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Abstract
This research contributes to explaining the contextualization of meaning in the
Qur'an so that Muslims do not misunderstand the textual understanding and even
understanding that is far from the truth. This study uses the theory of linguistic
behaviorism pioneered by Bloomfield, this paper can also add to the treasures of
knowledge related to the linguistic meaning of the Qur'an, especially with regard
to the description of the reward in the Qur'an which was very attractive to Arab
society at that time, thus many of them converted to Islam. After the author
conducted an analysis of the Qur'anic verses that describe the reward with all its
pleasures, the author found three main stimuli related to the condition of Arab
society so that it gave rise to linguistic responses in the form of a reward
description, namely: the socio-cultural situation of the community, portraits of
royal life, and Arab geography.
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PENDAHULUAN
Islam telah mengajarkan berbagai cara hidup yang ideal dan praktis, melalui
ajarannya yang termaktup dalam al-Qur’an dan sunnah. Di dalamnya telah mengajarkan
berbagai hubungan manusia, baik hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan
makhluk ciptaan Allah maupun manusia dengan Allah. Terdapat banyak hal yang
disinggung dalam al-Qur’an terkait hubungan manusia dengan Allah, termasuk
diantaranya adalah perihal mengenai pahala.

91

Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir, Volume 5 Nomor 1 Juni 2022

Definisi pahala dalam bahasa Indonesia adalah ganjaran yang diberikan tuhan
atas perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia.1 Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa pahala berbeda dengan upah, hadiah, pemberian atau imbalan yang
diberikan oleh manusia kepada manusia. Pahala lebih berkaitan dengan hubungan
manusia dengan Allah (Tuhannya), karena autoritas pahala itu hanya dimiliki Allah
semata.2 Al-Qur’an menyebutkan dua kata dalam konsep pahala, yaitu kata al-ajru dan
kata al-tsawab, kedua kata tersebut adalah bersinonim dan memiliki kedekatan makna.
Adapun dari kedua tersebut yang penulis gunakan sebagai kajian adalah narasi alTsawab, sebagaimana yang ada dalam kamus ma’ani yaitu penghargaan, imbalan, dan
pahala.
Al-raghib al-asfahani mengatakan bahwa al-tsawab mengandung pengeertian
tentang sesuatu yang kembali kepada manusia dari balasan atas apa yang dilakukannya,
atau bisa dinamakan dengan balasan pahala. Lafadz al-Tsawab digunakan pada balasan
baik dan balasan buruk namun kata al-tsawab cenderung mengarah dan digunakan pada
sesuatu yang bersifat baik (balasan baik), sebagaimana dalam firman Allah Q.S alZalzalah : 7

ۚ ُفَ َم ْن يَ ْع َم ْل ِمثْقَا َل ذَ َّرةٍ َخي ًْرا يَ َره
Artinya: “Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya
dia akan melihat (balasan)nya ”
Setiap perbuatan baik itu perbuatan terpuji maupun perbuatan tercela
akan mendapatkan pahala (balasan), dengan demikian dalam beribadah
tentu seseorang akan mencari pahala baik karena pahala baik (balasan) dari
perbuatan baik telah digambarkan dengan sebaik -baik gambaran dan akan
diberikan kelak di akhirat. Sebagaimana firman A llah dalam Q.S al-Kahfi :
31

1

Departemen Pendidikan Nasional, “Kbbi Daring,” Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
Republik Indonesia, last modified 2008, accessed June 15, 2022,
http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php.
2
MKNZ Nazri, Mahmud Ahmad, and AM Yusoff, “The Concept of Rewards and Punishments in Religion:
A Special Reference to Kitab Al-Adab of Sahih Bukhari,” World journal of Islamic history and civilization
1, no. 4 (2011).
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ٰٰۤ ُ
س ْونَ ِثيَابًا
ا
ُ َب َّويَ ْلب
ٍ سا ِو َر ِم ْن ذَ َه
َ ُول ِٕى َك لَ ُه ْم َجنّٰت
َ َ ي ِم ْن ت َ ْحتِ ِه ُم ْاْلَ ْنهٰ ُر يُ َحلَّ ْونَ فِ ْي َها ِم ْن ا
ْ َجْر
ِ ع ْد ٍن ت
ْ سن
َت ُم ْرتَفَقًا
ُ علَى ْاْلَ َر ٰۤا ِٕى ِك نِ ْع َم الث َّ َو
ُ اب َو َح
ُ ُخض ًْرا ِم ْن
َ س ْند ٍُس َّواِ ْستَب َْر ٍق ُّمت َّ ِك ِٕىيْنَ فِ ْي َها
Artinya: mereka itulah yang memperoleh surga ‘Adn, yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai; (dalam surga itu) mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka
memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang mereka duduk sambil
bersandar di atas dipan-dipan yang indah. (Itulah) sebaik-baik pahala dan tempat
istirahat yang indah.
Secara eksplisit, wujud pahala dideskripsikan dengan sangat baik dan indah.
Yakni tempat tinggal di surga ‘Adn yang di bawahnya terdapat sungai yang indah, serta
mereka (manusia yang berbuat baik) diberi hiasan gelang emas dan diberi pakaian yang
berbahan sutera. Terdapat pula ayat lain yang yang menegaskan bahwa pahala (balasan
kebaikan) itu tidak dapat digambarkan sebagaimana yang tertera pada ayat berikut:

ٰۤ ٌ فَ ََل ت َعۡ لَ ُم ن َۡف
َى لَ ُه ۡم ِم ۡن قُ َّر ِة ا َ ۡعي ٍُن َجزَ آ ًۢ ًء ِب َما كَانُ ۡوا يَعۡ َملُ ۡون
َ س َّما اُ ۡخ ِف
Artinya : Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka
yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa
yang mereka kerjakan (Q.S as-sajadah:17)
Dari kedua ayat di atas, terdapat kontradiksi yang cukup jelas, yaitu pada ayat
yang pertama mendeskripsikan gambaran dan bentuk dari pahala secara jelas, sementara
ayat selanjutnya menyebutkan bahwa pahala itu tidak dapat diketahui maupun
digambarkan, dengan demikian penulis menduga adanya konteks situasi masyarakat
Arab yang mempengaruhi adanya deskripsi pahala dan segala balasan atas perbuatan
baik manusia. Telah umum diketahui bahwa al-Quran turun dari berbagai faktor socialbudaya kehidupan masyarakat Arab, meskipun di dalam al-qur’an mengandung banyak
hal yang bersifat universal, bukan lokal ataupun regional. Dengan demikian, peneliti
merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 1) bagaimana deskripsi pahala
dalam al-Quran, 2)Apa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya deskripsi pahala, 3)
Bagaimana titik temu tentang adanya kontradiksi terkait deskripsi pahala tersebut.
LINGUISTIK BEHAVIOURISME
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Behaviorisme adalah sebuah pendekatan terhadap bahasa sebagai bagian dari
perilaku manusia dalam situasi rangsang tanggap yang dapat diamati.pendekatan
tersebut hanya memperhatikan sesuatu yang benar-benar dapat diamati, dan
mengabaikan “keadaan mental”.3 Tokoh pencetus teori behaviorisme adalah Leonard
Bloomfield. Bloomfield mengatakan bahwa manusia mampu menerka dan menjelaskan
perilaku seseorang dari stimulus yang ada di sekitarnya, atau dari berbagai situasi yang
bebas dari factor-faktor internal. Dengan demikian, ujaran yang merupakan respon
manusia atas stimulus, dapat diterangkan dengan berbagai kondisi eksternal yang ada di
sekitar kejadiannya. Dengan melihat stimulus tertentu, seseorang akan berbicara dengan
sesuatu yang masih ada hubungannnya dengan stimulus yang diterima oleh si
pembicara.4
Terdapat cara lain yang bloomfield lakukan dalam menyelidiki respon-respon
manusia yaitu pengamatan terhadap kelompok, terutama pada kebiasaan-kebiasaan
mereka. Terdapat beberapa perbuatan yang sangat berbeda pada setiap orang,tetapi tidak
berbeda dan agak tetap pada beberapa kelompok lain. Jika kita bepergian ke suatu
Negara lain, dengan cepat kita akan mengetahui bagaimana perilaku mereka, kesibukan
mereka. Waktu makan mereka, kebiasaan mereka, dan lain sebagainya. 5
Stimulus yang memunculkan respon kebahasaan terdiri dari 3 jenis :
1. Ujaran, yaitu ketika ada seseorang atau sekelompok orang bertutur kata akan
menyebabkan respon dari lawan tutur yang berupa bahasa.
2. Isyarat, yaitu dengan adanya gerakan anggota tubuh (gesture) seseorang akan
meresponnya dengan tuturan yang berwujud bahasa.
3. Situasi, yaitu keadaan, dapat berupa social, bdaya, serta lingkungan yang
mennjadi penyebab munculnya respon kebahasaan atas adanya situasi
tersebut.6
NARASI AL-TSAWAB DALAM AL-QURAN

3

Harimurti Kridalaksana, “Kamus Linguistik Edisi Ketiga,” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (2001).
Adeng Chaedar Alwasilah, Beberapa Madhab Dan Dikotomi Teori Linguistik (Penerbit Angkasa, 1993).
5
Leonard Bloomfiled, “Language. 1st Published,” London & Aylesbury: Great Britain (1935).
6
Soeparno, Dasar-Dasar Linguistik (Yogyakarta: Mitra Gama Widya, 2003).38
4
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Kata pahala di dalam al-qur’an telah disebutkan dengan dua varian kata, yaitu
al-ajru ( )األجرdan al-tsawab ) (الثواب. kedua kata tersebut bersinonim dan mempunyai
kedekatan makna, meskipun bersinonim tetapi makna dari kedua lafadz tersebut tidak
serupa. Di dalam al-Qur’an banyak sekali kata-kata yang bersinonim tetapi meskipun
demikian maknanya berbeda, karena segalasesuatu yang disampaikan dalam al-qur’an
memiliki maksud dan tjuan yang berbeda.
Abu Hilal al-Askari dalam karyanya, telah membahas terkait perbedaan kata alajru dan al-tsawab. Beliau menjelaskan bahwa kata al-ajru dalam bahasa Arab dapat
digunakan untuk menggambarkan apa yang diperoleh seseorang atas pekerjaan yang
belum dikerjakannya, sebagaimana kata ajrun pada kalimat : ma> a’malu h{atta
akhud}u ajri> (saya hendak bekerja hingga saya memperoleh ajr (upah) saya), oleh
sebab itu tidak boleh dikatakan ma> a’malu h>atta akhud}u t|awa>bi> (saya hendak
bekerja hingga saya memperoleh tsawab saya), sebab kata tsawab hanya digunakan atas
apa yang diperoleh atas pekerjaan yang telah dikerjakan.7
Selain itu, menurut Abu Hila<l kata tsawab sering digunakan untuk
menggambarkan suatu balasan atas perbuatan baik, sedangkan kata ajr digunakan untuk
untuk menggambarkan ujrah, yakni suatu brang yang dianggap sebagai nilai tukar
terendah dalam suatu transaksi.8 Namun demikian, Abu Hilal belum banyak
memberikan data terkait contoh penggunaan dua kata tersebut, baik dalam bahasa Arab
secara umum maupun dalam al-Qur’an.
Kata al- t|awa>b ) (الثوابdalam al-Quran terdapat pada 9 ayat, yaitu :
1. Q.S Ali Imran : 145

ِ َّ وت إِ َّْل بِإِ ْذ ِن
اب
َ َو َما َكانَ ِلنَ ْف ٍس أَن ت َ ُم
َ اب ٱل ُّد ْنيَا نُؤْ ِت ِهۦ ِم ْن َها َو َمن ي ُِر ْد ثَ َو
َ ٱَّلل ِك ٰت َبًا ُّم َؤ َّج ًَل َو َمن ي ُِر ْد ثَ َو
َّ ٰ َجْزى ٱل
ْ
َش ِك ِرين
ِ ٱل َء
َ اخ َرةِ نُؤْ تِ ِهۦ ِم ْن َها َو
ِ سن
Artinya : sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah,
sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghe ndaki
pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang
siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala
7
8

Abu Hilal al-‘Askari, Al-Furuq Al-Lughowiyah (Da>rul ‘ilm wa al-t|aqa>fah, n.d.). 237
Ibid.
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akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang
bersyukur.
2. Q.S Ali Imran : 148

ٰۡ ب
َّٰللا ي ُِحبُّ ۡال ُم ۡح ِسنِ ۡين
ِ اب الد ُّۡنيَا َو ُح ۡسنَ ث َ َوا
َ ّٰللا ث َ َو
ُ ّٰ اْل ِخ َرةِ ۚ َو
ُ ّٰ فَ ٰا ٰتى ُه ُم
Artinya: Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik
di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.
3. Q.S Ali Imran : 195

ٓ َ اب لَ ُه ْم َربُّ ُه ْم أَنِى
ۖض
ُ ضي ُع َع َم َل ٰ َع ِم ٍل ِمن ُكم ِمن ذَ َك ٍر أَ ْو أُنثَ ٰى ۖ بَ ْع
ٍ ضكُم ِم ًۢن بَ ْع
ِ ُ ْل أ
َ فَٱ ْستَ َج
۟ ُوا َوقُتِل
۟ ُسبِي ِلى َو ٰقَتَل
۟ ُوا ِمن ِد ٰيَ ِر ِه ْم َوأُوذ
۟ وا َوأ ُ ْخ ِر ُج
۟ فَٱلَّذِينَ هَا َج ُر
سيِـَٔاتِ ِه ْم
َ وا ََل ُ َك ِف َر َّن
َ ع ْن ُه ْم
َ وا فِى
ِ َّ ت تَجْ ِرى ِمن تَحْ تِ َها ْٱَل َ ْن ٰ َه ُر ثَ َوابًا ِم ْن ِعن ِد
ٍ ََّو ََلُد ِْخلَنَّ ُه ْم َج ٰن
ب
َّ ٱَّلل َو
ِ ٱَّللُ ِعن َدهُۥ ُح ْس ُن ٱلثَّ َوا
Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan
berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang
yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena)
sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang
yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada
jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan
kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam
surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi
Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik".
4. Q.S an Nisa’ :134

ْ اب ٱل ُّد ْنيَا َو
ِ َّ اب ٱل ُّد ْنيَا فَ ِعن َد
يرا
ِ ٱل َء
ُ ٱَّلل ثَ َو
َّ َاخ َر ِة َو َكان
ً ص
ِ َس ِمي ًۢعًا ب
َ َّمن َكانَ ي ُِري ُد ثَ َو
َ ُٱَّلل
Artinya: Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja (maka ia
merugi), karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.
5. Q.S al-Kahfi : 31

ٓ
َسون
ُ َب َويَ ْلب
ٍ سا ِو َر ِمن ذَ َه
َ ُأ ُ ۟و ٰلَئِكَ لَ ُه ْم َج ٰنَّت
َ َ عد ٍْن تَجْ ِرى ِمن تَحْ تِ ِه ُم ْٱَل َ ْن ٰ َه ُر يُ َحلَّ ْونَ فِي َها ِم ْن أ
ْ اب َو َحسُن
َت ُم ْرتَفَقًا
ُ ق ُّمت َّ ِكـِينَ فِي َها َعلَى ْٱَل َ َرآئِ ِك نِ ْع َم ٱلثَّ َو
ُ ثِيَابًا ُخض ًْرا ِمن
ٍ سند ٍُس َو ِإ ْستَب َْر
Artinya: Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir
sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang
mas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal,
sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah
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pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah

6. Q.S al-Kahfi : 44

ِ َّ ِ ُُهنَالِكَ ْٱل َو ٰلَيَة
ع ْقبًا
ُ ق ُه َو َخي ٌْر ثَ َوابًا َو َخي ٌْر
ِ َّلل ْٱل َح
Artinya: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak. Dia adalah sebaik baik Pemberi pahala dan sebaik-baik Pemberi balasan

7. Q.S al-Kahfi: 46

ص ِل ٰ َحتُ َخي ٌْر ِعن َد َربِكَ ثَ َوابًا َو َخي ٌْر أ َ َم ًل
َّ ٰ ْٱل َما ُل َو ْٱلبَنُونَ ِزينَةُ ْٱل َحيَ ٰوةِ ٱل ُّد ْنيَا ۖ َو ْٱل ٰبَ ِق ٰيَتُ ٱل
Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalanamalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta
lebih baik untuk menjadi harapan.
8. Q.S Maryam: 76

ص ِل ٰ َحتُ َخي ٌْر ِعن َد َر ِبكَ ثَ َوابًا َو َخي ٌْر َّم َردًّا
َّ ٰ ٱَّللُ ٱلَّذِينَ ٱ ْهتَ َد ْو ۟ا ُهدًى َو ْٱل ٰبَ ِق ٰيَتُ ٱل
َّ َويَ ِزي ُد
Artinya: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah
mendapat petunjuk. Dan amal-amal saleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di
sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya.
9. Q.S al-Qashash : 80

۟ ُ َوقَا َل ٱلَّذِينَ أُوت
ص ِل ًحا َو َْل يُلَقَّ ٰى َها ٓ ِإ َّْل
ُ وا ْٱل ِع ْل َم َو ْيلَكُ ْم ثَ َو
َّ اب
َ ٱَّللِ َخي ٌْر ِل َم ْن َءا َمنَ َو
َ ٰ ع ِم َل
َصبِ ُرون
َّ ٰ ٱل
Artinya: Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Kecelakaan yang
besarlah bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman
dan beramal saleh, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang-orang yang
sabar".
Dari beberapa ayat yang menggunakan kata al-tsawab tersebut penulis
hanya menggunakan beberapa ayat saja yang di dalamnya memuat terkait
gambaran pahala yang diberikan kepada manusia atas perbuatan baiknya selama
di dunia, hal itu yang kemudian dicari stimulus dari pendeskripsianpendeskripsian

tentang

pahala

tersebut.
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ANALISIS LINGUISTIK BEHAVIOURISME TENTANG KONSEP PAHALA
DALAM AL-QURAN
Setelah penulis melakukan analisis terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang
mendeskripsikan tentang pahala dengan menggunakan kata al-Tsawab, penulis
menemukan beberapa stimulus utama yang berkaitan dengan kehidupan dan keadaan
masyarakat Arab yang memunculkan beberapa respon kebahasaan dalam bentuk
pendeskripsian tentang pahala, yaitu :
Adapun uraian deskripsi pahala adalah sebagai berikut:
1. Keadaan Sosial Budaya sebagai Stimulus Pendeskripsian Pahala
Pahala alquran identik dengan surga, adapun penggambaran pahala yang
berupa surga digambarkan dengan segala sesuatu yang sangat indah dan menarik
manusia untuk melakukan perbuatan baik, karena sejatinya pahala dan surga
adalah tujuan orang-orang Islam. Masyarakat Arab pra Islam mempunyai tradisi
poligami. Dari fenomena keadaan social budaya masyarakat Arab pra Islam
tersebut dapat diketahui bahwa orientasi seksual mereka tinggi, sehingga hal itu
direspon oleh alquran dengan respon kebahasaan, yaitu jika orang-orang Islam
mendapat pahala surge, maka Allah akan menikahkannya dan mengirimkannya
bidadari sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan batiniyah mereka.
Menikahkan dengan bidadari merupakan respon yang tepat ketika Allah
mendeskripsikan pahala (surga) dengan segalakenikmatannya dalam alquran
karena terkait denga tradisi masyarakat Arab pra Islam (jahiliyyah) yang
mempunyai tradisi seksual yaitu dengan disiapkannya bidadari di dalam surga.
Diantara ayat alquran yang menyebuutkan tentang pahala (surga) yang di
dalamnya terdapat bidadari-bidaai yang disiapkan untuk para ahli surga adalah
sebagaimana berikut :
Q.S Ali Imran : 15

ٌ َّ۞ قُ ْل أَؤُ نَبِئ ُ ُكم بِ َخي ٍْر ِمن ٰذَ ِل ُك ْم ِللَّذِينَ ٱتَّقَ ْو ۟ا ِعن َد َربِ ِه ْم َج ٰن
َت تَجْ ِرى ِمن تَحْ تِ َها ْٱَل َ ْن ٰ َه ُر ٰ َخ ِلدِين
َ فِي َها َوأَ ْز ٰ َو ٌج ُّم
ِ َّ َط َّه َرة ٌ َو ِرض ٰ َْو ٌن ِمن
ير بِ ْٱل ِعبَا ِد
َّ ٱَّلل َو
ٌ ًۢ ص
ِ َٱَّللُ ب
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Artinya: Katakanlah: "Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih
baik dari yang demikian itu?". Untuk orang-orang yang bertakwa
(kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir
dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka
dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah
Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.
Dengan demikian, telah jelas bahwa pendeskripsian pahala
(surga) dengan berupa menikahkan orang Islam yang shalih dan taat
dengan bidadari merupakan sebuah respon kebahasaan yang tepat yang
berasal dari stimulus keadaan sosial budaya masyarakat Arab, khususnya
yang berkaitan dengan poligami.
2. Potret Hidup Kerajaan sebagai Stimulus Pendeskripsian Pahala
Selain sungai, pahala juga dideskripsikan dengan suasana kerajaan,
dengan segala fasilitasnya seperi adanya istana, perhiasan gelang dari emas,
pakaian dari sutera, duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Hal
itu dapat dipahami jika dirunut ke sejarah bangsa Arab pra-Islam yang hidup di
antara dua imperium besar, yaitu Persia dan Romawi. Banyak di antara mereka
yang menjadi prajurit di kedua imperium tersebut. Dengan demikian, tentu
mereka menginginkan segala fasilitas untuk para raja di sana. Adapun fasilitas
para raja sama seperti yang pada pendeskripsian pahala yang berupa surga. Raja
memakai pakaian yang indah dan mewah, banyak pelayan dan ditemani oleh
istri dan selir-selir. Istri dan selir-selir itulah bidadari dalam gambaran surga.
Berdasarkan kondisi masyaakat Arab yang mayoritas hidup sebagai
bawahan raja, tentu mereka akan tertarik masuk Islam ketika disebutkan bahwa
pahala atas perbuatan baik dan taat adalah pahala yang besar dan surga yang
juga orang-orang islam tersebut akan diberi perhiasan emas dan berpakaian yang
berbahan sutera, dimana emas dan sutera adalah perhiasan dan pakaian yang
mempunyai nilai sangat tinggi, hanya para raja yang bisa menggunakan emas
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maupun sutera pada masa itu. Adapun ayat tentang pahala surga yang
menjelaskan akan hal itu adalah Q.S al-Kahfi ayat 31 sebagaimana berikut:

ٰٓ
ٰ
ب
ٍ سا ِو َر ِمن ذَ َه
َ َأ ُ ۟ولَئِكَ لَ ُه ْم َجنَّتُ َعد ٍْن تَجْ ِرى ِمن تَحْ تِ ِه ُم ْٱَل َ ْن ٰ َه ُر يُ َحلَّ ْونَ فِي َها ِم ْن أ
ْ اب َو َحسُن
َت
ُ ق ُّمتَّ ِكـِينَ فِي َها َعلَى ْٱَل َ َرآئِ ِك نِ ْع َم ٱلثَّ َو
ُ ََويَ ْلب
ٍ سونَ ثِيَابًا ُخض ًْرا ِمن سُند ٍُس َوإِ ْستَب َْر
ُم ْرتَفَقًا
Artinya: Mereka itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir
sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang mas
dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera halus dan sutera tebal, sedang
mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala
yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat yang indah
Di samping perhiasan dan pakaian sutera tersebut, mereka juga
mengenakan pakaian sutera yang halus dan tebal berwarna hijau dan berlapiskan
benang-benang emas. Sungguh pakaian itu terhitung pakaian yang sangat
mewah dalam kehidupan duniawi.Warna hijau adalah warna alami, warna yang
menyejukkan pandangan dan perasaan. Untuk tempat mereka beristirahat dalam
pahala yang berupa surga telah disediakan beberapa buah arikah, (sofa) sejenis
tempat duduk sambil bertelekan menikmati istirahatnya. Demikian itulah surga,
pahala yang paling baik dan tempat yang indah, yang disediakan Allah bagi
hamba-hamba-Nya yang beriman dan beramal saleh.
3. Kondisi Geografis sebagai Stimulus Pendeskripsian Pahala
Batas tanah haram Makkah pertama kali diletakkan oleh Nabi Ibrahim
as. Taal batas tersebut tidak pernah diperbarui hingga masa Rasulullah saw.
Adapunperbatasan kota makkah dapat digambarkan sebagaimana berikut.9
1. Sebelah barat: jalan Jeddah-Makkah, di asy-Syumaisi (Hudaibiyah), 22 km
dari Ka’bah
9

Tim Penyusun, “Tarikh Makkah Al-Mukarramah, Terjemah Oleh Erwandi Tarmizi Dengan Judul,”
Sejarah Mekkah Al Mukarramah (n.d.). 19
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2. Sebelah selatan : Jalan Yaman-Makkah untuk yang dari Tihamah, 12 km
dari Ka’bah
3. Sebelah Timur : di tepi lembah Uranah Barat, 15 km dari Ka’bah
4. Sebelah timur laut : jalan Ji’ranah, dekat kampong Syara’I al-Mujahidin, 16
km dari ka’bah
5. Sebelah Utara: Tan’im, 17 km dari Ka’bah
data yang banyak ditemukan adalah kondisi geografis pada masa pra Islam. Dari
sini dapat memberikan asumsi bahwa kondisi geografis Makkah dan madinah
pada masa pra Islam adalah sama. Kalaupun ada perubahan, tidaklah signifikan.
Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa jazirah Arab tidak
mempunyai sungai-sungai yang besar yang mengalir dan juga bermuara ke laut.
Jazirah Arab banyak dipenuhi gurun pasir dan hanya berupa beberapa lembah
yang dapat menampung air hujan ketika hujan turun, sehingga dengan deikian
dapat mengundang para kafilah dagang dan berbagai masyarakat Islam untuk
berhaji.10 Di negeri Hijaz (Makkah-Madinah) mempunyai musim panas yang
berlangsung panjang yakni mencapai hingga 3 tahun bahkan lebih. Ketika hujan
tiba Negara tersebut bahkan terkadang dilanda badai petir serta banjir yang
menggenangi kota Makkah dan Madinah hingga hamper membuat Ka;bah
menjadi roboh.11
Dilihat dari kondisi geografis tersebut dapat dimungkinkan bahwa
kondisi tersebut menjadi stimulus dalam pendeskripsian pahala dalam al-Quran.
Berdasarkan stimulus keadaan geografis tersebut, alquran memberikan respon
secara jelas, bahwa pahala yang berupa surga telah digambarkan sangat indah
dan di dalamnya terdapat berbagai sungai yang mengalir, adapun ayatnya adalah
sebagaimana berikut:
Q.S Ali Imran : 195

ٓ َ اب لَ ُه ْم َربُّ ُه ْم أَنِى
َض ۖ فَٱلَّذِين
ُ ع ِم ٍل ِمنكُم ِمن ذَ َك ٍر أَ ْو أُنثَ ٰى ۖ بَ ْع
ٍ ض ُكم ِم ًۢن بَ ْع
َ ٰ ضي ُع َع َم َل
ِ ُ ْل أ
َ فَٱ ْستَ َج
۟ ُوا َوقُتِل
۟ ُسبِي ِلى َو ٰقَتَل
۟ ُوا ِمن ِد ٰ َي ِر ِه ْم َوأُوذ
۟ وا َوأ ُ ْخ ِر ُج
۟ هَا َج ُر
س ِيـَٔاتِ ِه ْم َو ََلُد ِْخلَنَّ ُه ْم
َ وا ََل ُ َك ِف َر َّن
َ ع ْن ُه ْم
َ وا فِى
ِ َّ ت تَجْ ِرى ِمن تَحْ تِ َها ْٱَل َ ْن ٰ َه ُر ثَ َوابًا ِم ْن ِعن ِد
ٍ ََّج ٰن
ب
َّ ٱَّلل َو
ِ ٱَّللُ ِعن َدهُۥ ُحس ُْن ٱلثَّ َوا
10

Philip K Hitti, Dedi Slamet Riyadi, and Cecep Lukman Yasin, History of Arabs : Rujukan Induk Dan Paling
Otoritatif Tentang Sejarah Peradaban Arab / Philip K. Hitti ; Penerjemah, R. Cecep Lukman Yasin Dan
Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi, 2006).
11
ياقوت الحموي, 2 ج7-1 معجم البلدان, vol. 2 (Dar Al Kotob Al Ilmiyah 2011 ,)دار الكتب العلمية.
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Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan
berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang
yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena)
sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang
yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada
jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan
kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam
surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi
Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik".
Dengan adanya janji pahala berupa sesuatu yang menarik bagi masyarakat
Arab yang telah hidup di daerah padang pasir yang sangat kering dan panas,
tentunya mereka sangat tertarik untuk memeluk dan masuk agama Islam
sebagai pengganti kepercaan lama mereka dan mereka juga beriman kepada
Allah dan utusan-Nya. Masyarakat Arab pun senantiasa melaksanakan
segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hal itu tentu
berbeda dengan keadaan masyarakat yang hidup di daerah-daerah lain yang
terdapat banyak sungai mengalirdan jernih seperti berbagai daerah di
Indonesia, maupun di Negara-negara lain seperti swiss yang mempunyai
sungai aree dengan air yang sangat jernih dan indah. Jika pahala (berupa
surga) dideskripsikan di hadapan penduduk Indonesia maupun swiss dengan
wujud sungai mengalir yang jernih dan indah, niscaya mereka akan enggan
masuk Islam karena sungai yang jernih dan dapat langsung dikonsumsi di
hadapan masyarakat maupun penduduk. Dengan demikian, maka sudah jelas
bahwa deskripsi pahala yang berupa surga dengan air mengalir di bawahnya
merupakan respon dari stimulus yang ada pada masyarakat jazirah Arab,
yaitu keadaan geografis yang kering tandus.
BEBERAPA AYAT YANG BERTENTANGAN
Pada sub bahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai konsep pahala
dalam alquran yang dideskripsikan dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di
dunia, dengan adanya pendeskrepsian tersebut terdapat pula ayat alquran yang
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meniadakan terkait adanya pendeskripsian pahala, sebagaimana yang tersebut
dalam Q.S as-Sajadah : 17 berikut:

ٰۤ ٌ فَ ََل ت َعۡ لَ ُم ن َۡف
َى لَ ُه ۡم ِم ۡن قُ َّرةِ ا َ ۡعي ٍُن َجزَ آ ًۢ ًء بِ َما كَانُ ۡوا يَعۡ َملُ ۡون
َ س َّما اُ ۡخ ِف
Artinya: Tak seorangpun mengetahui sesuatu yang indah dipandang mata (qurrata
a’yun) yang tidak ditampakkan kepada meraka, sebagai balasan atas apa yang
mereka kerjakan. (QS As-Sajdah:17)
Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa pendeskipsian pahala atas perbuatan
manusia tidaklah ditampakkan, tidak seperti pendeskripsian pahala pada ayat-ayat di
atas yang telah digambarkan secara gamblang dengan segala kenikmatannya12.
Adanya pertentangan antara beberapa ayat yang mendeskripsikan tentang pahala
dan beberapa kenikmatannya secara jelas dan ayat yang menjelaskan bahwa pahala
itu tidak dapat dideskripsikan, Ibn Asyur mengatakan dalam Tafsirnya yang berjudul
at-Tahrîr wa at-Tanwîr, “Yang bisa dipahami oleh akal terbatas terhadap segala
yang dapat dipahami oleh mata yang berupa segala sesuatu yang indah dan
perhiasan yang bisa didengar oleh telinga yakni ucapan yang santun dan baik serta
pujian, yang dapat dibayangkan dalam imajinasi seperti sungai dari madu, khamr
atau susu, juga seperti istana dan kubah dari mutiara; seperti pohon dari zabarjud,
bunga dari yaqut, debu dari minyak misik dan anbar. Semua ini sangatlah kecil
dibandingkan pahala yang telah disiapkan bagi mereka di akhirat dari semua
deskripsi ini. Hal-hal yang dideskripsikan terkait pahala tersebut tidaklah dapat
serupa hakikatnya, karena deskrpsi tersebut hanyalah sebatas berbagai tanda bahasa
yang terlintas dalam benak manusia.
Selain itu, terdapat pula hadits nabi Muhammad saw yang berbunyi
“Andaikan orang-orang tahu pahala shalat Subuh dan Isya berjamaah di masjid, mereka
akan datang sekalipun harus merangkak” . (HR. Bukhari 657 dan Muslim 651). Arti dari
hadits tersebut telah menunjukkan bahwa tidak adanya pendeskripsian mengenai pahala bagi
orang yang mengerjakan shalat subuh dan Isya secara berjama’ah di masjid. Nabi
Muhammad juga telah bersabda:

12

Tri Tami Gunarti and Mubarok Ahmadi, “Stilistika Al-Qur’an,” Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan
Tafsir 4, no. 2 (2021): 144–154.
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«»أعددث لعبادي الصالحين ما ال عين زأث وال أذن سمعذ وال خطس على قلب بشس
“Surga itu disiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang saleh yang tidak pernah terlihat
oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam
pikiran manusia”. Dari hadits tersebut telah jelas bahwa pahala yang berupa surga
tidaklah dideskripsikan seperti apa yang dilihat oleh manusia. Karena pada
hakikatnya semua itu terbatas seperti yang dilihat dan dinikmati manusia di dunia.
Dari beberapa uraian di atas, sudah jelas bahwa konsep pahala yang dideskripsikan
dalam berbagai kenikmatan yang ada di dunia pada ayat-ayat Alquran sebenarnya
hanyalah gambaran visual yang dapat dibayangkan oleh bangsa Arab pada saat itu,
dengan demikian, dalam ayat lain gambaran-gambaran tersebut telah dinafikan. Hal
ini merupakan upaya Allah untuk menjelaskan bahwa konsep tentang pahala yang
dideskripsikan itu hanyalah ilustrasi yang dapat dicerna manusia, khususnya bangsa
Arab, karena Islam dan alquran telah turun pertama kali pada masyarakat Arab.
sejatinya kenikmatan pahala yang sesungguhnya tidak bisa dibayangkan maupun
digambarkan jika dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia.
SIMPULAN
Berdasarkan analisis terhadap deskripsi pahala dalam alquran dengan
menggunakan teori linguistik behaviorisme, telah ditemukan beberapa stimulus
yang berkaitan dengan masyarakat Arab pra islam yang sangat mempengaruhi
pendeskripsian dan penggambaran pahala. Adapun beberapa stimulus tersebut
adalah meliputi kondisi social budaya masyarakat Arab terkait tradisi
berpoligami. Atas dasar stimulus tersebut, Allah swt meresponnya dalam
kebahasaan alquran dengan bentuk dinikahkannya mereka yang mendapat
pahala di surga kelak. Stimulus selanjutnya adalah potret kemwahan para raja
yang hidup di istana dengan berhiaskan emas dan berpakaian dari sutera tebal
dan halus, sehingga masyarakat Arab yang mayoritas menjadi prajurit akan
semakin tertarik masuk islam ketika melihat pendeskripsian pahala dengan
keindahan-keindahan tersebut. Stimulus lainnya adalah kondisi geografis yang
menggambarkan bahwa jazirah Arab merupakan negeri yang kering tandus dan
memiliki padang pasir luas, iklim yang panas, dan sedikit hujan sehingga
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memunculkan respon dalam bentuk deskripsi pahala surga surga yang di
bawahnya mengalir sungai-sungai.
Berdasarkan berbagai stimulus yang dapat memunculkan berbagai
respon kebahasaan yang ada dalam Alquran dalam pendeskripsian pahala
dengan segala kenikmatannya ini, masyarakat Arab tertarik untuk masuk dan
memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, serta menaati
Allah dan rasul-Nya. Meskipun demikian, bukan berarti gambaran pahala
maupun surga dengan segala kenikmatannya sebagaimana yang telah
dideskripsikan dalam Alquran.
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