. Hasil 
Dokumentasi

Berdasarkan hasil dokumentasi bahwa 
aturan kehidupan masyarakat Lampung 
tertuang dalam buku Kuntara Raja Niti, 
namun dalam buku tersebut tidak 
dijelaskan mengenai pembagian harta 
waris secara adat sehingga tidak ada 
aturan tertulis yang mengatur mengenai 
pembagiannya sehingga masyarakat 
Lampung membagi harta warisnya 
dengan memperkirakan menggunakan 
persentase untuk membagi kepada ahli 
warisnya.

Data subjek S3 yang valid sebagai berikut :
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1. Aktivitas Menghitung
Subjek S3 menjelaskan secara detail pembagian harta waris secara 
adat. Subjek memaparkan hal yang sesuai dengan adat sesuai dengan 
apa yang terjadi di Lampung. Secara tidak langsung adat yang terjadi 
di masyarakat sudah sangat dijaga, namun tidak ada bukti tertulis 
yang mengatur hukum adat tersebut sehingga dalam pembagiannya 
juga hanya dihitung berdasarkan persentase namun secara tidak sadar 
ternyata persentase tersebut telah menggunakan konsep matematika 
dalam pembagiannya. Pembagian harta waris yang ditinjau 
berdasarkan aspek agama memang sangat berbeda dengan 
pembagian harta waris secara adat. Kedua hal tersebut ternyata tidak 
saling bertolak belakang dengan ketentuan yang berlaku diantara 
keduanya. Berdasarkan pembagian harta waris menurut perspektif 
agama bahwa dalam pembagiannya yang sudah ada ketentuannya 
dalam Al-Qur’an ternyata terdapat suatu operasi matematika dalam 
pembagian harta waris secara agama. Perhitungan tersebut dilakukan 
untuk mengetahui bagian ahli waris yang lainnya setelah bagain bagi 
ash habul furudh telah diketahui. 

Kesimpulan: 

Subjek S3 dapat memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan adat. Subjek S3 juga dapat menjelaskan hukum adat 
yang terjadi di Lampung mengenai pembagian harta waris serta 
memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara pembagian harta 
waris secara adat dan agama. Subjek S3 juga memberikan penjelasan 
bahwa pembagian harta waris secara adat secara tidak langsung telah 
menerapkan konsep perhitungan matematika dengan pembagian 
menggunakan persentase dalam perhitungannya. Hal tersebut secara 
tidak sadar ternyata masyarakat Lampung telah menerapkan konsep 
matematika dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pembagain harta 
waris secara agama diketahui bahwa ternyata proses pembagiannya 
menggunakan konsep perhitungan matematika juga yaitu operasi 
penjumlahan, pengurangan dan juga perkalian.

B. Pembahasan
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pembagian harta 

waris secara adat diperoleh suatu konsep aktivitas ernomatematika dalam pembagian 

harta waris tersebut. Aktivitas etnomatematika yang terdapat dalam pembagian harta 

waris secara adat dapat dikaitkan dengan konsep matematis yaitu berupa aktivitas 

menghitung. Konsep tersebut berkaitan dengan suatu konsep bilangan berupa bilangan 

rasional yang dapat ditemukan dari suatu perbandingan, sifat urutan bilangan, operasi 

hitung matematika berupa penjumlahan, pengurangan dan perkalian yang terdapat 

dalam pembagian harta waris secara adat dan agama. Setelah dilakukan penelitian 

ternyata mayoritas masyarakat Lampung sudah pasti beragama Islam sehingga terdapat  

suatu hubungan yang dapat dikaitkan antara adat dan agama. Pada penelitian ini, 

aktivitas etnomatematika yang lebih mendalam akan dikaji yaitu yang secara agama 

karena ternyata pembagian harta waris masyarakat Lampung tidak ada ketentuan dan 

aturan mutlak yang menjelaskan besarnya bagian yang akan diterima oleh ahli waris 

namun secara tidak langsung juga terdapat konsep matematika yang terdapat di 

dalamnya sedangkan secara agama besarnya ketentuan bagian bagi ahli waris sudah 

diatur pembagiannya dalam Al-Qur’an berdasarkan jenis kelamin dan hubungan 

kekerabatannya. Berikut merupakan penjelasan mengenai aktivitas etnomatematika 

yaitu aktivitas menghitung yang dikaji secara adat dan agama.

1. Aktivitas Menghitung
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Harta warisan dalam adat Lampung yang didapat dengan cara turun-

temurun dari kakek dan hanya diturunkan oleh anak laki-laki tertua 

sebenarnya tidak dibagikan kepada ahli warisnya, kecuali hasilnya yang dapat 

dinikmati bersama dengan  cara musyawarah yang dipimpin oleh anak tertua 

laki-laki. Secara tidak langsung harta tersebut kedudukannya digunakan 

sebagai modal awal untuk membantu keluarga yang belum mampu secara 

ekonomi dan sebagai lambang kejayaan keluarga. Oleh karena itu pembagian 

harta waris adat tidak harus dibagi sama rata dan sama besar, akan tetapi ada 

suatu teori keadilan yang  terdapat dalam pembagian yang tidak sama itu yang 

disebut dengan keadilan dalam hukum waris adat.

Jika harta warisan dibagikan kepada ahli warisnya maka keturunan 

keluarga Lampung tidak mempunyai modal dan kekuatan secara ekonomi 

karena harta intinya habis dibagi-bagi. Harta inti yang dimaksud merupakan 

harta peninggalan warisan tersebut sebab harta warisan tersebut tujuannya 

digunakan untuk mempertahankan ekonomi keluarga. Oleh karena itu konsep 

harta waris adat Lampung tersebut sangat bersinergi dengan firman Allah 

dalam surat An-Nisa ayat 9: “Dan hendaklah takut orang-orang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka keturunan yang lemah, yang mereka 

khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka…”. Harta warisan secara adat 

Lampung tidak dibagikan secara sistem faraid namun secara adat yang 

pembagiannya menggunakan konsep matematika tetapi tidak ada ketentuan 
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yang menjelaskan berapa bagiannya. Meskipun harta tersebut tidak dibagi 

secara konsep faraid misalnya 2:1 atau 1:1 akan tetapi lebih mashlahat lagi 

apabila hasil harta itu dapat dinikmati oleh keluarga yang lainnya sehingga 

ketahanan ekonomi tetap terjamin. Berdasarkan firman Allah swt pada surat 

An-Nisa ayat 9 tersebut telah dijelaskan bahwa kita sebagai manusia tidak 

boleh meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang kita sehingga 

masyarakat Lampung secara tidak langsung telah menjaga kesejahteraan 

ekonomi keluarga melalui pembagian harta waris secara adat tersebut.

Akan tetapi dalam proses pembagian harta waris secara adat, besarnya 

hak antara laki-laki dan perempuan tidak diatur karena secara adat Lampung 

yang berhak mewarisi harta waris merupakan anak laki-laki tertua atau yang 

berhak mewarisi secara adat dalam keluarga tersebut. Berdasarkan hal 

tersebut, dalam konteks ini pembagian harta waris secara adat secara tidak 

langsung telah menerapkan konsep matematika. Dalam pembahasan ini, 

pembagian harta waris secara adat dapat dikaitkan dengan perspektif 

etnomatematika yaitu aktivitas menghitung. Aktivitas menghitung ini dapat 

ditemukan pada saat seorang ahli waris mendapatkan harta warisan yang lebih 

banyak dengan perbandingan yang berbeda dengan saudara-saudara lainnya. 

Dalam memperkirakan berapa besar bagian yang akan diterima oleh 

setiap ahli waris pasti menggunakan suatu operasi matematika dalam 

menentukannya yaitu dengan menggunakan operasi pembagian. Operasi 
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pembagian tersebut digunakan untuk menentukan bagian dari ahli waris jika 

ada lebih dari 1 ahli waris dalam keluarga tersebut sehingga ada suatu pola 

matematika yang terjadi pada saat keluarga Lampung membagi harta waris 

kepada ahli warisnya. Secara tidak langsung mereka menerapkan suatu 

aktivitas matematika pada saat menentukan besarnya harta waris yang akan 

diperoleh oleh setiap ahli warisnya. Besarnya harta waris yang diterima oleh 

anak tertua laki-laki pasti selalu lebih besar dari saudara yang lainnya 

sehingga berapa pun bagian yang diterima otomatis anak tertua laki-laki akan 

mendapatkan yang lebih banyak.

Aktivitas mengitung yang dilakukan oleh masyarakat Lampung 

menggunakan konsep lebih dari “>”, kurang dari “<” dan persentase “%”. 

Konsep perhitungan matematika ini lah yang digunakan secara tidak 

langsung. Anak tertua laki-laki dikatakan mendapatkan bagian harta waris 

yang lebih besar dibandingkan saudara lainnya sehingga dalam notsai 

matematika ada suatu lambing “>” yang digunakan untuk menyatakan jumlah 

yang besar dari atau lebih dari. Sebaliknya terdapat notasi “<” untuk 

menyatakan jumlah yang lebih kecil yaitu kurang dari. 

Selain menerapkan konsep notasi matematika > dan <, dalam proses 

pembagian harta waris secara adat juga menggunakan konsep pembagian 

dengan suatu persentase. Pembagian menggunakan persentase ini digunakan 

pada saat akan membagi harta waris kepada ahli waris dengan jumlah yang 

ditentukan berdasarkan perhitungan persentase. Misal dalam keluarga tersebut 
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memiliki 3 anak laki-laki, maka ahli warisnya sebanyak 3 orang. Anak laki-

laki tertua tetap mendapatkan bagian harta waris yang lebih besar. Oleh karena 

banyak ahli warisnya sebanyak 3 orang maka harta warisnya dibagi 3 dengan 

menggunakan pembagian persentase anak tertua laki-laki tersebut 

mendapatkan harta waris sebesar 40%, anak kedua mendapatkan 35% dan 

yang ketiga mendapatkan 25%. 

Perbandingan yang berbeda ini lah yang menjadi dasar bahwa pasti ada 

perhitungan matematika di dalamnya. Besarnya perbandingan yang 

ditentukan secara adat berbeda dengan yang telah ditentukan berdasarkan 

agama Islam, sehingga yang akan dikaitkan dengan perspektif 

etnomatematika yaitu dari segi agamanya karena dari proses pembagian 

secara adat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembagian secara 

adat dan agama memiliki persamaan mendasar bahwa proses pembagian 

secara adat dan agama sama-sama mengutamakan anak laki-laki dalam proses 

pembagiannya. 

Secara adat pembagian harta waris dalam masyarakat Lampung tidak 

diatur proporsi atau besarnya harta warisan tersebut, namun secara agama hak 

tersebut dikaji dan diatur besarnya antara laki-laki dan perempuan yang 

terdapat dalam Al-Qur’an sehingga yang dikaji dalam penelitian ini proses 

pembagiannya yang berdasarkan agama yaitu menurut perspektif 

etnomatematika yaitu adanya aktivitas matematika yang mengacu pada 

bilangan rasional. 
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Agama Islam merupakan agama yang kompleks dalam mengatur segala 

apa yang berkaitan dengan kehidupan. Allah swt telah mengatur proses 

pembagian harta waris secara Islam yang tertuang dalam Al-Qur’an surat An-

Nisa ayat 7-12, secara agama proses pembagian harta waris telah ditetapkan 

berdasarkan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Perhitungan secara 

agama bahwa anak laki-laki mendapat 2 kali bagian dari perempuan dan 

pembagian-pembagian bagi setiap keluarga yang berhak atas harta waris 

dapat ditemukan dalam Q.S An-Nisa ayat 11. Anak perempuan berhak 

menerima dari orang tua sebagaimana didapat oleh anak laki-laki dengan 

perbandingan seorang anak laki-laki mendapat dua kali dari bagian anak 

perempuan. Ibu juga berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki 

maupun perempuan sebesar seperenam. Begitu pula ayah berhak menerima 

warisan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan sebesar seperenam jika 

pewaris meninggalkan anak.

Berdasarkan hukum Islam, pembagian harta waris diatur proporsinya di 

dalam Al-Qur’an yang menyatakan bahwa anak laki-laki mendapatkan 2 kali 

bagian dari anak perempuan. Bagian anak perempuan yaitu   dari anak laki-
1

2

laki. Hal ini sangat jelas pembagiannya yang telah diatur oleh Allah SWT di 

dalam kitab suci Al-Qur’an. Dalam Islam, furudh (bagian-bagian) yang 

terdapat dalam Al-Qur’an ada enam yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 

dua pertiga, sepertiga dan seperenam. Adapun sepertiga dari sisa ditetapkan 
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oleh ijtihad. Secara rinci laki-laki yang berhak mendapat warisan ada lima 

belas, mereka adalah putra, serta putranya (cucu) dan seterusnya dari anak 

laki-laki, ayah, serta kakek dan seterusnya dari orang tua laki-laki, saudara 

kandung, saudara seayah, saudara seibu, putra saudara kandung serta putra 

saudara seayah dan seterusnya dari anak laki-laki mereka, suami, paman 

kandung dan keatasnya, paman seayah dan keatasnya, putra paman kandung 

serta putra paman seayah dan anak mereka yang laki-laki, orang yang 

memerdekakan dan asobahnya. Kerabat laki-laki selain dari mereka termasuk 

Dzawil Arham, seperti: saudara-saudara ibu (paman dari ibu), putra saudara 

seibu, paman seibu, putra paman seibu dan lainnya.

Berdasarkan besarnya proses pembagian harta waris serta ketentuan-

ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam maka secara tidak langsung 

dalam menentukan besarnya jumlah harta waris yang akan diberikan kepada 

para ahli waris telah menerapkan konsep matematika dalam perhitungannya. 

Perhitungan matematika yang terdapat dalam pembagian harta waris secara 

agama yaitu operasi hitung penjumlahan, pengurangan dan perkalian pada 

bilangan rasional. Operasi penjumlahan, pengurangan dan perkalian pada 

bilangan rasional tersebut digunakan pada saat akan mencari jumlah harta 

waris yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris seperti yang telah 

Allah SWT tetapkan dalam Q.S An-Nisa ayat 11 yang berbunyi:
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يُوصِيكُمُٱللَّهُ فِيٓ أَوٖلَٰدِكُمٖٖ لِلذَّكَرِ مِثٖلُ حَظِّ 
ٱألُٖنثَيَيٖنِٖ فَإِن كُنَّ نِسَآءٖ فَوٖقَ ٱثٖنَتَيٖنِ فَلَهُنَّ 
ثُلُثَا مَا تَرَكَٖ وَإِن كَانَتٖ وَٰحِدَةٖ فَلَهَا ٱلنِّصٖفُٖ 
وَألَِبَوَيٖهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنٖهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن 
كَانَ لَهُٖ وَلَدٖٖ فَإِن لَّمٖ يَكُن لَّهُٖ وَلَدٖ وَوَرِثَهُٖٓ 
أَبَوَاهُ فَألُِمِّهِ ٱلثُّلُثُٖ فَإِن كَانَ لَهُٖٓ إِخٖوَةٖ فَألُِمِّهِ 
ٱلسُّدُسُٖ مِنٖ بَعٖدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوٖ دَيٖنٍٖ 
ءَابَآؤُكُمٖ وَأَبٖنَآؤُكُمٖ الَ تَدٖرُونَ أَيُّهُمٖ أَقٖرَبُ لَكُمٖ 
نَفٖعٖاٖ فَرِيضَةٖ مِّنَ ٱللَّهِٖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا 

حَكِيمٖا ١١ 

Sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 11 bahwa :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 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 Bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh 
ibu-bapaknya (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 Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan ayat diatas, ada sebuah perhitungan-perhitungan yang 

dapat kita kaji yaitu mengenai pembagian harta waris untuk anak laki-laki 

maupun perempuan. Disebutkan bahwa ayah dan ibu juga mendapatkan hak 

nya sebagai orang tua sebesar  jika memiliki anak, jika tidak memiliki anak 
1

6
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besarnya yaitu . Sebagai pembuktian dalam analisis bilangan rasional yang 
1

8

menyatakan bahwa  dengan a,b merupakan elemen bilangan bulat dengan b 
a

b

≠0. 

Pengertian bilangan rasional dapat dikaitkan dengan kata “rasio” (ratio) 

yang menjadi kata dasar dari rasional. Dalam matematika, rasio berarti 

perbandingan dan umumnya sebuah perbandingan dapat dinyatakan dengan 

bilangan bulat. Bilangan rasional didefinisikan sebagai bilangan real yang 

dapat dinyatakan dengan bentuk  dengan a,b merupakan elemen bilangan 
a

b

bulat. Seharusnya jelas bahwa b ≠0, karena bila b=0 maka  bukan bilangan 
a

b

real. Perhatikan bahwa setiap bilangan real tidak dapat dibagi dengan nol 

untuk a ≠0 maka  tidak terdefinisi sedangkan  bentuk tidak tentu. Kedua 
a

0

0

0

bentuk tersebut bukan bilangan real, sebab tidak ada bilangan real r 

sedemikian hingga 0.r = a atau 0.r = 0. Kalimat lain yang ekuivalen dengan 

bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk  
a

b

dengan a,b bilangan-bilangan bulat dan b ≠0.

Dari definisi tersebut, setiap bilangan bulat merupakan bilangan rasional 

karena setiap bilangan bulat dapat dinyatakan dalam  dengan a dan b 
a

b

merupakan bilangan bulat, b ≠0. Berdasarkan konteks Islam hal ini dapat 

dikaitkan dengan sistem pembagian harta waris yang perhitungannya telah 
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ditetapkan dalam Al-Qur’an sesuai proporsinya masing-masing. Besarnya 

proporsi masing-masing individu dalam pembagian harta waris dinyatakan 

dalam sebuah pecahan dimana pecahan tersebut merupakan bilangan rasional. 

Perhatikan bilangan berikut ini yang merupakan perbandingan hak antara laki-

laki dan perempuan.

2 : 1 dan 1 : 2

Tetapi tidaklah lazim dalam matematika menulis perbandingan seperti:

2,5 : 0,4

Bilangan rasional memiliki pengertian yang serupa, yaitu bilangan real 

yang dapat dinyatakan dalam bentuk  dengan a,b bilangan-bilangan bulat  
a

b

sehingga untuk menuliskan besarnya bagian hak tersebut dengan menyatakan 

ke dalam sebuah bentuk . Untuk contoh pertama di atas 2 : 1 menyatakan 
a

b

sebuah perbandingan hak bagian anak laki-laki terhadap perempuan sehingga 

dapat diasumsikan bahwa a merupakan bagian anak laki-laki dan b anak 

perempuan, maka kita tulis a =  b atau b =  a. 
2

1

1

2

Definisi Kesamaan Bilangan Rasional

Penerapan perhitungan pada operasi penjumlahan, pengurangan dan 

perkalian terdapat dalam suatu definisi kesamaan bilangan rasional. Definisi 

kesamaan bilangan rasional tersebut berguna untuk menyederhanakan dan 

menyamakan penyebut pada penjumlahan, pengurangan atau 
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membandingkan beberapa bilangan rasional. Dalam hal ini definisi kesamaan 

bilangan rasional secara tidak langsung ada dalam perhitungan pembagian 

harta waris yang telah disebutkan daam Al-Qur’an. Dalam Q.S  An-Nisa ayat 

11 diatas telah disebutkan bahwa anak laki-laki mendapatkan hak nya sebesar 

2 kali perempuan dan perempuan mendapatkan setengah dari itu.

Jika  dan  masing-masing merupakan bilangan rasional maka berlaku 
a

b

c

d

hubungan:  =  jika dan hanya jika ad = bc. Definisi kesamaan bilangan 
a

b

c

d

rasional tersebut berguna untuk menyederhanakan dan menyamakan penyebut 

pada penjumlahan, pengurangan atau membandingkan beberapa bilangan 

rasional. Dalam hal ini definisi kesamaan bilangan rasional secara tidak 

langsung ada dalam perhitungan pembagian harta waris yang telah disebutkan 

dalam Al-Qur’an. Dalam Q.S An-Nisa ayat 11 diatas telah disebutkan bahwa 

anak laki-laki mendapatkan hak nya sebesar 2 kali nya perempuan, dan 

perempuan mendapatkan setengah dari itu. 

Konteks definisi kesamaan bilangan rasional digunakan untuk 

menyamakan suatu penyebut dalam operasi matematika, sehingga apabila ada 

sebuah perhitungan pembagian harta waris dalam suatu keluarga maka secara 

teori definisi ini telah diterapkan. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan 

sebuah perhitungan pembagian harta waris yang menggunakan konsep 

definisi kesamaan bilangan rasional. Pemaparan ini diasumsikan agar tidak 

terjadi suatu interpretasi yang salah. Sebagai contoh, Seorang pewaris 
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meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, 2 orang anak laki-laki 

dan 2 anak perempuan sebagai ahli warisnya. Apabila menggunakan 

ketentuan yang sesuai dengan Al-Qur’an untuk menghitung besarnya bagian 

yang akan diperoleh oleh masing-masing istri dan anak. Maka sesuai definisi 

kesamaan bilangan bilangan rasional ini dapat diaplikasikan dalam 

perhitungannya untuk menyamakan penyebut dengan mencari KPK 

(Kelipatan Persekutuan Terkecil) dari siapa yang menjadi ahli waris dari 

pewaris. 

Hal pertama yang akan kita hitung untuk mencari KPK tersebut yaitu 

dengan mencari bagian anak-anak yang ditinggalkan terlebih dahulu. Di lain 

sisi telah disebutkan bahwa pewaris meninggalkan seorang istri, maka istri 

mendapatkan haknya sebesar . Perhitungan besarnya  karena istri 
1

8

1

8 

merupakan ash-habul furudh dalam Al-Qur’an sebab pewaris meninggalkan 

anak juga, maka istri mendapatkan haknya sesuai yang telah ditetapkan. 

Apabila istri tidak memiliki anak maka bagiannya sebesar  . 
1

6

Setelah bagian istri telah didapatkan, maka selanjutya menghitung 

bagian anak yang merupakan sisa dari harta waris dikurangi istri. Jumlah total 

keseluruhan harta waris adalah 1 sehingga jumlah bagian istri dan keempat 

anak adalah 1. Oleh karena itu, bagian untuk anak-anaknya merupakan 

sisanya harta waris yaitu  . Bilangan  tersebut bukan bagian yang mutlak 
7

8

7

8
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diterima oleh keempat anaknya langsung. Akan tetapi, angka tersebut harus 

dicari KPK dari jumlah bagian anak laki-laki dan perempuannya. Dalam Q.S 

An-Nisa ayat 11 disebutkan untuk anak laki-laki 2 dan anak perempuan . 
1

2

Berdasarkan contoh di atas, pewaris meninggalkan 2 anak laki-laki dan 2 anak 

perempuan sehingga jumlah keseluruhan bagiannya yaitu 6. Angka 6 didapat 

dari hak 2 orang anak laki-laki yaitu 4 dan hak 2 anak perempuan yaitu 2 

sehingga jumah total bagiannya adalah 6. Maka angka 6 ini lah yang akan 

digunakan untuk menyamakan sebuah penyebut dari bilangan rasionalnya.

Teori kesamaan bilangan rasional yang digunakan disini yaitu karena 

bagian anak laki-laki dan perempuan yang berbeda sehingga untuk mencari 

bagiannya digunakan penyebut yang sama dengan mengalikan dengan 

bagiannya sebesar . Dari pernyataan yang telah dipaparkan di atas, dapat 
7

8

dibuat sebuah model matematika sehingga sebagai berikut:

Diketahui : harta warisan= 1

  Istri  = 
1

8

  Anak lk & pr = 
7

8

Bagian  merupakan bagian total keseluruhan dari anak laki-laki dan 
7

8

perempuan. Sehingga untuk menghitung bagian masing-masingnya dapat 

diterapkan definisi kesamaan bilangan rasional. Mencari bagian masing-
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masing anak ini dapat digunakan penyebut yang sama untuk menghitungnya. 

Di pembahasan sebelumnya telah didapat bahwa penyebut pada bilangan 

rasionalnya adalah 6 sehingga:

 x  =   
1

6

7

8

7

48

 x  =  
2

6

7

8

14

48

Berdasarkan perhitungan itu lah maka bilangan  sesuai definisi kesamaan 
1

6

bilangan rasional.

Definisi kesamaan bilangan rasional memunculkan teorema berikut:

Teorema 1:

Jika  sebarang bilangan rasional dan n sembarang bilangan bulat, maka 
a

b

berlaku:  =  = 
a

b

an

bn

na

nb

Teorema tersebut dapat digunakan untuk menentukan bentuk paling 

sederhana dari suatu bilangan rasional. Bilangan rasional  dikatakan 
a

b

mempunyai bentuk paling sederhana jika a dan b mempunyai faktor prima 

yang bersekutu dan b adalah bilangan positif. 

Bukti :

 = 
a

b

an

bn

 =  . 1
a

b

a

b
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=  . 
a

b

an

an

=  .  . 
a

b

a

a

n

n

= . 1. 
a

b

n

n

= 
a

b . 
n

n

 =   = 
a

b

an

bn

na

nb

Teorema 1 diatas dapat diasumsikan sebagai bentuk penyederhanaan 

dari suatu bilangan rasional dengan membagi pembilang dan penyebut dengan 

bilangan yang sama. Penyederhanaan bilangan rasional dapat digunakan 

dalam konteks apa saja, baik itu pada penjumlahan, pengurangan, perkalian 

maupun pembagian pada bilangan rasional. 

Pada perhitungan pembagian harta waris sering ditemukan bilangan 

yang masih harus disederhanakan lagi hingga menjadi bentuk nilai yang 

paling sederhana. Oleh karena itu, penyederhanaan bilangan rasional ini juga 

berlaku dalam konsep pembagian harta waris. Sebagai contoh, jika bagian 

seorang anak laki-laki sebesar  sedangkan bagian 3 orang anak perempuan 
14

40

yaitu . Perhitungan di atas sudah dihitung berdasarkan hak bagian masing-
21

40

masing anak. Dengan menggunakan teorema 1 berlaku bahwa:  =  = 
a

b

an

bn

na

nb

Sehingga dapat diasumsikan bahwa:
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 merupakan hak bagian yang diterima oleh anak laki-laki atau perempuan 
a

b

yang besarnya yaitu  dan  . 
14

40

7

40

 merupakan bilangan prima yang saling bersekutun

Berdasarkan teorema 1 bahwa teorema tersebut berlaku untuk 

menyederhanakan bilangan maka yang dapat disederhakan hanyalah bilangan 

 dengan bilangan prima yang saling bersekutu yaitu 2. Sehingga:
14

40

 = 
a

b

an

bn

 =  
a

b

14

40

   =  . 
14

40

2

2

   =  
7

20

Sehingga diperoleh hasil penyederhanaannya yaitu bilangan  .
7

20

1. Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Rasional

Dalam konsep bilangan rasional, ada juga konsep penjumlahan serta 

pengurangan bilangan rasional. Konsep penjumlahan bilangan rasional 

digunakan untuk menghitung besarnya jumlah total harta waris, sehingga 

jumlah keseluruhan harta waris adalah 1. 

Penjumlahan bilangan rasional didefinisikan sebagi berikut:

Definisi penjumlahan biangan rasional
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Jika  dan  masing-masing merupakan bilangan rasional maka berlaku 
a

b

c

d

hubungan  +  = . 
a

b

c

d

ad +  bc

bd

Berdasarkan analisis contoh diatas, konsep penjumlahan bilangan 

rasional digunakan untuk menghitung bagian yang didapatkan oleh ahli waris. 

Dalam konsep penjumlahan bilangan rasional ada kaitannya dengan konsep 

pengurangan bilangan rasional. Dari definisi penjumlahan bilangan rasional 

tersebut dapat dikembangkan sifat-sifat penjumlahan bilangan rasional 

sebagai berikut.

Sifat-sifat penjumlahan bilangan rasional

Misalkan , dan masing-masing merupakan bilangan rasional.
a

b

c

d

e

f

a. Sifat ketertutupan penjumlahan bilangan rasional

 +  adalah bilangan rasional tunggal.
a

b

c

d

b. Sifat komutatif penjumlahan bilangan rasional

 +  =   + 
a

b

c

d

c

d

a

b

c. Sifat asosisatif penjumlahan bilangan rasional

(a

b +
c

d) +
e

f =
a

b + (c

d +
e

f)

d. Sifat identitas penjumlahan bilangan rasional

a

b + 0 =
a

b = 0 +
a

b  , (0 =
0

m, m ≠ 0)

e. Sifat invers penjumlahan bilangan rasional
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Pada setiap bilangan rasional  , ada bilangan rasional  sedemikian
a

b -
a

b

hingga
a

b + ( -
a

b) = 0 = ( -
a

b) +
a

b

Sebagai contoh jika seseorang meninggal dengan meninggalkan ahli 

waris seorang istri, seorang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jika harta 

yang ditinggalkan berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,00. Dalam 

perhitungannya terdapat sistem operasi bilangan rasional, yaitu:

Dalam pembagiannya terdapat sifat penjumlahan bilangan rasional dimana 

bagian seorang istri yang ketentuannya sudah ditetapkan dalam Q.S An-Nisa 

ayat 12 bahwa istri merupakan ash-habul furudh yang bagiannya  karena 
1

8

memiliki anak. Sehingga harta warisan sisanya merupakan bagian untuk anak-

anaknya (ashabah). Karena jumlah keseluruhan harta warisan haruslah 1.

Seorang istri mendapatkan  bagian
1

8

Anak laki-laki dan perempuan adalah 
1

8 + x = 1

Nilai x diasumsikan sebagai bagian anak laki-laki dan perempuan. Sehingga 

untuk mendapatkan nilai x maka dapat digunakan konsep pengurangan 

bilangan rasional. Berikut akan dipaparkan definisi konsep pengurangan 

bilangan rasional terlebih dahulu.

Definisi:
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Jika  dan  masing-masing merupakan bilangan rasional maka berlaku   
a

b

c

d

hubungan  -  =  
a

b

c

d

a

b + ( -
c

d)

Pengurangan bilangan rasional pada definisi di atas, dapat dipandang 

sebagai perluasan pengurangan pecahan. Dalam konsep pengurangan 

bilangan rasional sama halnya dengan konsep penjumlahan bilangan rasional 

bahwa konsep ini dapat digunkan untuk mengitung berapa besar bagian dari 

anak atau ahli waris ketika pewaris meninggal dunia. Berdasarkan contoh 

yang sama seperti di atas, jumlah total bagian hak anak laki-laki dan 

perempuan yaitu total keseluruhan warisan setelah dikurangi oleh oleh ash-

habul furudh.

Pengurangan pecahan dengan penyebut sama ditunjukkan sebagai berikut:

 -  =   +  =  
a

b

c

d

a

b + ( -
c

d) =
a

b ( -
c

d)
a

b + ( - c

d ) =
a + ( - c)

b =
a - c

b

Pengurangan pecahan dengan penyebut tak sama ditunjukkan sebagai berikut:

 -  =  
a

b

c

d

ad

bd -
bc

bd =
ad - bc

bd

Sesuai perhitungan yang telah dimiliki bahwa 
1

8 + x = 1

Untuk mendapatkan nilai x, kita dapat mengurangkan nilai  -  = x 1
1

8
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Dengan menggunakan definisi pengurangan bilangan rasional  dengan 

pengurangan penyebut yang tak sama sehingga berlaku bahwa  -  =  
a

b

c

d

ad

bd -
bc

bd =

ad - bc

bd

  merupakan total keseluruhan harta waris yaitu 1
a

b

  merupakan bagian dari ash-habul furudh yaitu 
c

d

1

8

Untuk  makaa = 1, b = 1, c = 1 dan d = 8

 -  =  1
1

8

1.8

1.8 -  
1.1

1.8

 =
8

8 -  
1

8

 =  
7

8

Berdasarkan perhitungan dengan konsep pengurangan bilangan rasional 

sehingga diperoleh bahwa bagian hak untuk anak laki-laki dan perempuan 

jumlahnya . Akan tetapi bagian  tersebut masih harus dikalikan dengan 
7

8

7

8

bagian yang telah ditapkan di dalam Al-Qur’an antara laki-laki dan 

perempuan terlebih dahulu dengan menggunakan definisi kesamaan 

bilangan rasional. Secara tidak langsung ternyata konsep penjumlahan dan 

pengurangan bilangan rasional digunakan dalam perhitungan besarnya 

pembagian harta waris tersebut. 
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Konsekuensi dari sifat-sifat penjumlahan bilangan rasional di atas dapat 

diturunkan teorema-teorema berikut.

Teorema: Sifat konselasi bilangan rasional

Misalkan  masing-masing merupakan bilangan rasional jika 
a

b, 
c

d dan 
e

f

a

b +
e

f =

 maka (c

d +
e

f)
a

b =
c

d

Bukti: 

 + 0 =  + 
a

b

a

b (c

d + ( -
c

d))

        =  + (a

b +
c

d) ( -
c

d)

        = (a

b -
c

d) +
c

d

        = 0 + 
c

d

a

b
+

e

f
= (c

d
+

e

f)
 + 

a

b +
e

f + 0 =
a

b

e

f + (c

d + ( -
c

d))

      =  +  +  + )
a

b

c

d

e

f ( -
c

d

         = +  + (a

b -
c

d)
c

d

e

f

 =   +  +
a

b +
e

f + 0
c

d

e

f (a

b -
c

d)

Maka terbukti bahwa  = 
a

b

c

d
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Dari sifat konselasi bilangan rasional di atas dapat diasumsikan bahwa:

  merupakan bagian bagi ashabah sebelum dikalikan jumlah keseluruhan hak 
a

b

bagian anak atau jumlah harta waris dikurangi ash-habul furudh yaitu 
7

8

merupakan bagian bagi ashabah setelah dikalikan dengan total keseluruhan 
c

d  

hak laki-laki dan perempuan yaitu  bagi anak perempuan dan  bagi anak 
7

40

7

20

laki-laki

  merupakan bagian dari ash-habul furudh yaitu 
e

f

1

8

Sehingga:  =   +  sama dengan  +  = ( +  +  + ) + 
a

b +
e

f

c

d

e

f

7

8

1

8

7

40  
7

40  
7

40

7

20

1

8

Dengan menggunakan konsep definisi konselasi bilangan rasional maka 

diperoleh  = ( +  +  + ) atau  =  sehingga teorema sifat konselasi 
7

8

7

40  
7

40  
7

40

7

20

7

8

35

40

bilangan rasional ini terbukti benar pada konsep perhitungan pembagian harta 

waris.

2. Perkalian Bilangan Rasional 

Konsep perhitungan pembagian harta waris ternyata menggunakan 

konsep definisi kesamaan bilangan rasional, teorema sifat konselasi bilangan 

rasional serta penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional. Ternyata 

dalam perhitungan pembagian harta waris juga terdapat penggunaan sifat 

perkalian bilangan rasional. Sehingga berdasarkan hal tersebut akan dikaji 
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mengenai perhitungan pembagian harta waris dengan menggunakan konsep 

perkalian bilangan rasional.

Perkalian bilangan rasional didefinisikan sebagai berikut.

Definisi:

Jika  dan  masing-masing merupakan bilangan rasional maka berlaku
a

b

c

d

hubungan: 
a

b. 
c

d =
ac

bd

Sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional pada pembahasan 

sebelumnya digunakan untuk mencari bagian keseluruhan pembagian untuk 

anak laki-laki dan perempuan. Dengan menggunakan contoh yang sama pada 

definisi perkalian bilangan rasional, maka selanjutnya akan dicari  besarnya 

masing-masing hak bagi anak laki-laki dan perempuan. Pada pembahasan 

contoh sebelumnya bahwa pewaris meninggalkan seorang anak laki-laki dan 

3 anak perempuan. Dengan demikian, untuk menyamakan penyebut dengan 

menggunakan konsep kesamaan bilangan rasional, maka:

1 anak laki-laki = 2 bagian

3 anak perempuan = 3 bagian

Sehingga dalam perhitungan pembagian harta waris, penyamaan penyebutnya 

diambil dari jumlah keseluruhan hak laki-laki dan perempuan yaitu 2 + 3 = 5.

Bilangan 5 digunakan untuk penyebut pada perkalian bilangan rasional, 

sehingga diperoleh:
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Dengan menggunakan sifat perkalian bilangan rasional bahwa  maka:
a

b. 
c

d =
ac

bd

Bagian anak perempuan =   x , bagian ini didapatkan untuk 1 orang 
1

5

7

8 =
7

40

anak perempuan sehingga apabila ada 3 orang anak perempuan maka 3 x  = 
7

40

 bagian yang didapatkan oleh ketiga orang anak perempuan.
21

40

Bagian anak laki-laki =  x , karen anak laki-laki dalamkeluarga tersebut 
2

5

7

8 =
14

40

hanya 1 maka seorang anak laki-laki mendapatkan bagian sebesar bagian.
14

40 

Berdasarkan dari perhitungan diatas diperoleh bahwa bagian 

perempuan sebesar  diasumsikan sebagai bagian dari hak perempuan itu 
7

40

sendiri. Hak warisan bagi perempuan yaitu  dari laki-laki. Berdasarkan Al-
1

2

Qur’an bahwa hak bagian laki-laki yaitu 2 kali nya perempuan. Maka anak 

perempuan mendapatkan bagian 1, karena jumlah anak perempuan dalam 

contoh di atas yaitu 3 sehingga total keseluruhan dari jumlah anak perempuan 

yaitu 3. Bagian anak laki-laki yang berjumlah 2 tetap jumlahnya 2 karena anak 

laki-laki yang dimiliki oleh pewaris hanya 1 sehingga tetap berjumlah 2. 

Berdasarkan jumlah anak yang dimiliki oleh pewaris, maka bagian total 

keseluruhan anak pewaris yaitu 5. Berdasarkan perhitungan diatas, 5 

diasumsikan sebagai pengkali dari penyebutnya.
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Dari definisi perkalian bilangan rasional di atas dapat dikembangkan sifat-

sifat perkalian bilangan rasional sebagai berikut.

Sifat-sifat perkalian bilangan rasional

Misalkan , , dan  masing-masing merupakan bilangan rasional.
a

b

c

d

e

f

 a. Sifat ketertutupan perkalian bilangan rasional

 adalah bilangan rasional tunggal
a

b.
c

d =
ac

bd

 b. Sifat komutatif perkalian bilangan rasional

a

b.
c

d =
c

d.
a

b

 c. Sifat asosiatif perkalian bilangan rasional

(a

b.
c

d).
e

f =
a

b.(
c

d.
e

f)

 d. Sifat identitas perkalian bilangan rasional

a

b.1 =
a

b = 1.
a

b , (1 =
m

m, m ≠ 0)

 f. Sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan bilangan rasional

a

b(
c

d +
e

f) =
a

b.
c

d +
a

b.
e

f

Invers kali suatu bilangan sering disebut juga dengan kebaikan dari

bilangan tersebut. Kebalikan dari kebaikan bilangan rasional yang tidak nol

adalah bilangan rasional itu sendiri. Sifat perkalian dalam bilangan

rasional juga dapat dikaitakan dalam proses pembagian harta waris.

Berdasarkan contoh diatas bahwa bagian untuk keempat anak yang



104

merupakan ahli waris yaitu  setelah dikurangi ash-habul furudh. Maka
7

8

jumlah keempat anak tersebut yaitu 5. Bilangan 5 diasumsikan sebagai

penyebut sehingga perhitungannya sebagai berikut

Perempuan =  x  = 
1

5

7

8

7

40

Laki-laki =  x  = 
2

5

7

8

14

40

Oleh karena  dari perhitungan diatas diperoleh bahwa bagian perempuan 

sebesar  diasumsikan sebagai bagian dari hak perempuan itu sendiri.
7

40

Dalam uraian contoh yang diaparkan diatas diketahui bahwa harta 

warisan peninggalan orang tua sebesar Rp. 100.000.000 . Sehingga sifat-sifat 

perkalian bilangan rasional ini dapat digunakan dalam perhitungan harta 

waris yang akan diperoleh oleh anak perempuan maupun anak laki-laki, 

sehingga: 

Misalkan A, B, C adalah anak perempuan maka masing-masing bagian dari 

mereka yaitu . Karena total harta waris dari pewaris sebesar Rp. 
7

40

100.000.000. Sehingga dengan menggunakan sifat perkalian maka  x Rp. 
7

40

100.000.000 yaitu Rp. 17.500.000. Anak perempuan yang dimiliki oleh 

pewaris sebanyak 3 orang sehingga 3 x Rp. 17.500.000 yaitu 52.500.000. Sisa 

harta pewaris saat ini menjadi Rp. 47.500.000. 
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Sekarang kita asumsikan D sebagai anak laki-laki maka bagian atau hak bagi 

anak laki-laki sebesar  x Rp. 100.000.000 yaitu Rp. 35.000.000. Berdasarkan 
7

20

ketentuan pembagian harta waris yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam 

Q.S An-Nisa, hal ini terbukti bahwa jumlah hak bagi anak laki-laki yaitu 2 

kali hak anak perempuan.

Sekarang kita menghitung bagian ash-habul furud (istri) yang besar hak nya 

teah ditentukan sebesar  . Maka  x Rp. 100.000.000 yaitu Rp. 12.500.000
1

8

1

8

Dengan menggunakan sifat perkalian bilangan bilangan rasional, maka

dalam perhitungan tersebut mencakup sifat ketertutupan bilangan rasional,

sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat identitas dan sifatdistribusi perkalian

terhadap penjumlahan juga. Perhitungan pembagian harta waris secara tidak

langsung juga menerapkan sifat perkalian bilangan rasional dalam proses

pembagiannya.

3. Sifat Urutan Bilangan Rasional

Pengertian “kurang dari” pada bilangan rasional dikenalkan melalui 

pendekatan garis bilangan, pendekatan penyebut positif sama dan pendekatan 

penjumlahan. Apabila kita mengasumsikan bahwa pembagian harta waris 

dalam konteks Al-Qur’an telah ditetapkan besarnya proporsi masing-masing. 

Dalam ilmu faraid dalam Al-Qur’an, Allah memberikan hak masing-masing 

dengan angka  yang pasti yaitu . Proporsi besarnya hak 
1

2, 
1

4, 
1

8, 
1

3, 
2

3, dan 
1

6
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pembagian harta waris ini memuat konsep sifat urutan bilangan rasional 

apabila dikaji berdasarkan sifat urutan bilangan rasional. 

Sehingga untuk perempuan dalam konteks Al-Qur’an sebesar  bagian dari 
1

2

laki-laki. Hal ini dapat dikaitkan dengan sifat urutan bilangan rasional dengan 

pendekatan garis bilangan. Bilangan rasional  ditunjukkan dengan letak  
a

b <
c

d

a

b

di sebelah kiri . Dengan penyebut positif sama, bilangan rasional , 
c

d

a

b <
c

d

ditunjukkan dengan a < c, dengan b > 0. 

Hak bagian untuk perempuan  bagian laki-laki yaitu 2 x bagian 
1

2 <

perempuan. Perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan serta keluarga 

yang lainnya juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an yaitu Q.S An-Nisa ayat 

11.  Ibu yang mendapatkan  apabila tidak memiliki anak atau  apabila 
1

6

1

8

memiliki anak laki-laki atau perempuan. Ternyata berdasarkan sifat urutan 

pada pembagian harta waris dapat ditemukan sebuah konsep bahwa:

Bagian laki-laki = 2 kali perempuan

Bagian perempuan =  dari laki-laki
1

2

Apabila dalam suatu keluarga tersebut memiliki anak perempuan tunggal 

maka baginya mendapatkan bagian  dari harta
1

2
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Apabila dalam suatu keluarga tersebut merupakan anak perempuan semua 

yang lebih dari 2 maka mendapatkan bagian  dari harta
2

3

Untuk Suami/Istri  =  dari harta
1

6

Apabila istri tersebut memiliki anak maka baginya =  dari harta
1

8

Berdasarkan proporsi tersebut maka berlaku sifat urutan bilangan rasional 

bahwa   
1

6 <  
1

3 <  
1

8 <  
1

4, <
2

3 <
1

2

Teorema: Sifat perkalian silang ketaksamaan

Jika  masing-masing merupakan bilangan rasional, dengan b > 0 dan d > 0
a

b,
c

d

 maka berlaku hubungan  jika dan hanya jika ad<bc. Teorema sifat 
a

b <
c

d

perkalian silang ketaksamaan ini ternyata secara tidak langsung berlaku uga 

dalam pembagian harta waris. Pembagian harta waris yang ditetapkan 

berdasarkan Al-Qur’an apabila menggunakan teorema perkalian silang 

ketaksamaan maka terbukti bahwa hak bagi Ibu, anak laki-laki dan perempuan 

besarnya terbukti dengan menggunakan hubungan bahwa . 
a

b <
c

d

Selanjutnya, sifat-sifat urutan bilangan rasional, ditunjukkan sebagai berikut.

Sifat urutan bilangan rasional
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Misalkan  dan  masing-masing merupakan bilangan rasional dan  dan  
a

b,
c

d

e

f

a

b,
c

d

e

f

kita asumsikan sebagai hak bagian anak perempuan, anak laki-laki dan istri 

sebelum dan sesudah dikalikan dengan total penyebut seperti contoh 

sebelumnya dalam konsep konselasi bilangan rasional. 

a. Sifat transitif kurang dari

Jika  dan  maka 
a

b <
c

d

c

d <
e

f

a

b <
e

f

Berdasarkan contoh sebelumnya bahwa  sebesar ,  sebesar  dan 
a

b

1

8

c

d

7

40

e

f

sebesar   maka  <  dan   . Dari sifat transitif kurang pada
7

20

1

8

7

40

7

40 <
7

20

bilangan rasional ini terbukti untuk mengetahui urutan dari besarnya hak

warisan. Aturan besarnya hak warisan yang terdapat dalam Al-Qur’an

ternyata benar dan sesuai dengan teorema sifat transitif kurang dari.

Besarnya hak warisan yang didapatkan oleh istri dan anak  ternyata

berbeda setelah dibuktikan dengan sifat transitif kurang dari pada

sifat urutan bilangan rasional. Sehingga dapat diketahui bahwa bagian

anak laki-laki memang lebih besar daripada bagian yang lainnya. 

b. Sifat kurang dari dan perkalian dengan bilangan positif

Jika  dan   maka 
a

b <
c

d

e

f > 0
a

b.
e

f <
c

d.
e

f

Sifat kurang dari dan perkalian dengan bilangan positif ini ternyata dapat

digunakan juga untuk mengitung besarnya harta waris juga, seperti:
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 .  < .  
1

8

7

20

7

40

7

20

 <  
7

160

49

880

Secara tidak langsung konsep teorema sifat kurang dari perkalian telah

diterapkan dalam sistem pembagian waris juga. Allah swt menurunkan

setiap ilmu lewat perantara Al-Qur’an yang digunakan dan dapat

diaplikasikan dalam kehidupan manusia di dunia. Berdasarakan analisis

tersebut terbukti bahwa besarnya proporsi pembagian harta waris yang

ketentuan besarnya diatur didalam Al-Qur’an ternyata dapat dibuktikan

dengan perhitungan konsep matematika dalam teorema bilangan rasional.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

aktivitas etnomatematika dalam proses pembagian harta waris masyarakat Lampung 

secara adat.  Pembagian harta waris secara adat Lampung mengutamakan anak laki-

laki tertua dalam proses pembagiannya, namun tidak ada aturan mutlak yang mengkaji 

mengenai proses pembagian secara adat Lampung sehingga karna mayoritas 

masyarakat Lampung sudah pasti beragama Islam maka yang akan dikaji lebih dalam 

mengenai aktivitas etnomatematika yaitu pembagian harta waris secara agama Islam. 

Aktivitas etnomatematika tersebut meliputi aktivitas menghitung yang muncul pada 

pembagian harta waris secara adat. Aktivitas menghitung ini muncul pada proses 

pembagian harta waris secara adat dan agama pada saat pewaris akan membagikan 

harta waris kepada ahli waris. Secara adat dan agama bahwa proses pembagian harta 

waris sebenarnya telah mengenal perhitungan matematika dalam pembagiannya.. 

Berdasarkan hal tersebut maka aktivitas etnomatematika pada proses pembagian harta 

waris secara tidak langsung telah menerapkan suatu konsep bilangan yaitu bilangan 

rasional seperti perbandingan, sifat urutan bilangan rasional, operasi penjumlahan, 

pengurangan dan perkalian bilangan rasional.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai aktivitas matematika yang terdapat pada proses 

pembagian harta waris secara adat dan agama pada masyarakat Lampung, maka 

didapatkan saran sebagai berikut.

1. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat lebih teliti lagi dalam memilih 

subjek penelitian sehingga informasi yang didapatkan sesuai dengan apa yang 

diinginkan pada tujuan penelitian.

2. Lebih teliti dalam mencari aktivitas etnomatematika yang ada pada suatu 

masyarakat sehingga dapat diketahui dengan lengkap aktivitas matematika apa 

saja yang dilakukan.

3. Lebih tanggap terhadap jawaban yang diberikan subjek penelitian sehingga data 

yang diperoleh lebih mendalam.
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