
BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Penafsiran Ahmad Musṭāfā al-Marāgī dalam Tafsīr Al-Marāgī 

tentang Jazā’ dalam Al-Qur’an 

1. Biografi Ahmad Musṭāfā al-Marāgī dan Tafsirnya 

a. Latar Belakang Keluarga, Sosial, dan Pendidikan Ahmad 

Musṭāfā al-Marāgī 

Nama lengkap dari pemilik Tafsīr Al-Marāgī ini adalah 

Ahmad Musṭāfā bin Musṭāfā bin ‘Abdul Mun’in al-Qadi  al-Marāg. 

Ia dilahirkan pada tahun 1300 H/1883 M di sebuah kota  yang 

bernama al-Marāgāh Provinsi Sūhaj 700 km arah selatan kota Kairo. 

Kota al-Marāgāh terletak di tepi barat sungai Nil dengan jumlah 

penuduk sekitar 10.000 jiwa. Sebagian besar warga kota tersebut 

merupakan petani yang penghasilan utamanya berupa gandum, padi 

dan kapas (Zaini, 1996: 15). 

Al-Marāgī lahir di tengah-tengah keluarga dengan jumlah 

delapan saudara yang mempunyai perhatian besar terhadap agama. 

Perhatian yang besar itu dapat dilihat dari banyaknya anggota 

keluarganya yang menjadi ulama besar, seperti: 

1) Muhammad Musṭāfā al-Marāgī, pernah menjabat sebagai 

Rektor Universitas al-Azhar selama dua periode, yaitu pada 

tahun 1928-1930 M dan 1935-1945 M. 
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2) Ahmad Musṭāfā al-Marāgī, Dosen Universitas al-Azhar dan 

Universitas Dār al-‘Ulūm, sekaligus sebagai pengarang tafsir 

al-Marāgī. 

3) ‘Abd al-‘Azīz al-Marāgī, Dekan Fakultas Ushuluddin dan 

Imam Raja Faruq. 

4) Abdullah Musṭāfā al-Marāgī, Inspektur Umum di 

Universitas al-Azhar. 

5) Abu al-Wafa’ Musṭāfā al-Marāgī, Sekretaris Badan 

Penelitian dan Pengembangan Universitas al-Azhar (Zaini, 

1996: 15-16). 

Sebagai seorang ulama besar, al-Marāgī berhasil mendidik 

anak-anaknya menjadi seseorang yang paham ilmu agama, hal itu 

terbukti dengan adanya empat orang putra Ahmad Musṭāfā al-

Marāgī yang menjadi hakim, yaitu, 

a) M. ‘Azīz Ahmad al-Marāgī, Hakim di Kairo. 

b) A. Hamid al-Marāgī, Hakim dan Penasehat Menteri 

Kehakiman di Kairo. 

c) Asim Ahmad al-Marāgī, Hakim di Kuwait dan di Pengadilan 

Tinggi Kairo. 

d) Ahmad Mīdat al-Marāgī, Hakim di Pengadilan Tinggi Kairo 

dan Wakil Menteri Kehakiman di Kairo (Zaini, 1996: 16). 



55 
 

Al-Marāgī menamatkan pendidikan dasar pada tahun 

1314 H/1897 M. Setelah itu, al-Marāgī melanjutkan 

pendidikan ke Universitas al-Azhar di Kairo. Ia juga mengikuti 

kuliah di Universitas Dār al-‘Ulūm di Kairo. Berkat izin Allah 

serta kecerdasannya, ia mampu menyelesaikan pendidikannya 

di dua Universitas tersebut pada tahun yang sama, yaitu tahun 

1909 H. Di dua Universitas tersebut, al-Marāgī mendapatkan 

bimbingan langsung dari tokoh-tokoh ulama ternama seperti 

Muhammad Bukhait al- Muṭi’ī, Muhammad ‘Abduh, Ahmad   

Rifa’i al-Fayumī, Muhammad Rasyid Riḍa dan ulama lainnya. 

Mereka mempunyai andil yang cukup besar dalam membentuk 

intelektualitas  al-Marāgī, sehingga ia mampu menjadi pribadi 

muslim yang hampir menguasai ilmu agama. (az-Zukhruf, 

2012: 13). 

Setelah menamatkan studi di dua Universitas itu, al-

Marāgī mulai meniti karier sebagai guru di beberapa sekolah 

menengah dan diangkat sebagai direktur Madrasah Mu’allimin 

di Fayumi, sekitar 300 km sebelah barat daya kota Kairo. Pada 

tahun 1916 ia pun diangkat menjadi dosen Ilmu Syari’ah Islam 

pada Fakultas Ghirdun di Sudan. Selain mengajar di Sudan, ia 

juga menyibukkan diri dengan menulis buku ilmiah. Salah 

satunya adalah ‘Ulūm al- Balāgah (Zaini, 1996: 17). 
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Setelah selesai tugas sebagai dosen di Sudan. Tepatnya 

pada tahun 1920 M, ia kembali ke Mesir dan diangkat menjadi 

Dosen Bahasa Arab dan Ilmu Syari’ah Islam di Universitas 

Dār al-‘Ulūm sampai tahun 1940 M. Tidak hanya itu, ia juga 

diangkat sebagai dosen Ilmu Balāgah dan Sejarah Kebudayaan 

Islam di Universitas al-Azhar. Adapun di antara murid al-

Marāgī yang merupakan alumni al-Azhār adalah, 

a. Prof. Dr. H. Bustami Abdul Gani, Guru Besar IAIN Syarif 

Hidayatullah, Ciputat, Jakarta. 

b. Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya, Guru Besar IAIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta. 

c. Ustadz H. Ibrahim Abdul Hakim, MA., dosen senior IAIN 

Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta. 

d. Abdul Rozaq al-Amudy, dosen senior IAIN Sunan Ampel, 

Surabaya. 

e. Ustadz H. Mastur Jahri, MA., dosen senior IAIN Antasari, 

Banjarmasin (Zaini, 1996: 18-19). 

b. Karya-Karya Ahmad Musṭāfā al-Marāgī 

Tentunya sebagai intelektual muslim dan mufassir, al-

Marāgī mempunyai berbagai macam karya tulis yang dapat 

menunjang ilmu pengetahuan, di antaranya (Ubaidillah, 2014: 

28): 

1) Tafsīr al-Marāgī  
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2) Al- Wajīz fi Ushūl Fiqh. 

3) ‘Ulūm al-Balagah. 

4) Al-Hisbah fi al-Islām. 

5) Muqaddimah at-Tafsir. 

6) Buḥuṡ wa A-ra’ fi funūn al-Balagah. 

7) Hidayah at-Tālib. 

8) Ad-Dinayat wa al-Akhlaq. 

9) Buḥuṡ wa Ara’. 

10) Tahżīb at-Taudih. 

11) Tarikh ‘Ulūm al-Balagah wa Ta’rif bi Rijālihā. 

12) Mursyid at-Tullāb. 

13) Rifq bi al-Hayawan fi al-Islām. 

14) Tafsir Juz Innāmā as-Sābil. 

15) Al-Mujaz fi al-‘Adab al-‘Arabi. 

16) Risalah az-Zaujāt an-Nabi. 

Tafsīr al-Marāgī merupakan karya tulis (kitab) yang 

paling terkenal di antara karya-karya tulis yang dikarang oleh 

al-Marāgī (Madjid, 2015: 36).  

c. Metode Penafsiran al-Marāgī 

Pada dasarnya penafsiran al-Marāgī mirip dengan 

penafsiran Muhammad Abduh dan Rasyid Rida dalam Tafsīr al-

Manār, karena keduanya merupakan guru Ahmad Musṭāfā al-

Marāgī (Zaini, 1996: 21). Al-Marāgī menggunakan metode 
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penafsiran tahlili (analisis) dalam menafsirkan ayat-ayat al-

Qur’an. Ia adalah seorang mufassir yang lahir di era modern, 

bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan modern 

yang sangat pesat. Dengan perkembangan tersebut muncullah 

berbagai kasus-kasus yang membutuhkan adanya suatu 

penafsiran. Oleh karena itu, dibutuhkan penafsiran yang sesuai 

dan dapat mengiringi perkembangan teknologi tersebut. Tentu 

saja hal ini tidap terlepas dari rasio (al-ra’yu). 

Oleh karena itu dalam penafsirannya, al-Marāgī tidak 

hanya menafsirkan suatu ayat dengan ayat lain, akan tetapi juga 

menggunakan rasio. Suatu ayat yang uraiannya bersifat analisis 

dengan mengemukakan berbagai pendapat yang didukung oleh 

fakta-fakta dan argumen-argumen yang berasal dari al-Qur’an 

(Adah, 2016: 32). 

d. Corak Penafsiran al-Marāgī 

Dilihat dari corak penafsiran, Tafsīr al-Marāgī 

merupakan tafsir yang becorak adabi ijtimā’i, yaitu 

mengemukakan keindahan bahasa dan kemukjizatan al-Qur’an, 

berusaha menjelaskan maksud atau makna yang dituju al-

Qur’an, mengungkapkan betapa al-Qur’an itu mengandung 

hukum-hukum alam dan aturan kemasyarakatan, serta 

mempertemukan ajaran al-Qur’an dengan teori-teori ilmiah 

yang benar. tafsir ini memiliki corak yang sama dengan corak 
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Tafsīr al-Manār karya Rasyid Rida dan Muhammad Abduh, 

tafsir al-Qurān al-Karīm karya Muhammad Syaltut dan Tafsīr 

Al-Wādih karya Muhammad Mahmud Hijazi (Zaini, 1996: 25-

26). Salah satu contoh penafsiran al-Marāgī adalah dalam 

menafsirkan Q.S. Al-Baqarah [2]: 261. 

 َحبٍَّة أَنبَـَتْت مََّثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثلِ 
َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمن  ◌ۗ   ُكلِّ ُسنبـَُلٍة مِّاَئُة َحبَّةٍ َسْبَع َسَناِبَل ِفي  

 َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم  ◌ۗ  َيَشاءُ 
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah 
adalah serupa dengan sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus 
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa 
yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-
Nya) lagi Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah [2]: 
261).  

 
Al-Marāgī memaparkan bahwa maksud dari  َِسبِيِل اللَّه 

adalah sesuatu yang dapat menghantarkan kepada keridoan 

Allah. الحبة adalah mufrad (kata tunggal) dari الحب yang 

berarti bebijian yang di tanam dari pohon dan menjadi 

makanan pokok. Kemudian Allah SWT menjelaskan 

mengenai keutamaan menginfakkan harta di jalan-Nya, 

Allah menegaskan bahwa amal kebaikan itu pahalanya akan 

dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 kali lipat. Sebagai 

perumpamaan, Allah mencotohkannya dengan gandum 

(padi/bulir) sebagai ibaratnya (al-Marāgī, Jilid 03: 29-30). 
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e. Sistematika Penulisan Tafsīr al-Marāgī 

Adapun sistematika Tafsīr al-Marāgī yang 

dikemukakannya dalam muqaddimah tafsirnya adalah 

sebagai berikut: 

1) Mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan 

Ia memulai dalam setiap pembahasan dengan 

menggunakan satu atau beberapa ayat al-Qur’an yang 

mengacu pada tujuan yang menyatu. 

2) Mejelaskan kosa kata (syarh al-mufradat) 

Ia juga menjelaskan pengertian dari kata-kata 

secara bahasa jika dianggap sulit dipahami oleh 

pembaca. 

3) Menjelaskan pengertian ayat-ayat secara global (al-

ma’nā al-jumāli li al-āyat). 

Selanjutnya ia menyebutkan makna ayat-ayat 

tersebut secara umum. Dengan demikian sebelum 

memasuki penafsiran utama, para pembaca terlebih 

dahulu telah mengetahui makna ayat tersebut secara 

umum. 

4) Menjelaskan sebab-sebab turun ayat (asbāb al-nuzūl). 

Jika ayat-ayat tersebut mempunyai asbāb al-

nuzūl berdasarkan riwayat yang shahih, maka al-Marāgī 

menjelaskannya terlebih dahulu. 
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5) Meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan 

ilmu pengetahuan. 

al-Marāgī meninggalkan istilah-istilah yang 

berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang sekiranya 

dapat menghambat para pembaca untuk memahami isi 

al-Qur’an, seperti Ilmu Nahwu, ṣaraf dan Ilmu 

Balaghah. 

6) Memperhatikan gaya bahasa para mufassir. 

Al-Marāgī menyadari bahwa perlu untuk 

memperhatikan dan menjadikan bahan pertimbangan 

gaya bahasa yang digunakan oleh mufassir terdahulu. 

Tafsir terdahulu disusun sesuai dengan para pembaca 

pada masa itu. Oleh karena itu al-Marāgī pun merasa 

berkewajiban untuk memikirkan gaya bahasa yang 

relevan saat ini, sehingga para pembaca dapat 

memahaminya dengan mudah. 

7) Memperhatikan pesatnya sarana komunikasi di masa 

modern. 

Sebelum melakukan pembahasan, al-Marāgī 

terlebih dahulu membaca kitab-kitab tafsir terdahulu 

sampai memahaminya. Kemudian disajikan dengan 

bahasa yang mudah dipahami pada zaman sekarang. Hal 
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tersebut bertujuan agar pembaca dapat memahami 

rahasia-rahasia yang terkandung dalam al-Qur’an. 

8) Melakukan seleksi terhadap kisah-kisah yang terdapat 

dalam kitab tafsir. 

Al-Marāgī melihat salah satu kelemahan dari 

kitab tafsir terdahulu adalah di dalamnya dimuat cerita-

cerita yang berasal dari Ahli Kitab (Isrāiliyat). Al-

Marāgī memilih untuk meninggalkan kisah-kisah 

tersebut karena menurutnya itu merupakan langkah yang 

terbaik, kecuali kisah-kisah yang tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip agama Islam. 

9) Jumlah bagian atau jilid tafsir 

Kitab tafsir ini disusun menjadi 30 jilid, setiap 

jilid terdiri dari satu juz al-Qur’an. Ini bertujuan agar 

mempermudah pembaca. (Al-Marāgī, jilid 1,1985: 15-

19). 

f. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Marāgī 

Tafsir al-Maraghi merupakan karya Ahmad Musṭāfā al-

Marāgī yang paling terkenal. Tafsir tersebut lahir sebagai 

akibat dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang 

menanyakan mengenai tafsir apa yang mudah dipahami, 

bermanfaat bagi pembaca dan dapat dipelajari dalam waktu 

yang singkat. Al-Marāgī pun merasa sulit menjawab 
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pertanyaan itu, karena bagaimana pun semua tafsir itu 

mempunyai manfaat, mengungkap berbagai persoalan Agama, 

Fiqh, Ushul fIqh dan ilmu-ilmu lainnya. Akan tetapi justru 

mempersulit pembaca untuk memahaminya, terutama 

masyarakat yang awam tentang ilmu-ilmu tersebut (al-Marāgī, 

terj. Sitanggal dkk, jilid 1: 1). 

Berdasarkan hal tersebut al-Marāgī merasa terpanggil 

untuk membuat tafsir yang mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat, disajikan secara sistematis, diungkapkan dengan 

gaya bahasa yang mudah dimengerti dan menguraikan 

masalah-masalah yang benar terjadi disertai dengan hujjah dan 

bukti nyata. Dalam Tafsīr al-Marāgī juga dinukilkan 

pendapat-pendapat para ahli dalam berbagai cabang ilmu yang 

berkaitan erat dengan al-Qur’an dan sesuai dengan ilmu 

pengetahuan modern (al-Marāgī, terj. Sitanggal dkk, jilid 1: 2). 

g. Pandangan Para Tokoh/Ulama Terhadap Ahmad Musṭāfā 

al-Marāgī 

1). Muhammad Hasan ‘Abdul Malik 

Muhammad Hasan ‘Abdul Malik, yaitu seorang 

dosen di fakultas Syari’ah Universitas Ummul Qurā 

Makkah, menilai bahwa al-Marāgī merupakan seseorang 

yang dapat mengambil faedah (dalam bidang tafsir) dari 

orang-orang sebelumnya dan mengembangkannya (Adah, 



64 
 

2016: 28). Ia juga mengatakan bahwa dalam menafsirkan 

ayat, al-Marāgī banyak mengutip pendapat gurunya yaitu 

Muhammad Abduh, terutama dalam hal politik, filsafat 

dan kemasyarakatan (Zaini, 1996: 20). 

2). Muhammad Tantawi 

Muhammad Tantawi, Ketua Jurusan Tafsir dan 

Dosen Tafsir di Pascasarjana Universitas Islam Madinah 

menilai bahwa al-Marāgī merupakan seorang ulama tafsir 

yang ahli dan menguasai ilmu Bahasa Arab dan ilmu-ilmu 

Syari’ah. Al-Marāgī mempunyai pemikiran baru yang 

tidak menyimpang dari syari’at. Hal tersebut 

menjadikannya menjadi seorang ulama yang mempunyai 

banyak karya tulis di bidang agama (Zaini, 1996: 21). 

3). ‘Abdul Mu’mim M. Hassanin 

Guru besar Tafsir dan ‘Ulum al-Qur’an di 

Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar ini, yaitu 

‘Abdul Mu’mim M. Hassanin, menilai bahwa al-Marāgī 

merupakan seorang ulama yang ahli dan banyak menulis 

berbagai bidang ilmu agama, seperti Tafsir, Nahwu, Ṣaraf, 

Balagah, Akhlak dan sebagainya. Abdul Mu’in juga 

mengatakan bahwa al-Marāgī nerupakan mufassir yang 

mampu melakukan pembaharuan yang berlandasrkan 

pada al-Qur’an dan hadis (Zaini, 1996: 22). 
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4). Ahmad Yusuf Sulaiman Syahin 

Ia merupakan Dosen Tafsir dan ‘Ulum al-Qur’an 

di Fakultas Dar al-Ulum Universitas Kairo. Ia 

berpendapat bahwa al-Marāgī telah memenuhi syarat-

syarat menjadi mufassir (ahli tafsir). Dikatakan demikian 

karena mufassir itu perlu menguasai ilmu Asbab al-Nuzul, 

Bahasa Arab, dan Ushul Fiqh. Sementara ilmu-ilmu itu 

telah dikuasai oleh al-Marāgī  (Adah, 2016:  29-30). 

5). ‘Abdullah Syahatah  

Ketua Jurusan Tafsir al-Qur’an di Fakultas Dar al-

Ulum Universitas Kairo ini, menyatakan bahwa al-Marāgī 

adalah seorang mufassir yang dapat dengan lengkap 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, mulai dari awal sampai 

akhir (Adah, 2016:  30). 

2. Ayat-Ayat al-Qur’an tentang Jazā’ 

Terdapat banyak ayat dalam al-Qur’an jazā’. Jazā’ berarti 

balasan (Munawwir, 1997: 191). Allah akan membalas segala perbuatan 

manusia selama hidup dunia. Setiap kebaikan maka akan mendapat 

balasan berupa kebaikan, demikian pula setiap perbuatan buruk akan 

memperoleh balasan dari Allah berupa keburukan (dosa). Setelah 

dilakukan pelacakan dalam kitab Al-Mu’jam Al-Mufahras Li Alfāẓi Al-

Qur’ ān Al-Karīm, terdapat tiga puluh dua ayat al-Qur’an yang 

menggunakan kalimat jazā’, yaitu sebagai berikut: Q.S. al-Bāqarah [2]: 
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85, Q.S. al-Bāqarah [2]: 191, Q.S. al-Māidah [5]: 29, Q.S. al-Māidah 

[5]: 33, Q.S. al-Māidah [5]: 38, Q.S. al-Māidah [5]:  85, Q.S. al-Māidah 

[5]: 95, Q.S. at-Taubah [9]: 26, Q.S. at-Taubah [9]: 82, Q.S. at-Taubah 

[9]: 95, Q.S. Yūnus [10]: 27, Q.S. Yūsūf [12]: 25, Q.S. al-Isrā’ [17]: 63, 

Q.S. al-Kahf [18]: 88, Q.S. Ṭāhā [20]: 76, Q.S. al-Furqān [25]: 15, Q.S. 

as-Sajadah [32] : 17, Q.S. Sabā’ [34]: 37, Q.S. az-Zumar [39]: 34, Q.S. 

Fuṣṣilat [41]: 28, Q.S. Fuṣṣilat [41]: 28, Q.S. asy-Syūrā [42]: 40, Q.S. 

al-Ahqāf [46]: 14, Q.S. an-Najm [53]: 41, Q.S. al-Qamar [54]: 14, Q.S. 

ar-Rahmān [55]: 60, Q.S. al-Wāqi’ah [56]: 24, Q.S.  al- Ḥāsyr [59]: 17, 

Q.S. al-Insān [76]: 9, Q.S. al-Insān [76]: 22, Q.S. an-Nabā’[78]: 26, dan 

Q.S. an-Nabā’[78]: 36, satu ayat yang menggunakan kalimat  jazāhum: 

Q.S. al-Insān [76]: 12, satu ayat yang menggunakan kalimat  jazāukum: 

Q.S. al-Isrā’ [17]: 63, empat ayat yang menggunakan kalimat  jazāuhu: 

Q.S. an-Nisā’ [4]: 93, Q.S. Yūsūf [12]: 74, Q.S. Yūsūf [12]: 75, dan Q.S. 

Yūsūf [12]: 75, dan lima ayat yang menggunakan kalimat  jazāuhum: 

Q.S. 3: 87, Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 136, Q.S al-Isrā’ [17]: 98, Q.S. al-Kahf 

[18]: 106, dan Q.S. al-Bayyinah [98]: 8 (Abdul Bāqī, 2002: 414-415). 

Ayat-ayat tersebut berisi tentang jazā’ (balasan baik atau buruk) 

yang diperoleh manusia akibat apa yang ia perbuat di dunia, yaitu karena 

perbuatan baiknya atau ketaqwaannya dan karena perbuatan buruknya 

atau keingkarannya. Penelitian ini tidak akan membahas semua ayat (43 

ayat) tentang jazā’ (reward dan punishment). Akan tetapi hanya diambil 

beberapa ayat saja yang mewakili 43 ayat tersebut, yaitu: Q.S. Yūnus 
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[10]: 27, Q.S. Fuṣṣilat [41]: 28, Q.S. al-Wāqi’ah [56]: 24, Q.S. al-

Bayyinah [98]: 8, Q.S. Saba’ [34]: 37, Q.S. Ṭāhā [20]: 76, Q.S. al-Insān 

[76]: 22, Q.S al-Ahqāf [46]: 14, dan Q.S. al-Māidah [5]: 38. Adapun 

pemilihan ayat-ayat ini, karena ayat-ayat tersebut sudah mewakili jazā’ 

(berupa balasan baik dan buruk) yang diperoleh manusia sebagai akibat 

dari apa yang ia perbuat, yaitu karena perbuatan baik atau ketaqwaannya 

dan karena perbuatan buruk atau keingkarannya. 

Q.S. al-Māidah [5]: 38, Q.S. al-Insān [76]: 22, dan Q.S. al-

Bayyinah [98]: 8,  merupakan golongan surat Madaniyah (Kementrian 

Agama Republik Islam, 2013), sedangkan Q.S. Yūnus  [10]: 27, Q.S. 

Fuṣṣilat [41]: 28, Q.S. al-Wāqi’ah [56]: 24, Q.S. Ṭāhā [20]: 76, Q.S al-

Ahqāf [46]: 14, dan Q.S. Sabā’ [34]: 37 merupakan surat Makkiyyah 

(Kementrian Agama Republik Islam, 2013). Surat Madaniyah adalah 

surat-surat yang turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, sedangkan 

surat Makkiyah merupakan surat-surat yang turun sebelum Rasulullah 

hijrah ke Madinah (Ninoersy, 2015: 775).  

Lebih dari itu, para ulama telah menetapkan beberapa ciri dari 

surat Makkiyah, yaitu diantaranya ayat-ayat tersebut berisi tentang 

mentauhidkan Allah, menceritakan hari kebangkitan dan pembalasan, 

menyebutkan hari kiamat, surga dan neraka serta meletakkan dasar-

dasar umum syari’at dan akhlak yang menjadi pedoman hidup manusia. 

Adapun ciri-ciri dari surat Madaniyah yang telah ditetapkan oleh para 

ulama diantaranya adalah menjelaskan kewajiban-kewajiban dan 
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hukuman had (hukuman yang ketentuannya telah ditetapkan oleh Allah 

dalam al-Qur’an, seperti hukuman bagi pezina, pencuri), menjelaskan 

peribadatan dan mu’amalah serta menyampaikan pernyataan kepada 

ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) tentang perselisihan ahli kitab dan 

perubahan kitab yang telah dilakukan oleh ahli kitab (Wahid, Jilid I, 

2011: 204-205). 

a. Surat Yūnus  [10]:27 

 ◌ۖ   َهُقُهْم ِذلَّةٌ َوالَِّذيَن َكَسُبوا السَّيَِّئاِت َجزَاُء َسيَِّئٍة ِبِمْثِلَها َوتـَرْ 
ُهُهْم ِقَطًعا َكأَنََّما أُْغِشَيْت ُوُجو   ◌ۖ   مَّا َلُهم مَِّن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ 

 ِلُدوَن ْم ِفيَها َخاهُ  ◌ۖ   أُولَِٰئَك َأْصَحاُب النَّارِ  ◌ۚ   مَِّن اللَّْيِل ُمْظِلًما
Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan (akan 
mendapat) balasan kejahatan yang setimpal dan mereka 
diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang 
pelindung pun dari (azab) Allah, seakan-akan wajah mereka 
ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap 
gelita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya. 

b. Surat Fuṣṣilat [41]: 28 

 

ِلَك َجزَاُء َأْعَداِء اللَِّه النَّارُ  َجزَاًء  ◌ۖ   ْلدِ َلُهْم ِفيَها َداُر اْلخُ  ◌ۖ   ذَٰ
 ِبَما َكانُوا ِبآيَاتَِنا َيْجَحُدوَن 

Demikianlah balasan (terhadap) musuh-musuh Allah, (yaitu) 
neraka; mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di 
dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap 
ayat-ayat Kami. 

 
c. Surat al-Wāqi’ah [56]: 24 
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 َجزَاًء ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 
Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. 
 

d. Surat Ṭāhā [20]: 76 

 ◌ۚ   َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها
ِلَك َجزَاُء َمن تـَزَكَّىٰ   َوذَٰ

(yaitu) surga-surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang 
yang menyucikan diri. 
 

e. Surat Saba’ [34]: 37 

ٰى ِإالَّ َمْن َوَما أَْمَواُلُكْم َوَال أَْوَالدُُكم بِالَِّتي تـَُقرُِّبُكْم ِعنَدنَا زُْلفَ 
وا آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َفُأولَِٰئَك َلُهْم َجزَاُء الضِّْعِف ِبَما َعِملُ 

 َوُهْم ِفي اْلُغرُفَاِت آِمُنوَن 
Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak 
kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal (saleh, 
mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda 
disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman 
sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).  
 

f. Surat al-Bayyinah [98]: 8 

َهاُر َجزَاُؤُهْم ِعنَد َرِبِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اْألَنْـ 
ُهْم َوَرُضوا َعنْ  ◌ۖ   َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ِلَك  ◌ۚ   هُ رَِّضَي اللَُّه َعنـْ ذَٰ

 ِلَمْن َخِشَي َربَّهُ 
Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga 'Adn yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di 
dalamnya selama-lamanya. Allah rida terhadap mereka dan 
mereka pun rida kepada-Nya. Yang demikian itu adalah 
(balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya. 
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g. Surat al-Ahqāf [46]: 14 

 أُولَِٰئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َجزَاًء ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 
Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di 
dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka 
kerjakan. 
 

h. Surat al-Insān [76]: 22 

َذا َكاَن َلُكْم َجزَاًء وََكاَن َسْعُيُكم مَّْشُكورًا   ِإنَّ هَٰ
Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu 
adalah disyukuri (diberi balasan). 
 

i. Q.S. Sabā’ [34]: 37 

َكاًال مَِّن نَ َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما َجزَاًء ِبَما َكَسَبا 
 َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم  ◌ۗ  اللَّهِ 

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa 
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana 

 
 

3. Korelasi (Munāsabah) Ayat-ayat tentang Jazā’dalam al-Qur’an. 

Dalam surat Yūnus  [10] ayat 27 dijelaskan bahwa setiap 

kejahatan atau kemaksiatan manusia di dunia, maka di akhirat mereka 

akan memperoleh balasan dari Allah SWT dengan balasan yang 

setimpal dengan apa yang mereka perbuat dan Allah tidak 

menambahkan azab mereka (al- Marāgī, jilid 11: 96). Ayat 27 tersebut 

mempunyai keterkaitan dengan ayat sebelumnya (ayat 26), yang 

berbunyi:  
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 ۚ◌  ٌر َوَال ِذلَّةٌ َوَال يـَْرَهُق ُوُجوَهُهْم قـَتَـ  ◌ۖ  يَاَدةٌ لِّلَِّذيَن َأْحَسُنوا اْلُحْسَنٰى َوزِ 
 ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  ◌ۖ  أُولَِٰئَك َأْصَحاُب اْلَجنَّةِ 

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik 
(surga) dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu 
hitam dan tidak (pula) kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, 
mereka kekal di dalamnya. 
 
Keterkaitan tersebut adalah bahwa orang-orang yang melakukan 

amalan baik, maka Allah akan memberikan balasan pahala yang paling 

baik atau yang terbaik. Selain itu, wajah orang-orang yang melakukan 

amalan baik tidak ditutupi sesuatu seperti yang menutupi orang kafir 

yaitu berupa debu yang berwarna hitam dan tidak memberikan kehinaan 

dan tidak pula menjadikan kehidupannya gelap. Mereka adalah 

penghuni surga dan mereka kekal didalamnya (al- Marāgī, jilid 11: 95). 

Ayat 27 tersebut mempunyai korelasi atau keterkaitan dengan 

ayat 26, yakni menjelaskan bahwa di akhirat, setiap manusia akan 

memperoleh balasan yang setimpal dengan kejahatan atau kemaksiatan 

yang mereka lakukan di dunia.  Selain itu, Allah tidak hanya 

menjanjikan balasan terhadap perbuatan buruk saja. Akan tetapi, amalan 

yang baik pun akan dibalas dengan balasan yang baik pula, bahkan 

balasan yang terbaik yaitu kekal di dalam surga.  

Dalam surat Fuṣṣilat ayat 28 menjelaskan kepada musuh Allah, 

seperti orang-orang yang ingkar terhadap Allah, bahwa balasan yang 

mereka peroleh adalah neraka. Mereka tinggal di neraka dengan kekal 

selama-lamanya, azab neraka tidak terputus bagi mereka dan mereka 
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tidak berpindah dari neraka itu (al- Marāgī, jilid 24: 126). Ayat 28 ini 

mempunyai keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu: 

لَِّذي َكانُوا فـََلُنِذيَقنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َعَذابًا َشِديًدا َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْسَوَأ ا
 يـَْعَمُلوَن 

Maka sungguh, akan Kami timpakan azab yang keras kepada 
orang-orang kafir itu, dan sungguh akan Kami beri balasan 
kepada mereka dengan seburuk-buruk balasan terhadap apa 
yang telah mereka kerjakan (Q.S.Fuṣṣilat [41]: 27). 
 

Ayat 27, menjelaskan bahwa Allah menimpakan azab kepada orang-

orang kafir dan memberikan balasan terhadap amal buruk yang mereka 

lakukan, sedangkan amalan baik mereka seperti memuliakan tamu 

menjadi sia-sia karena kekafirannya, yang tersisa hanyalah keburukan. 

Oleh karena itu, hanya balasan amalan buruk yang mereka peroleh (al- 

Marāgī, jilid 24: 125).  

Telah jelas, bahwa antara ayat 28 dengan 27 terdapat keterkaitan, 

yaitu pada ayat 28 Allah menegaskan bahwa orang-orang kafir itu akan 

kekal di neraka, azab tidak henti-hentinya menimpa mereka. Ketegasan 

Allah pada ayat 28 ini, juga telah dijelaskan pada ayat sebelumnya, yaitu 

setiap orang kafir akan memperoleh balasan atas amalan buruk yang 

mereka lakukan, sedangkan amalan baik yang mereka lakukan di dunia, 

akan sia-sia disebabkan kekafiran yang telah mereka lakukan. Jadi, 

ketetapan Allah pada ayat 28 yang menyatakan bahwa orang kafir kekal 

dalam neraka, karena pada ayat sebelumnya Allah telah menegaskan 

bahwa balasan atas amalan yang dapat diterima oleh orang kafir 
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hanyalah balasan atas amalan buruk. Sehingga logis jika mereka tidak 

mempunyai kesempatan untuk keluar dari neraka itu. 

Adapun surat Wāqi’ah ayat 24 menjelaskan bahwa Tuhan 

mereka (Allah SWT) memberikan balasan kepada mereka atas apa 

yang mereka perbuat di dunia, dan atas amal-amal saleh yang dengan 

amalan itu mereka mensucikan diri, juga atas apa-apa yang mereka 

tegakkan, berupa pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Mereka 

sering melakukan shalat malam dan berpuasa di siang hari (al- Marāgī, 

jilid 27: 137). 

Ayat 24 ini mempunyai korelasi dengan dua ayat sebelumnya, 

yaitu 

 َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن َوُحوٌر ِعيٌن   
Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli, laksana mutiara 
yang tersimpan baik. 
 

Mereka bersenang-senang dengan perempuan yang wajahnya putih 

bersinar, perempuan itu menampakkan kepada mereka betapa 

bagusnya suurga, dan seakan-akan perempuan-perempuan itu 

adalah mutiara  yang bersih lagi cantik. 

Ayat-ayat tersebut mempunyai korelasi. Pada ayat 22 dan 23, 

Allah menyebutkan kenikmatan yang diperoleh oleh hamba-Nya di 

surga kelak. Mereka akan bersenag-senang dengan perempuan 

(bidadari) surga yang wajahnya putih bersinar, seakan-akan mutiara 

yang bersih dan cantik. Kemudian pada ayat 24 Allah menegaskan 

bahwa Ia memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa 
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yang mereka perbuat di dunia. Berupa amalan-amalan saleh yang 

mereka tegakkan, dan mereka menegakkan kewajiban-kewajiban 

yang Allah perintahkan, serta mereka sering melakukan shalat 

malam dan berpuasa di siang hari. Jadi, kenikmatan yang diperoleh 

di surga adalah sebagai balasan terhadap orang-orang yang 

melakukan amalan-amalan saleh, dan mengakkan kewajiban-

kewajiban yang Allah tetapkan (al- Marāgī, jilid 27: 137). 

Dalam surat Tāhā ayat 76 dijelaskan bahwa tingkatan atau 

derajat yang tertinggi adalah surga yang dibawahnya mengalir 

sungai-sungai, mereka tetap didalamnya selama-lamanya. 

Kemenangan yang mereka peroleh itu adalah sebagai balasan karena 

mereka mensucikan diri mereka dari kekufuran dan segala dosa, 

mereka tidak menyembah selain Allah, mereka mengikuti para Nabi 

dan Rasul (al- Marāgī, jilid 16: 133). 

Surat Tāhā ayat 76 mempunyai korelasi dengan ayat 

sebelumnya, yaitu ayat 75 yang berbunyi: 

َرَجاُت اْلُعَلىٰ   َوَمن يَْأتِِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الصَّاِلَحاِت فَأُولَِٰئَك َلُهُم الدَّ
Dan barangsiapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan 
beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal saleh, maka 
mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-
tempat yang tinggi (mulia), 

Maksud dari ayat tersebut bahwa siapa saja yang menemui  

Tuhannya dalam keadaan beriman kepa-Nya dan kepada apa-apa 

yang dibawa oleh Rasul-Nya berupa mu’jizat yang telah kamu lihat 
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dan kamu saksikan, kemudian melakukan amal saleh, maka bagi 

mereka lah kedudukan dan derajat yang tinggi (al- Marāgī, jilid 16: 

132). 

  Surat Tāhā ayat 76 sebagaimana disebutkan di atas 

mempunyai korelasi dengan ayat 75. Pada ayat 75 Allah 

menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Tuhannya, 

beriman kepada mu’jizat yang dibawa Rasul-Nya, kemudian 

melakukan amal saleh, maka mereka merupakan orang-orang yang 

memperoleh kedudukan dan derajat yang tinggi disisi-Nya. 

Kemudian pada ayat 76 Allah menjelaskan bahwa kedudukan atau 

derajat yang tinggi itu ialah surga yang dibawahnya mengalir sungai-

sungai dan mereka tinggal selama-lamanya di surga itu. 

Selanjutnya, surat Sabā’ ayat 37 menegaskan bahwa harta-

harta yang dibanggakan seseorang kepada orang lain dan anak-anak 

yang mereka sombongkan tidak dapat mendekatkan mereka kepada 

Allah. Akan tetapi, orang yang beriman dan beramal saleh, maka 

iman dan amal mereka itu lah yang mendekatkan mereka kepada 

Allah. Mereka memperoleh pahala yang berlipat ganda atas amalan 

yang mereka kerjakan selama di dunia (al- Marāgī, jilid 22: 89).  

Ayat 37 tersebut mempunyai keterkaitan dengan ayat 

sebelumnya (ayat 36) yaitu, 
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اِس َال ُقْل ِإنَّ َربِّي يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمن َيَشاُء َويـَْقِدُر َولَِٰكنَّ َأْكثـََر النَّ 
 يـَْعَلُموَن 

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi 
siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (bagi siapa 
yang dikehendaki-Nya). akan tetapi kebanyakan manusia tidak 

mengetahui".   
 

Dijelaskan pada ayat ke 36 ini, bahwa Allah meluaskan 

rezeki kepada siapa saja yang Ia kehendaki dan menyempitkan 

rezeki kepada yang Ia kehendaki. Bukan karena Allah cinta kepada 

orang yang diluaskan rezekinya dan bukan pula karena kebencian 

dan kemurkaan Allah kepada orang disempitkan rezekinya. 

Kecintaan Allah kepada hamba-Nya tidak diukur dari banyak dan 

luasnya rezeki yang diperoleh manusia. Begitu pula kebencian dan 

kemurkaan Allah pada hambanya tidak diukur dari sempitnya rezeki 

yang diperoleh. Akan tetapi, kecintaan, kebencian dan kemurkaan 

berdasarkan sunnah-sunnah yang Allah tetapkan terhadap pencarian 

harta dalam kehidupan di dunia ini. Namun, kebanyakan manusia 

tidak mengetahui bahwa itu semua berdasarkan ketetapan Allah. 

Mereka mengira bahwa hal tersebut karena Allah cinta kepada 

orang-orang yang diluaskan rezekinya dan benci atau murka kepada 

orang-orang yang disempitkan rezekinya (al- Marāgī, jilid 22: 88-

89).  

Berdasarkan penafsiran surat Sabā’ ayat 36 dan 37 di atas, 

telah jelas bahwa keduanya mempunyai keterkaitan (munāsabah) 

antara kedua ayat tersebut. Pada ayat 36 di antara manusia mengira 
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bahwa kedekatan Allah di sisi hambanya berdasarkan banyak dan 

sedikitnya harta manusia. Mereka mengira Allah mencintai orang-

orang yang banyak hartanya dan sebaliknya membenci orang-orang 

yang sedikit hartanya. Kemudian pada ayat 37 Allah menegaskan 

bahwa harta dan anak-anak yang mereka banggakan tidak dapat 

mendekatkan mereka kepada Allah. Akan tetapi kedekatan Allah 

dengan hambanya berdasarkan  iman dan amal saleh yang mereka 

lakukan. 

Pada surat al-Bayyinah [98]: 8, Allah menegaskan bahwa 

Allah memberikan kepada mereka balasan berupa surga, mereka 

kekal di dalamnya. Kemudian dijelaskan sebab-sebab memperoleh 

balasan itu, yaitu mereka memperoleh rida dari Allah karena mereka  

mewajibkan ketentuan-ketentuan syari’at Allah. Kemudian balasan 

tersebut diberikan kepada orang yang mengisi hatinya dengan takut 

kepada Allah ( al- Marāgī, jilid 30: 216-217).  Ayat ini berkaitan 

dengan ayat sebelumnya (ayat 7) yang berbunyi sebagai berikut. 

ُر اْلَبرِيَِّة    ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت أُولَِٰئَك ُهْم َخيـْ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. 

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-

orang yang dalam hati mereka bersinar cahaya petunjuk, maka 

cahaya petunjuk itu memberikan petunjuk kepada mereka dan 

mereka membenarkan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah 
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SAW dan mereka mengamalkan amalan saleh, mereka 

mengurbankan jiwa mereka di jalan Allah, mereka mengurbankan 

harta yang sangat berharga untuk amalan-amalan yang baik, mereka 

memiliki mu’āmalah yang baik, dan mereka adalah sebaik-baik 

ciptaan (al- Marāgī, jilid 30, 1946: 216). 

Berdasarkan gambaran penafsiran dua ayat di atas, jelaslah 

keterkaitan (korelasi) antara kedua ayat tersebut. Pada ayat ke 8 

Allah menjanjikan akan memberikan balasan kepada mereka berupa 

surga, dan kekal di dalamnya. Balasan tersebut diberikan karena 

mereka telah memperoleh rida dari Allah.  Pada ayat sebelumnya 

dijelaskan, bahwa orang-orang yang terdapat cahaya petunjuk dalam 

hatinya, maka mereka membenarkan segala sesuatu yang datang 

dari Rasulullah saw dan mereka mengamalkan amalan-amalan saleh 

sesuai dengan petunjuk syari’at Allah. Jadi, “mereka” yang 

mendapat rida sebagaimana dimaksut ayat 8 itu adalah orang-orang 

yang melaksanakan amalan-amalan saleh (seperti yang digambarkan 

dalam ayat 7) sesuai dengan petunjuk Allah SWT. 

Pada Q.S. al-Insān [76]: 22, Allah Swt telah menjanjikan 

kepada setiap hamba-Nya, bahwa setiap orang yang beramal saleh 

dan menjaga kesucian diri, maka ia akan memperoleh balasan di 

surga. Balasan tersebut berupa nikmat-nikmat yang diberikan 

sebagai imbalan atas amalannya. Amalan tersebut sangat patut 

disyukuri dengan nikmat-nikmat disurga tersebut (al- Marāgī, 29: 
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281). Sebelum masuk pada ayat ini, Allah telah menggambarkan 

pada ayat sebelumnya bahwa di akhirat, manusia akan diberi 

makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian megah, perhiasan (al- 

Marāgī, 29: 274). Oleh karena itu,  Q.S. al-Insān [76]: 22 ini 

mempunyai korelasi (hubungan) dengan Q.S. al-Insān [76]: 21. 

Allah menetapkan dalam Q.S al-Ahqāf [46]: 14, setiap orang 

akan kekal di surga sebagai balasan atas amalan yang ia perbuat (al- 

Marāgī, jilid 26: 27). Pada ayat sebelumnya, ayat 13, Allah 

berfirman bahwa jika seseorang istiqomah (memegang teguh) atasa 

perkataannya “Tuhan-nya adalah Allah Swt “, dan ia istiqomah 

dengan perkataannya, maka ia akan memperoleh kebahagiaan, jadi 

dua ayat ini memili korelasi (hubungan), dua ayat ini salaing 

melengkapi. 

Adapun dalam Q.S. al-Māidah [5]: 38 Allah telah 

menetapkan hukuman bagi setiap pencuri. Hukuman tersebut adalah 

potong tangan. Yaitu telapak tangan sampai pergelangan tangan. 

Ulama berbeda pendapat mengenai kadar atau ukuran yang dicuri 

yang menyebabkan seseorang mendapat balasan tersebut. Setiap 

ketetapan Allah Swt, pasti mengandung hikmah di dalamnya. Begitu 

pula dalam hukuman berupa potong tangan ini. Adapun salah satu 

hikmahnya adalah ingin memebri pelajaran bagi umatnya, sehingga 

tidak ada lagi pencurian (al- Marāgī, 6: 203). Ayat selanjutnya, yaitu 

ayat 39, Allah menegaskan bahwa dosa-dosa (termasuk mencuri) 
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akan diampuni jika seseorang bertaubat dan memperbaiki diri 

(mensucikan diri dengan memperbanyak amal saleh). Namun, 

hukum potong tangan tidak gugur sekalipun ia bertaubat. 

Sebagaimana ia tetap mengembalikan barang yang ia curi atau 

menggantinya dengan seharga barang curian tersebut (al- Marāgī, 6: 

203). Tentu kedua ayat ini saling berhubungan (mempunyai 

korelasi). Setelah Allah menetapkan had (hukuman), Allah memberi 

jalan kepada hamba-Nya untuk menebus dosa dengan bertaubat dan 

memperbaiki diri. 

4. Penafsiran Ahmad Musṭāfā al-Marāgī dalam Tafsīr al-Marāgī 

tentang Jazā’ dalam Al-Qur’an  

Sebagimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam skripsi ini 

hanya meneliti beberapa ayat al-Qur’an tentang jazā’ (reward dan 

punishment). Adapun penafsiran Al- Marāgī terhadap ayat-ayat tersebut 

adalah sebagai berikut, 

a. Surat Yūnus  [10]:27 

مَّا َلُهم  ◌ۖ   ُهْم ِذلَّةٌ َكَسُبوا السَّيَِّئاِت َجزَاُء َسيَِّئٍة ِبِمْثِلَها َوتـَْرَهقُ َوالَِّذيَن  
للَّْيِل َكأَنََّما أُْغِشَيْت ُوُجوُهُهْم ِقَطًعا مَِّن ا  ◌ۖ   مَِّن اللَِّه ِمْن َعاِصمٍ 

 ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  ◌ۖ  أُولَِٰئَك َأْصَحاُب النَّارِ  ◌ۚ   ُمْظِلًما
Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan (akan 
mendapat) balasan kejahatan yang setimpal dan mereka 
diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang 
pelindung pun dari (azab) Allah, seakan-akan wajah mereka 
ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap 
gulita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di 
dalamnya. 
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Maksud dari ayat di atas adalah orang-orang yang 

melakukan perbuatan buruk di dunia atau bermaksiat dan kafir 

kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka memperoleh 

balasan buruk yang semisal dengan perbuatan mereka. Mereka 

akan memperoleh balasan dari Allah SWT di akhirat kelak. 

Balasan tersebut setimpal dengan apa yang mereka perbuat dan 

Allah tidak menambahkan azab kepada mereka yang melebihi 

semestinya. Mereka diliputi kehinaan yang memalukan dan 

kesuraman sebagai akibat dari kerendahan setelah melihat hasil 

perhitungan amal mereka berupa kemusyrikan, kezaliman, 

kedustaan dan dosa-dosa. Selain itu, mereka tidak mempunyai 

pembela terhadap siksaaan Allah ketika Allah menghukum 

mereka. Tidak ada yang menjadi perantara antara Allah dengan 

mereka, seperti serikat-serikat yang dulu dipertuhankan di dunia 

atau yang mereka anggap sebagai para pemberi syafa’at. Itulah 

hari ketika terputusnya segala jalan yang dapat memberi faedah 

seperti dulu ketika di dunia (al- Marāgī, jilid 11: 96).  

Sejalan dengan penafsiran al- Marāgī, Buya Hamka 

menjelaskan dalam tafsirnya (al-Azhar), bahwa orang-orang 

yang ketika hidupnya selalu melaksanakan kejahatan, maka 

kelak ia akan memperoleh kehinaan, sengsara di dalam neraka. 

Ia patut memperolehnya dan mukanya akan keruh disebabkan 

banyaknya dosa yang ia lakukan. Zalim, kejam, kepalsuan, 
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kemunafikan, dan kedurjanaan serta bertumpuk-tumpuknya 

dosa-dosa yang lain, semua itu menyebabkan mukanya keruh 

kusut. Tidak ada satupun pemeliharaan Allah untuk mereka. 

Tidak ada satupun tempat sembunyi bagi mereka (Amrullah, Juz 

11: 194).  

b. Surat Fuṣṣilat [41]: 28 

ِلَك َجزَاُء َأْعَداِء اللَِّه النَّارُ  َجزَاًء ِبَما   ◌ۖ   َلُهْم ِفيَها َداُر اْلُخْلدِ  ◌ۖ   ذَٰ
  َكانُوا بِآيَاتَِنا َيْجَحُدونَ 

Demikianlah balasan (terhadap) musuh-musuh Allah, (yaitu) 
neraka; mereka mendapat tempat tinggal yang kekal di 
dalamnya sebagai balasan atas keingkaran mereka terhadap 
ayat-ayat Kami. 

Al-Marāgī menafsirkan bahwa ayat ini menjelaskan 

tentang balasan yang disediakan oleh Allah terhadap musuh-

musuh-Nya, yaitu berupa neraka. Mereka kekal di neraka itu 

dalam waktu yang tak terhingga (selama-lamanya), tidak 

terputus azab bagi mereka dan mereka tidak berpindah dari 

neraka itu (‘abadan). Balasan yang mereka peroleh merupakan 

balasan akibat mereka ingkar dan sombong terhadap ayat-ayat 

Allah (al- Marāgī ,jilid 24: 126). 

Dijelaskan pula dalam Tafsir al-Azhar bahwa orang-

orang yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang 

yang diberi cap sangat jelek yaitu “musuh-musuh Allah”. 

Mereka menentang kebenaran, sedangkan kebenaran itu datang 

dari sang khālik. Mereka menolak, membantah dan 
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mendustakan kebenaran itu. Oleh karena itu, mereka diberi 

balasan berupa neraka, mereka kekal (‘abadan) di dalamnya, 

sampai kapanpun, mereka tidak akan pernah terpisah dari 

neraka yang azabnya amatlah pedih (Amrullah, Juz 24: 222). 

 

c. Surat al-Wāqi’ah [56]: 24 

  َجزَاًء ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. 

Al- Marāgī memaknai ayat ini, bahwa Tuhan mereka 

(Allah SWT) memberikan balasan kepada mereka atas apa yang 

mereka lakukan di dunia, dan atas amal-amal saleh yang dengan 

amal-amal itu mereka mensucikan jiwa mereka, juga atas apa-apa 

yang mereka tegakkan, berupa pelaksanaan kewajiban-kewajiban 

agama. Mereka adalah orang-orang yang sering melakukan shalat 

malam dan berpuasa di siang hari. Sebagaimana Allah berfirman  

(al- Marāgī, jilid 27: 137): 

] َوبِاْألَْسَحاِر ُهْم ١٧َكانُوا قَِليًال مَِّن اللَّْيِل َما يـَْهَجُعوَن [
 ]١٩] َوِفي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ لِّلسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم [١٨َيْستَـْغِفُروَن [

Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. Dan 
selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. 
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin 
yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat 
bagian. (az-Zariyat [51]: 17-19).  

  
 Begitu pula dijelaskan dalam Tafsir Ibnu Kaṡīr, bahwa 

apa yang telah Allah karuniakan kepada mereka adalah balasan 



84 
 

bagi mereka sebagai imbalan atas amal baik yang telah mereka 

kerjakan (Ibnu Kaṡīr, Jilid 4: 1824). 

d. Surat Ṭāhā [20]: 76 

ِلَك َجَزاُء  ◌ۚ   يَهافِ َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن  َوذَٰ
 َمن تـَزَكَّىٰ 

(yaitu) surga-surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-
sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang 
yang menyucikan diri. 

Al- Marāgī menyebutkan dalam tafsirnya, tingkatan atau 

derajat yang tertinggi yang dimaksud dalam ayat di atas adalah 

surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai, mereka (orang 

yang menyucikan diri) itu menetap atau tinggal di dalam surga 

itu untuk selama-lamanya. Kemudian sebab mereka 

memperoleh kemenangan itu adalah sebagaimana firman Allah: 

ِلَك َجَزاُء َمن تََزكَّىٰ   yaitu mereka memperoleh balasan dikarenakan َوذَٰ

mereka mensucikan diri mereka dari kekufuran dan segala dosa 

mereka, serta sebagai balasan atas ibadah mereka yang hanya 

kepada Allah semata, tidak mensekutukan Allah dan mereka 

megikuti para Nabi, dan Rasul-Nya (al- Marāgī, jilid 16: 133). 

e. Surat Sabā’[34] : 37 

 َمْن آَمَن َوَما أَْمَواُلُكْم َوَال أَْوَالدُُكم بِالَِّتي تـَُقرُِّبُكْم ِعنَدنَا زُْلَفٰى ِإالَّ 
 َوَعِمَل َصاِلًحا َفُأولَِٰئَك َلُهْم َجزَاُء الضِّْعِف ِبَما َعِمُلوا َوُهْم ِفي

 اْلُغرُفَاِت آِمُنوَن 
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Dan bukanlah harta dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu 
kepada Kami; melainkan orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan kebajikan, mereka itulah yang memperoleh balasan 
yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan; dan 
mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).  
 

Menurut al- Marāgī, maksud dari ayat di atas adalah 

harta-hartamu yang kamu banggakan kepada orang lain dan 

anak-anankmu yang kamu sombongkan, tidak dapat 

mendekatkanmu kepada Allah. Akan tetapi, orang yang beriman 

dan beramal, iman dan amal mereka itu lah yang mendekatkan 

mereka kepada Allah. Allah melipatgandakan pahala amal 

mereka  dan Allah memberikan kepada mereka balasan atas 

perbuatan baik dengan sepuluh kali lipat atau lebih banyak lagi 

daripada itu sampai 700 kali lipat, dan mereka berada di tempat-

tampat tinggi di surga. Aman dari segala sesuatu yang 

mengkhawatirkan, aman dari gangguan dan aman dari segala 

keburukan yang ditakuti  (al- Marāgī, jilid 22: 89). Mengenai 

gambaran surga dan orang-orang yang berada di dalamnya juga 

dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin 

Hujair yaitu, 

ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن َعْبدِ   ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر َحدَّ  الرَّْحَمِن َحدَّ
للَِّه ْبِن ِإْسَحَق َعْن النـُّْعَماِن ْبِن َسْعٍد َعْن َعِليٍّ قَاَل قَاَل َرُسوُل ا

َرى ظُُهورَُها ِمْن بُطُونَِها نَّ ِفي اْلَجنَِّة َلُغَرفًا يُـ َصلَّى اللَّهُ َعَلْيِه َوَسلََّم إِ 
 يَا َرُسوَل َوبُطُونـَُها ِمْن ظُُهورَِها فـََقاَم ِإلَْيِه َأْعرَاِبيٌّ فـََقاَل ِلَمْن ِهيَ 
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يَ  اَم اللَِّه قَاَل ِهَي ِلَمْن َأطَاَب اْلَكَالَم َوَأْطَعَم الطََّعاَم َوأََداَم الصِّ
  بِاللَّْيِل َوالنَّاُس نَِياٌم  َوَصلَّى لِلَّهِ 

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah 
menceritakan kepada kami Ali bin Mashir dari 
Abdurrahman bin Ishaq dari An Nu'man bin Sa'ad dari 
Ali berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam 
bersabda: "Sesungguhnya di surga ada kamar-kamar, 
luarnya terlihat dari dalam dan dalamnya terlihat dari 
luar." Seorang badui menghampiri beliau, ia bertanya: 
Itu untuk siapa, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: 
"Bagi yang membiasakan ucapannya baik, memberi 
makan, puasa secara kontinyu, shalat malam untuk Allah 
saat orang-orang tidur (H.R. Tirmidzi: 2450). 
 

f. Surat al-Bayyinah [98]: 8 

 َجزَاُؤُهْم ِعنَد َرِبِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجرِي ِمن َتْحِتَها اْألَنـَْهارُ 
ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ  ◌ۖ   َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا ِلَك ِلَمْن  ◌ۚ   رَِّضَي اللَُّه َعنـْ ذَٰ

 َخِشَي َربَّهُ 
Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga 'Adn 
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal 
di dalamnya selama-lamanya. Allah rida terhadap 
mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Yang demikian 
itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada 
Tuhannya. 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan 

kepada mereka balasan (pahala) berupa surga. Di dalamnya 

terdapat berbagai kenikmatan dan kelezatan yang jauh lebih 

sempurna daripada kelezatan di dunia.  Wajib bagi kita untuk 

meyakini adanya surga. Akan tetapi, tidak dibolehkan 

memikirkan hakikat surga, sebab yang dapat mengetahui 

hakikat surga hanyalah Allah, dan tidak ada seorang pun yang 
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dapat mengetahuinya. Surga merupakan sesuatu yang gaib, 

sehingga hanya Allah lah yang dapat mengetahuinya.  

Kemudian Allah menjelaskan sebab-sebab mereka 

menerima pahala. Allah berfirman di dalam ayat berikut ini: 

ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ   رَِّضَي اللَُّه َعنـْ

Mereka mendapat rida dari Allah karena mereka telah berpegang 

kepada batasan-batasan syari’at Allah. Dengan perbuatan itu, 

mereka manjadi terpuji dan mandapatkan keridaan Allah, baik di 

dunia maupun di akhirat.  

ِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَّهُ   ذَٰ

Pahala yang baik itu hanya diperuntukkan bagi orang yang 

hatinya penuh dengan ketaatan dan rasa takut kepada Allah. 

Ayat ini mengandung ancaman kepada orang-orang yang 

takut kepada selain Allah, dan peringatan kepada orang-orang 

yang menyekutukan Allah dalam perbuatannya. Selain itu ayat ini 

juga merupakan perintah dan anjuran untuk bezikir kepada Allah 

dalam setiap mengerjakan perbuatan yang baik. Sehingga 

perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu benar-benar bersih dan 

ikhlas karena Allah. 

Di dalam ayat ini juga terdapat isyarat yang pengertiannya 

adalah, yang mengerjakan sebagian ibadah seperti salat dan puasa 

yang hanya melakukan gerakan-gerakan saja, tanpa ada perasaan 
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takut kepada Allah, maka perbuatan tersebut tidak dapat dijadikan 

sebagai sebab seseorang itu memperoleh balasan atau pahala 

yang telah Allah sediakan kepada hamba-hamba-Nya yang saleh 

dan beriman. Hal tersebut disebab-karenakan perasaan takut 

kepada Allah itu tidak ada di dalam hati mereka sedikit pun, dan 

hatinya menjadi tidak bersih. (al- Marāgī, jilid 30: 216-217). 

g. Surat al-Ahqāf [46]: 14 

 أُولَِٰئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َجزَاًء ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلوَن 
Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di 
dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka 
kerjakan. 
 

Menurut al- Marāgī setiap orang yang mengatakan 

“Tuhan kami adalah Allah Swt” lalu memegang teguh perkataan 

tersebut (istiqomah), maka mereka merupakan penghuni surga. 

Mereka kekal di dalam surga tersebut, sebagai imbalan atas yang 

mereka kerjakan (al- Marāgī, jilid 26: 27). Meyakini Allah 

sebagai Tuhan berarti mengamalkan segala syari’at-Nya. 

Mengamalkan segala peintah-Nya dan menjauhi segala 

larangan-Nya. Tidak hanya sebatas keyakinan dalam hati, atau 

pengakuan dengan lisan akan lāilāha illallah, tetapi yang tidak 

kalah penting adalah diwujudkan dengan amal-amal saleh.  
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h. Surat al-Insān [76]: 22 

َذا َكاَن َلُكْم َجزَاًء وََكاَن َسْعُيُكم مَّْشُكورًا   ِإنَّ هَٰ
Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu 
adalah disyukuri (diberi balasan). 
 

Sebelum masuk pada ayat ini, Allah telah 

menggambarkan pada ayat sebelumnya bahwa di akhirat, 

manusia akan diberi makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian 

megah, perhiasan (al- Marāgī, 29: 274). Semua nikmat tersebut 

Allah berikan sebagai balasan atas amal saleh atau usaha yang 

telah manusia kerjakan. Amal saleh tersebut mampu mensucikan 

diri mereka dan memuliakan mereka. Oleh karena itu, usaha 

mereka patut disyukuri dengan diberi nikmat-nikmat tersebut. 

Penyebutan kabar kembira ini bertujuan untuk menambah 

kebahagiaan bagi mereka  dan merupakan ucapan selamat bagi 

mereka. Semakna dengan firman Allah Q.S. al-Hāqqah [69]: 24 

“kepada mereka dikatakan: “makan dan minumlah dengan sedap 

disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang 

telah lalu” (al- Marāgī, 29: 281) 

i. Q.S. AL- Māidah [5]: 38 

اًال مَِّن َوالسَّارُِق َوالسَّارَِقُة فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما َجزَاًء ِبَما َكَسَبا َنكَ 
 َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم  ◌ۗ  اللَّهِ 

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa 
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana 
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Al- Marāgī menerangkan dalam kitabnya bahwa setiap 

pencuri, baik pencuri laki-laki, maupun pencuri perempuan, 

maka potonglah tangannya bagian kanan. Yaitu dari telapak 

tangan sampai pergelangan tangan. Karena, mencuri itu 

dilakukan langsung oleh telapak tangan. Adapun lengan, 

bertugas sebagai pembawa telapak tangan (al- Marāgī, 6: 201).  

Mengenai ukuran harta yang dicuri yang dengannya 

berlaku hukum potong tangan, ulama masih berselisih 

pendapat. Al-Hasan al-Bashri dan Daud azh-Zhahiri 

meriwayatkan bahwa hukum potong tangan berlaku baik jika 

yang dicuri itu sedikit pada pemahaman terhadap zahir ayat 

dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 

ra., Al-Bukhari, dan Muslim: “Allah mengutuk pencuri yang 

mencuri telur, lalu dipotong tanganya“. Namun, kebanyakan 

ulama salaf maupun ulama khalaf, berpendapat bahwa ada 

batasan atau ukuran maupun banyak. Artinya tidak ada ukuran 

tertentu.hal tersebut berdasarkan barang yang dicuri. Mereka 

berpendapat bahwa hukum potong tangan berlaku jika barang 

curian tersebut sampai seperempat Dinar (seperempat mitsqal 

emas= 0.9695 gram) atau tiga Dirham perak (8,145 gram). 

Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Ahmad, al-

Bukhari, Muslim dan Ashhabu ‘s-sunan; “adalah Rasulullah 
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Saw memotong tangan pencuri yang mencuri seperempat 

dinar ke atas” (al- Marāgī, 6: 202).  

Selain itu, terdapat pula hadis yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Umar dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim: 

“Bahwa nabi memotong (tangan pencuru yang mencuri) 

sebuah tameng seharga tiga dirham”. Adapun menurut 

Madzhab Hanafi, potong tangan hanya dilaksanakan dalam 

pencurian yang mencapai sepuluh dirham (27,15 gram) atau 

lebih, atau kurang dari itu. Mengenai harta yang dicuri, 

terdapat ketentuan. Yaitu harta yang dicuri harus dalam 

keadaan tersimpan pada tempat yang terpelihara. Hukum 

potong tangan dapat gugur jika si pencuri dimaafkan oleh 

pemilih harta tersebut, selama perkaranya belum diajukan ke 

hakim (yang berwewenang menjatuhi hukum potong tangan 

adalah hakim, pemerintah atau ulil amri)   (al- Marāgī, 6: 203). 

Hukuman ini diberikan sebagai balasan atas perbuatan 

buruk yang telah mereka (para pencuri) lakukan. Hukuman ini 

berfungsi sebagai cegahan agar tidak terjadi pencurian dan 

sebagai pelajaran bagi orang lain. Hukum potong tangan ini 

dinilai sebagai hukuman yang setimpal, karena dengan 

terpotongnya tangan si pencuri, maka akan membuat malu 

selama hidup. Allah maha bijaksana atas segala ketetapan-

Nya, termasuk memberi balasan potong tangan bagi pencuri. 
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Tidak hanya dalam hal pencurian, Allah juga maha bijaksana 

dalam menetapkan hukum, meletakkan had-had dan hukuman 

sesuai dengan perbuatannya dengan menyimpan hikmah di 

dalamnya (al- Marāgī, 6: 203). 

Demikianlah penjelasan mengenai ayat-ayat jazā’ dalam perspektif 

al-Marāgi. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, selain dari 

kata jazā’ terdapat juga beberapa ayat yang menunjukkan pada maksud 

balasan atas perbuatan baik dan balasan atas perbuatan buruk. Ayat-ayat 

tersebut menggunakan kata Tsawab, Ajrun, ‘Azab, dan ‘Iqob. Adapun di 

antara ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Q.S. ‘Alī Imrān [3]: 148 

نـَْيا َوُحْسَن ثـََواِب اْآلِخَرةِ    ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنينَ َواللَّهُ  ◌ۗ  َفآتَاُهُم اللَُّه ثـََواَب الدُّ
Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan 
pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang 
berbuat kebaikan. 

2. Q.S Al-‘Ankabut [29]:58 

فًا َتْجرِي َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت لَنُـَبوِّئـَنـَُّهم مَِّن اْلَجنَِّة ُغرَ 
  ِلينَ نِْعَم َأْجُر اْلَعامِ  ◌ۚ  ِمن َتْحِتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang 
saleh, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-
tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai 
di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik 
pembalasan bagi orang-orang yang beramal,  

 

3. Q.S Al-A’raf [7]:165 
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َهْوَن َعِن السُّوِء وَ  َنا الَِّذيَن يـَنـْ ُروا ِبِه أَنَجيـْ َأَخْذنَا فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكِّ
 الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيٍس ِبَما َكانُوا يـَْفُسُقوَن 

Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada 
mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari 
perbuatan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang 
zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.  

 

4. Q.S. ‘Alī Imrān [3]: 11 

بُوا ِبآ  ◌ۚ   ْبِلِهمْ َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن قَـ  يَاتَِنا َفَأَخَذُهُم اللَُّه َكذَّ
 َواللَُّه َشِديُد اْلِعَقاِب  ◌ۗ  ِبُذنُوِبِهمْ 

(keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan 
orang-orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat 
Kami; karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa 
mereka. Dan Allah sangat keras siksa-Nya.  
 

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah 

memberikan balasan terhadap setiap amalan manusia. Yaitu balasan 

terhadap amal baik maupun amal buruk yang dilakukan selama hidup di 

dunia. Allah Swt telah memberikan ketetapan di dalam ayat-ayat-Nya 

bahwa manusia pasti akan memperoleh balasan terhadap segala 

perbuatannya di dunia. Melalui ayat-ayat tersebut Allah ingin memberikan 

peringatan kepada setiap hamba-Nya bahwa mereka akan memperoleh 

balasan setimpal dari apa yang mereka perbuat di dunia fana ini. Janji-janji 

yang telah Allah jelaskan dalam ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah 

memberikan pilihan kepada manusia. Jika ingin memperoleh kebahagiaan 

di akhirat (berupa surga), maka wajib baginya memilih petunjuk dan 

kebaikan, sedangkan jika ingin memperoleh azab-Nya (berupa neraka), 

maka kesesatan dan kejahatanlah pilihan baginya (Madjid, 2015: 91-92). 
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Oleh karena itu, dengan adanya balasan yang telah Allah janjikan, 

diharapkan menjadi penguat, pendorong atau motivasi bagi seluruh manusia 

agar menjalankan setiap syari’at Islam dalam kehidupannya.  

Jazā’ (hadiah dan hukuman/reward dan punishment) ini juga 

terdapat dalam hadis Rasulullah Saw. Salah satu contoh Jazā’ (hukuman) 

adalah memukul anak jika anak tersebut menolak melaksanakan sholat 

sedangkan ia sudah berusia sepuluh tahun. Adapun redaksi hadis tersebut 

adalah, 

ثـََنا َسوَّاٌر أَبُو َحْمَزَة َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِِّه قَ  اَل قَاَل َحدَّ
ِع ِسِنيَن َواْضرِبُوُهْم َرُسوُل اللَّهِ َصلَّى اللَّهُ َعَلْيهِ َوَسلََّم ُمُروا أَبـَْناءَُكْم بِالصََّالةِ ِلَسبْ 

َها ِلَعْشِر ِسِنيَن َوفـَّرُِقوا بَـ  نَـُهْم ِفي اْلَمَضاِجِع َعَليـْ   ( رواه احمد ) ...يـْ
Telah menceritakan kepada kami Sawwar Abu Hamzah dari 'Amru 
bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; bahwa 
Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Perintahlah 
anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat ketika mereka 
berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika menolak sedang 
umur mereka masuk sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur 
di antara mereka..." (H.R Ahmad: 6467). 

   Dari hadis di atas, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, memukul 

anak dibenarkan dalam Islam jika anak tersebut tidak dapat dinasihati atau 

diajak baik-baik untuk melaksanakan sholat, dan anak tersebut sudah 

berusia sepuluh tahun. Memukul anak hendaknya tidak pada tempat-tempat 

yang sensitif, seperti wajah. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut,  

 َصلَّى اللَُّه َعْن ُعَمَر يـَْعِني اْبَن أَِبي َسَلَمَة َعْن أَبِيِه َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َعْن النَِّبيِّ 
 َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِإَذا َضَرَب َأَحدُُكْم فـَْليَـتَِّق اْلَوْجهَ 
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Dari Umar -maksudnya Umar bin Abu Salamah- dari Bapaknya 
dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Jika salah seorang dari kalian memukul maka jauhilah 
muka"(H.R. Abu Daud: 3895). 

 Adapun contoh Jazā’ (reward/hadiah) dalam hadis salah satunya 

adalah hadis yang mengungkapkan balasan yang telah dipersiapkan oleh 

Allah untuk orang yang saleh, sebagaimana yang tertuang dalam hadis 

berikut,  

َسلََّم قَاَل قَاَل اللَُّه وَ  َعْن أَِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اللَُّه َعْنُه َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيهِ 
َأْعَدْدُت ِلِعَباِدي الصَّاِلِحيَن َما َال َعْيٌن رََأْت َوَال أُُذٌن َسِمَعْت َوَال َخَطَر 

 َعَلى قـَْلِب َبَشرٍ 
Dari Abu Hurairah radliyallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah berfirman, 'Aku 
persiapkan bagi hamba-Ku yang saleh (ganjaran) yang tidak 
terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga dan belum pernah 
terdetik oleh hati manusia  (H.R. al-Bukhari: 6944). 

Allah memberikan kabar kepada hambanya akan nikmat dan azab 

yang akan ia peroleh di akhirat. Sekalipun Allah Swt memberikan kabar 

buruk mengenai balasan atas perbuatan buruk manusia yang akan ia peroleh 

di akhirat kelak  melalui ayat-ayat-Nya dan hadis Rasul-Nya, Allah juga 

memberikan kabar gembira dengan memberikan kesempatan bagi setiap 

hambanya untuk menebus kesalahannya dengan bertaubat. Melalui taubat 

ini, dosa-dosa yang diperbuat manusia dapat diampuni oleh Allah Swt. 

Sebagaimana terdapat dalam Q.S. AT-Taubah [9]: 104,  Q.S. An-Nisā’ [4]: 

145-146, Q.S. Al-Maidah [5]: 73, Q.S. Az-Zumar [39]: 53-54. Adapun ayat-

ayat tersebut adalah sebagai berikut, 
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قَاِت َوَأنَّ اللََّه أََلْم يـَْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُهَو يـَْقَبُل التـَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه َويَْأُخُذ الصَّدَ 
 ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيُم 

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari 
hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha 
Penerima taubat lagi Maha Penyayang? (Q.S. AT-Taubah [9]: 104). 

 

ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلن َتِجَد َلُهْم َنِصيرً  ا ِإالَّ الَِّذيَن ِإنَّ اْلُمَناِفِقيَن ِفي الدَّ
 ◌ۖ   لَِّه َفُأولَِٰئَك َمَع اْلُمْؤِمِنينَ نَـُهْم لِ تَابُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاللَِّه َوَأْخَلُصوا ِدي
 َوَسْوَف يـُْؤِت اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َأْجرًا َعِظيًما 

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan 
yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan 
mendapat seorang penolongpun bagi mereka. Kecuali orang-orang yang 
taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) 
Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah. Maka 
mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah 
akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang 
besar.(Q.S. An-Nisā’ [4]: 145-146). 

 

 ◌ۚ   ِمْن ِإلٍَٰه ِإالَّ ِإلٌَٰه َواِحدٌ  َوَما ◌ۘ   لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثَالثَةٍ 
ُهْم َعَذاٌب أَلِ   يٌم َوِإن لَّْم يَنتَـُهوا َعمَّا يـَُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ

Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya 
Allah salah seorang dari yang tiga", padahal sekali-kali tidak ada Tuhan 
selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang 
mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan 
ditimpa siksaan yang pedih (Q.S. Al-Maidah [5]: 73) 

 

ِإنَّ  ◌ۚ    اللَّهِ ةِ ُقْل يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلٰى أَنُفِسِهْم َال تـَْقَنطُوا ِمن رَّْحمَ 
يُبوا ِإَلٰى رَبُِّكْم َوَأْسِلُموا ِإنَّهُ ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ َوأَنِ  ◌ۚ   اللَّهَ يـَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميًعا

 َلُه ِمن قـَْبِل َأن يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب ثُمَّ َال تُنَصُروَن 
Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri 
mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya 
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Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah 
kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang 
azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi) (Q.S. Az-
Zumar [39]: 53-54). 
 

Dari ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Alllah maha pengampun. 

Oleh karena itu, sudah sepantasnya seorang hamba membenahi diri dengan 

bertaubat kepada-Nya. Selain bertaubat, cara untuk menghapus dosa adalah dengan 

memperbanyak kebaikan. Amal kebaikan dapat menghapus dosa-dosa yang 

dilakukan, seperti yang tertulis dalam ayat berikut 

َحَسَناِت يُْذِهْبَن ِإنَّ الْ  ◌ۚ   الصََّالَة َطَرَفِي النـََّهاِر َوزَُلًفا مَِّن اللَّْيلِ َوأَِقِم 
اِكرِيَن  ◌ۚ   السَّيَِّئاتِ  ِلَك ِذْكَرٰى لِلذَّ  ذَٰ

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) 
dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-
perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang 
buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat (Q.S. Huud [11]: 
114). 

Lebih dari itu, seorang hamba harus lebih hati-hati terhadap setiap amal 

perbuatannya, jangan sampai kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan tidak 

mampu maenghadirkan pahala baginya, bahkan mendatangkan dosa. Sangat 

mungkin terjadi, karena terdapat hal-hal yang dapat menghapus pahala dari amal 

kebaikan seseorang.  Artinya amalan baik yang dilakukan manusia menjadi tidak 

bernilai pahala disisi Allah Swt (pahala yang terhapus). Hal tersebut disebabkan 

beberapa hal berikut, 

1. Menyebut-menyebut amalan sedekah dan menyakiti hati penerima sedekah 
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اْألََذٰى َكالَِّذي يُنِفُق َصَدَقاِتُكم بِاْلَمنِّ وَ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْبِطُلوا 
َفَمثـَُلُه َكَمَثِل َصْفَواٍن  ◌ۖ   َماَلُه رِئَاَء النَّاِس َوَال يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخرِ 

 يـَْقِدُروَن َعَلٰى َشْيٍء مِّمَّا  الَّ  ◌ۖ   َعَلْيِه تـُرَاٌب َفَأَصابَُه َواِبٌل فـَتَـرََكُه َصْلًدا
 َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن  ◌ۗ   َسُبواكَ 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan 
(pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti 
(perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya 
karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan 
hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang 
di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu 
menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai 
sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi 
petunjuk kepada orang-orang yang kafir (Q.S. Al-Baqarah [2]: 264).  

 
2. Beramal hanya untuk dunia semata. 

نـَْيا َوزِينَـتَـَها نـَُوفِّ ِإلَْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيهَ  ِفيَها ا َوُهْم َمن َكاَن يُرِيُد اْلَحَياَة الدُّ
َوَحِبَط َما  ◌ۖ   َال يـُْبَخُسوَن أُولَِٰئَك الَِّذيَن لَْيَس َلُهْم ِفي اْآلِخَرِة ِإالَّ النَّارُ 

 َصنَـُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل مَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن 
Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, 
niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di 
dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. 
Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka 
dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia 
dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. Huud[11]: 15-
16). 

 
3. Benci terhadap al-Qur’an 

ِلَك بِأَنـَُّهْم َكرِ  ُهوا َما أَنَزَل َوالَِّذيَن َكَفُروا فـَتَـْعًسا لَُّهْم َوَأَضلَّ َأْعَماَلُهْم ذَٰ
 اللَُّه َفَأْحَبَط َأْعَماَلُهْم 

dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka dan 
Allah menyesatkan amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah 
karena Sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan 
Allah (Al Quran) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-
amal mereka (Q.S. Muhammad [47]: 8-9). 
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4. Mempersekutukan Allah Swt 

ِلَك ُهَدى اللَِّه يـَْهِدي ِبِه َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ  َلْو َأْشرَُكوا َلَحِبَط وَ  ◌ۚ   ذَٰ
 َعنـُْهم مَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن 

Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. 
Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari 
mereka amalan yang telah mereka kerjakan (Q.S. Al-An’am [6]: 88). 

 

َطنَّ َعَمُلَك َوَلَقْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِمن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحبَ 
 َولََتُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِيَن 

dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-
nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), 
niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-
orang yang merugi (Q.S. Az-Zumar [39]: 65). 

 
5. Murtad  

َوَصدٌّ  ◌ۖ   اٌل ِفيِه َكِبيرٌ ُقْل ِقتَ  ◌ۖ   َيْسأَُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْلَحرَاِم ِقَتاٍل ِفيهِ 
 َأْكبَـُر ِعنَد َعن َسِبيِل اللَِّه وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَحرَاِم َوِإْخرَاُج َأْهِلِه ِمْنهُ 

َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتلِ  ◌ۚ   اللَّهِ  ُلوَنُكْم َحتَّٰى يـَُردُّوُكْم َوَال يـَزَاُلوَن يـَُقاتِ  ◌ۗ   َواْلِفتـْ
َيُمْت َوُهَو  يـَْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فَـ َوَمن  ◌ۚ   َعن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا

نـَْيا َواْآلِخَرةِ  َوأُولَِٰئَك َأْصَحاُب  ◌ۖ   َكاِفٌر َفُأولَِٰئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الدُّ
 ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن  ◌ۖ   النَّارِ 

Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. 
Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi 
menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, 
(menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari 
sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah 
lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-
hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan 
kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka 
sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, 
lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia 
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amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni 
neraka, mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al-Baqarah [2]: 217). 
 

B. Relevansi Jazā’ bagi Pendidikan perspektif Tafsīr al-Marāgī. 

Dalam al-Qur’an surat Yunus ayat 27 dijelaskan, bahwa Allah akan 

memberikan balasan yang setimpal terhadap orang-orang yang melakukan 

perbuatan buruk di dunia atau terhadap orang-orang yang bermaksiat dan 

kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah 

menetapkan hukum secara adil terhadap semua makhluk-Nya. Begitu pula 

dalam penerapan punishment dalam pendidikan, hukuman harus diterapkan 

secara adil, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak didik. 

Sehingga,  peserta didik tidak merasa diperlakukan dengan adil. 

Al-Qur’an surat Fuṣṣilat ayat 28 menjelaskan bahwa balasan bagi 

orang-orang yang ingkar kepada Allah adalah neraka, mereka kekal di 

dalamnya dan mereka diazab selama-lamanya. Balasan yang sedemikian 

pantas mereka peroleh, karena Allah menciptakan manusia bukan untuk 

ingkar kepada sang khalik. Akan tetapi untuk tunduk dan patuh serta 

beribadah kepada-Nya, sebagaimana terdapat dalam surat az-Zāriyat [51]: 

56, 

نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن   َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku.  
 

Begitu juga halnya dalam pendidikan, peserta didik dituntut untuk 

belajar semaksimal mungkin dan mematuhi segala aturan yang dibuat oleh 
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sekolah. Karena belajar untuk menjadi pintar secara akademis dan disiplin 

dalam hal akhlak dan moral merupakan salah satu tujuan dari pendidikan. 

Jika terdapat peserta didik yang tidak mematuhi aturan yang telah 

ditetapkan oleh sekolah atau guru yang bersangkutan, maka pantaslah siswa 

tersebut diberikan punishment sebagai langkah untuk mencegah siswa 

tersebut dan siswa lainnya agar tidak melakukan kesalahan tersebut.  

Allah menerangkan dalam al-Qur’an surat al-Wāqi’ah ayat 24, 

bahwa sesungguhnya Allah memberikan balasan terhadap orang-orang 

yang melakukan amalan saleh di dunia ini. Tidak ada amalan yang sia-sia, 

semuanya diperhitungkan oleh Allah swt. Bahkan dalam surat al-Zalzalah 

ayat 7 disebutkan bahwa setiap amal kebaikan walaupun seberat biji żarrah, 

maka akan dibalas oleh Allah Swt. Ini menunjukkan bahwa Allah Swt 

sangat mengapresiasi atau menghargai apa yang dilakukan oleh hambanya, 

sehingga tidak ada amalan yang sia-sia. Begitu pula dalam pendidikan, 

reward diberikan kepada anak didik sebagai apresiasi atas prestasi yang 

dicapai oleh anak tersebut. Dengan apresiasi tersebut diharapkan dapat 

memotivasi peserta didik untuk lebih berprestasi lagi. 

Adapun dalam surat Ṭāhā  ayat 76 disebutkan bahwa orang yang 

bebas dari kekufuran dan segala dosa, maka Allah akan memberikan balasan 

kepadanya berupa surga yang merupakan tingkatan derajat yang tertinggi. 

Sebagaimana halnya kekal di dalam neraka dan diazab selama-lamanya 

sebagai balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, maka pantas 

pula bagi orang yang bebas dari kekufuran, keingkaran dan segala dosa, 
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memperoleh balasan berupa surga tingkatan tertinggi. Mereka telah mampu 

menghindari kekufuran dan segala dosa yang tidak semua orang dapat 

melakukan hal tersebut.  Balasan yang setimpal ini juga dapat diterapkan 

dalam pemberian reward dalam pendidikan. Hadiah, pujian, ataupun 

penghargaan, pantas diberikan kepada siswa atau peserta didik yang dinilai 

berprestasi. Adapun balasan yang diberikan Allah berupa surga dengan 

tingkatan tertinggi, membuktikan bahwa Allah Maha pemurah lagi Maha 

penyayang terhadap hamba yang taat kepada-Nya. Memberikan reward 

kepada peserta didik juga membuktikan bahwa guru memiliki sifat pemurah 

dan kasih sayang terhadap anak didiknya.  

Selain itu, Allah melipatgandakan pahala atas amalan baik yang 

dilakukan oleh orang-orang yang beriman sebagaimana dijelaskan dalam 

tafsir al-Mārāgī surat Saba’ ayat 37. Allah berjanji akan memberikan 

balasan yang berlipat ganda yang dengan amalan itu manusia dapat 

menikmati surga-Nya di akhirat. Amalan-amalan yang dilakukan manusia 

tidak lain tujuannya memperoleh rida di sisi-Nya kemudian memperoleh 

pahala dan nantinya dapat menikmati indahnya kehidupan surga. Dalam 

dunia pendidikan, sebagian guru juga ada yang menjanjikan kepada peserta 

didiknya bahwa siapa yang memperoleh nilai tertinggi maka akan 

memperoleh reward. Janji-janji yang diberikan Allah tersebut merupakan 

suatu langkah untuk memancing atau menumbuhkan semangat hamba-Nya 

untuk melakukan amalan baik dan reward yang dijanjikan guru tersebut 
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juga merupakan langkah yang dipilih untuk menumbuhkan semangat dalam 

diri peserta didik untuk memperoleh nilai yang tinggi.   

Allah memberikan balasan berupa surga kepada orang-orang yang 

mendapat rida dari Allah karena telah berpegang pada syariat Allah. 

Berpegang atau berpedoman pada syariat Allah merupakan sesuatu yang 

tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Oleh karena itu, sangat pantas 

bagi mereka yang mampu melaksanakan syariat Allah memperoleh balasan 

berupa surga. Begitu pula dalam dunia pendidikan, sudah sepantasnya 

peserta didik mendapatkan reward sebagai apresiasi dari prestasi yang ia 

peroleh. Dengan apresiasi tersebut diharapkan dapat menumbuhkan 

motivasi bagi dirinya dan peserta didik lain untuk meraih prestasi yang lebih 

bagus lagi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, telah jelas bahwa jazā’ (balasan 

baik/hadiah) menurut perspektif Tafsīr al-Marāgī diterapkan sebagai 

bentuk penguat, agar seseorang dapat meningkatkan atau agar mengulang 

perbuatan yang baik, karena dari perbuatan baik tersebut setiap orang 

mendapatkan ganjaran yang baik sebagai balasan dari perbuatan yang ia 

lakukan. Ganjaran tersebut adalah sesuatu yang menyenangkan. Adapun 

jazā’ (balasan buruk/hukuman) menurut perspektif Tafsīr al-Marāgī 

diterapkan sebagai bentuk peringatan agar tidak terjadi perbuatan yang telah 

dilarang dan tidak pula terjadi pengulangan pelanggaran. Jika melakukan 

pelanggaran maka setiap orang akan mendapatkan ganjaran yang buruk 

sebagai balasan dari pelanggaran yang ia perbuat. Tentunya, balasan 
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tersebut adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, yang bertujuan untuk 

menimbulkan efek jera.. 

Menurut al-Marāgī, Allah memberikan balasan yang setimpal 

terhadap perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia di dunia. Hukuman 

dalam pendidikan pun harus ditetapkan secara adil atau setimpal dengan 

kesalahan yang diperbuat oleh peserta didik., sehingga dalam penerpan 

punishment itu tidak berlebihan. 

Oleh karena itu, menerapkan reward dan punishment dalam dunia 

pendidikan sangatlah relevan. Karena dengan reward dan punishment dapat 

mendorong peserta duduk untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya 

penerapan reward dan punishment merujuk pada al-Qur’an dan hadis. 

 

 


