
 
 

 
 

BAB III 

TELAAH TEKS PSIKOLOGI DAN TEKS ISLAM 

A. Telaah Teks Psikologi Variabel Kebersyukuran 

1. Sampel teksPsikologi 

Emmons dan McCullough (2003) berpendapat bahwa 

kebersyukuran merupakan suatu bentuk emosi atau perasaan yang kemudian 

berkembang menjadi suatu sikap, sifat moral yang baik, kebiasaan, sifat 

kepribadian, dan akhirnya akan mempengaruhi seseorang menaggapi atau 

bereaksi terhadap sesuatu atau situasi.  

Sedangkan Wood et all (2009), menyatakan kebersyukuran adalah 

sebagai bentuk ciri pribadi yang berfikir positif, mempresentasikan hidup 

menjadi lebih positif.1 

Pruyser  (1976) menyebutkan kebersyukuran adalah : “have to do 

with kindness, generousness, gifts, the beauty of giving and receiving, or 

getting something for nothing”2 Melakukan segala bentuk kebaikan, memiliki 

sifat dermawan, murah hati, kesesuaian antara pemberian dan penerimaan, 

menerima apapun baik mendapat sesuau atau tidak 

Robert A. Emmons, Michael E. McCullough,and Jo-Ann Tsang , 

berpendapat bahwa syukur berasal dari  persepsi  yang salah satunya adalah 

                                                           
1 Sulistyatini, Indah Ria, 2010, Proposal Penelitian Pelatihan Kebersyukuran untuk Meningkatkan 
Proactive Coping pada Survivor Bencana Gunung Merapi, Yogyakatra: Direktorat Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat Universitas  Islam Indonesia 
2 Pruyser, P. W. (1976).The minister as diagnostician: Personal problems in pastoral perspective. 
Philadelphia, PA: Westminster Press. p. 69 



 
 

 
 

menerima limpahan atau manfaat dari orang lain , “Although a variety of life 

experiences can elicit feelings of gratitude, gratitude normally stems from the 

perception that one has received a gift or benefit from another person.3 

Sedangkan seorang filosofi David Hume mengutip bahwa sikap 

ketidak bersykuran adalah “the most horrible and unnatural of all crimes that 

humans are capable of committing”4 sesuatu yang paling mengerikan dan 

tidak wajar dari semua bentuk kejahatan yang mampu dilakukan seseorang. 

Thomas Aquinas (1981) understood gratitude as a secondary 

virtue associated with the primary virtue of justice (rendering to others their 

right or due, and in accord with some measure of basic equality).5 Thomas 

Aquinas memahami bahwa kebersyukuran ialah kebaikan masyarakat kedua 

dari kebaikan yang utama ialah keadilan (menyeimbangkan antara hak dan 

kewajiban dan berdasarkan beberapa pengukuran atas persamaan hak setiap 

orang) 

Mc.Cullough berpendapat setuju dengan pendapat yang diberikan 

oleh Aquinas yang menyatakan Gratitude is a motivator of altruistic action, 

according to Aquinas, because it entails thanking one’s benefactors and 

generating afitting and appropriate response. Kebersyukuran adalah 

pendukung prilaku altruistik, menurut Aquinas dikarenakan membutuhkan 

                                                           
3 Lopez, Shane J., Snyder, C.R, (2004) Positive Psychological Assesment; A Handbook of Models 
and Measures, Washington, DC, US: American PsychologicalAssociation. p. 327 
4Hume, D. (1888).A treatise of human nature.Oxford: Clarendon. p. 466 
5Aquinas, T. (1981).Summa theologica.Westminster, MD: Christian Classics. 



 
 

 
 

rasa terimakasih dan sikap dermawan dari keseluruhan penerimaan dengan 

respon yang tepat6 

Adam Smith dalam teori emosi Smith mengusulkan kebersyukuran 

sebagai kebutuhan sosio emosi seperti beberapa bentuk emosi lain: marah dan 

kasih sayang. Menurut Smith kebersyukuran adalah salah satu faktor 

pendukung utama perilaku yang penuh dengan kebaikan yang membentuk 

dermawan. Artinya Smith menulis “perasaan yang paling dengan segera dan 

langsung diberikan reward itu adalah kebersukuran”, “the sentiment which 

most immediately and directly prompts us to reward, is gratitude”. Smith 

mengamati bahwa masyarakat bisa bersyukur semata-mata dengan alasan 

adanya manfaat, namun dia menegaskan bahwa masyarakat dalam hal 

memaknai kebersyuran lebih tertarik pada bagian yang lebih luas karena 

mereka menunjukkan sumber emosional yang penting dalam membentuk 

stabilitas sosial yang baik.7 

Berdasarkan gagasan dari Smith, sosiolog Georg Simmel (1950) 

setuju bahwa kebersyukuran ialah dalam ranah kognitif-emosi dalam 

menopang hubungan timbal balik sebagai kewajiban dikarenakan struktur 

sosial yang formal seperti halnya hukum dan kontrak sosial masih tidak 

cukup untuk mengatur dan menjamin bentuk pembalasan dan interaksi sosial 

                                                           
6 Lopez, Shane J., Snyder, C.R, (2004) Positive Psychological Assesment; A Handbook of Models 
and Measures, Washington, DC, US: American PsychologicalAssociation. p. 328 
7 Smith, A. (1976).The theory of moral sentiments(6th ed.). Oxford: Clarendon Press. (Original 
published 1790)p. 68. 



 
 

 
 

manusia, kebersyukuran mengingatkan orang bahwa ia membutuhkan rasa 

timbal balik8 

Selanjutnya, Emmons& Shelton (2002) berpendapat bahwa 

kebersyukuran dari perspektif sosiologi, memberikan manfaat fungsi sosial 

yang sangat padu berbeda halnya dengan perspektir psikologi yang lebih 

menekankan kebersyukuran sebagai nilai atau barang berharga demi 

mendapatkan sesuatu yang di terimanya “gratitude serves the utilitarian 

function of social cohesion, in contrast to a psychological perspective that 

would emphasize gratitude as a valuable inner state to cultivate for its own 

sake”9 

Ulya ‘Ali Ubaid (2012) menyebutkan makna syukur ialah memuji 

Dzat yang memberi kenikmatan atas limpahan kebaikan yang Allah 

anugrahkan. Kenikmatan yang dimaksud disini bukanlah sekedar nikmat 

berupa harta, namun segala kenikmatan yang berada dan melekat pada diri 

seseorang. Kebanyakan manusia mengira bahwa nikmat adalah harta atau 

pemberian Allah atas apa yang diinginkan. Akan tetapi nikmat sesungguhnya 

tidak mungkin dapat terhitung secara perkiraan manusia. Sebagaimana 

disebutkan dalam sebuah ayat QS. Ibrahim (14): 34 yang berbunyi: 

“Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak 

akan dapat menghinggakannya” 

 

 
                                                           

8Simmel, G. (1950).The sociology of Georg Simmel.Glencoe, IL: Free Press. 
9 Lopez, Shane J., Snyder, C.R, (2004) Positive Psychological Assesment; A Handbook of Models 
and Measures, Washington, DC, US: American PsychologicalAssociation. p.329 



 
 

 
 

2. Pola Teks Psikologi Variabel Kebersyukuran 

 

 

 

 

 

Kebersyukuran 

Apresiasi 

Negatif 

Apresiasi Positif 

Positif  

Langsung / 
tidak 

langsung Nefatif 

Sifat Moral 

Kebiasaan  

Sifat 
Kepribadian 

Budaya  

subjek aspek 

aktivitas Faktor 

Memberi/ 
menerima  

tujuan efek 

audien 

 

Non verbal  

Verbal  

Non verbal  

bentuk 

Kognitif  

Afektif  

Motorik  

proses 

Mempengaru
hi  

Menanggapi  

Reaksi  

Representasi 
hidup 

Agama 
Sosial-budaya 
Norma/adat 

standart 



 
 

 
 

3. Analisis Komponen Teks Psikologi Variabel Kebersyukuran 

 

NO KOMPONEN KATEGORI DESKRIPTIF 

1 Aktor 1. Individu / person 

 
- Seseorang  

- Nya  

- Diri  

2 Aktivitas  1. Verbal 

2. Non Verbal 
- Ucapan terima kasih 

- Memuji  

- Senyum 

- Hadiah  

- Penilaian  

- Apresiasi hangat 

- Niat baik 

- Bertindak positif 

3 Proses  1. Afektif 

2. Psikomotorik  

3. Kognitif  

- Melakukan kebaikan 

- Dermawan  

- Murah hati 

- Kesesuaian antara 

pemberian dan 

penerimaan 

- Peneriamaan baik 

mendapat sesuatu 

atau tidak 

- Berfikir positif 

- Timbal balik 

4 Bentuk  1. Sifat moral 

2. Kebiasaan  

3. Kepribadian 

- Pujian  

- Berfikir positif 

- Bertindak positif 

- Penerimaan yang 

baik 

5 Aspek  1. Spesifik  

2. Umum  
- Pemberian  

- Penerimaan  

5 Faktor  1. Internal  

2. Eksternal  
- Sifat moral 

- Kebiasaan  

- Kepribadian 

- Budaya  

6 Audien  1. Individu  

2. Partner 

3. Masyarakat 

- Seseorang  

- Diri 

- Saya 

- Dia 

- Nya  

- Masyarakat  

7 Tujuan  1. Direct  

2. Indirect  
- Sesuatu yang di 

harapkan 



 
 

 
 

- Timbal balik (balas 

budi) 

- Apresiasi positif 

8 Standart  1. Agama  

2. Sosial-Budaya 

3. Norma 

- Pahala  

- Anugerah 

- Hubungan harmonis 

- Kepatuhan  

9 Efek  1. Positif  

2. Negatif 
- Mempengaruhi 

seseorang 

- Menanggapi 

- Bereaksi terhadap 

sesuatu atau situasi 

- Reprentasi hidup 



 
 

 
 

4. Mind Map Teks Psikologi

Kebersyukuran 

Aktor 

Individu 

Aktivitas Proses Bentuk 

Verbal Non  Verbal 

Senyum 
Hadiah 

Apresiasi hangat 
Niat baik 

Bertindak positif 

Diri Seseorang Nya 

Terimakasih 
Memuji 

Penilaian 

Kognitif 

Afektif 

Psikomotorik 

Sifat moral Kebiasaan 

Melakukan kebaikan 
Dermawan 
Murah hati 

Kesesuaianantara 
pemberian dan penerimaan 
Penerimaan, baik mendapat 

sesuatu atau tidak 
Berfikir positif 
Timbal balik 

Kepribadian 



 
 

 
 

Aspek Standart Tujuan Audien Faktor Efek 

Memberi Menerima Individu Partner Masyarakat 

Direct Indirect 

Sifat moral 

Kebiasaan 

Kepribadian 

Budaya 
Apresiasi 

positif   

Sesuatu yang 
diharapkan 
Timbal balik 
(balas budi) 

Agama Sosial-budaya Norma 

Kebersyukuran 

Internal Eksternal 

Pahala 
Hubungan 
harmonis 

Kepatuhan 

Mempengaruhi 

orang lain 

Menanggapi 

Beraksi terhaap 

sesuatu atau 

situasi 

Ketidak 

bersyukuran 



 
 

 
 

5. Kesimpulan Telaah Teks Psikologi  

 

a. Umum  

Kebersyukuran adalah proses penilaian seseorang atau individu 

terhadap pemberian atau peneriamaan atas sesuatu, yang 

diwujudkan dengan berntuk apresiasi baik, dengan ucapan 

terimakasih, senyuman atau prilaku positif lainnya guna terciptanya 

hubungan harmonis sehingga dapat menjadi bentuk atau wujud 

kepribadian yang baik.  

 

b. Partikular  

Kebersyukuran adalah ungkapan rasa terima kasih terhadap 

pemberian orang lain yang diterima secara baik sehingga dapat 

memberi kesan tertentu pada seseorang.  



 
 

 
 

B. Telaah Teks IslamVariabel Kebersyukuran 

1. Sampel Teks 1 (surat Al –Naml Ayat40) 

رًّا ِعْنَدُه قاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكتاِب َأََن آتِيَك ِبِه قَ ْبَل َأْن يَ ْرَتدَّ ِإلَْيَك َطْرُفَك فَ َلمَّا رَآُه ُمْسَتقِ 

ُلَوِن َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر  ا َيْشُكُر لِنَ ْفِسهِ  َوَمْن َشَكرَ قاَل هذا ِمْن َفْضِل َرّبِِ لِيَ ب ْ َكَفَر فَِإنَّ اَّللََّ   َوَمنْ  فَِإَّنَّ

يدٌ   (04 -93النمل/ )  َغِِنٌّ َحَِ

Terjemahan : 

Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI Kitab: "Aku akan 

membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka 

tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun 

berkata: "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku apakah aku 

bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya). Dan barangsiapa yang 

bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri 

dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi 

Maha Mulia". 

 

2. Sampel Teks 2 (surat  Ibrahim Ayat 7) 

 ) 7إبراهيم/   (َولَِئْن َكَفْرُُتْ ِإنَّ َعَذاّب َلَشِديدٌ  َوِإْذ َتََذََّن رَبُُّكْم لَِئْن َشَكْرُُتْ ََلَزِيَدنَُّكم

 

 



 
 

 
 

Terjemahan : 

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika 

kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 



 
 

 
 

3. Pola Teks Psikologi Sample Teks 1

Kebersyukuran 

 َأْكُفر

ا َيْشُكُر لِنَ ْفِسه َأْشُكر  فَِإَّنَّ

ُلَوِن   لِيَ ب ْ

ا  َيْشُكُر لِنَ ْفِسه الفَِإَّنَّ

 ِمْن َفْضِل َربِِ 

Subjek  Proses  

Aktivitas  Faktor 

 /َأََن آتِيكَ 
 َوِإْذ َتََذَّنَ 

 

Tujuan  

efek audien 

 

الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم 
 سليمان ِمَن اْلِكتابِ 



 
 

 
 

4. Pola Teks Psikologi Sample Teks 2 

 َكَفْرُتُْ 

 ََلَزِيَدنَُّكم َشَكْرُتُْ 

 ِإنَّ َعَذاّب َلَشِديدٌ 

Subjek  Proses  Aktivitas  

 َوِإْذ َتََذَّنَ 
 

efek audien 

 

 رَبُُّكمْ 

 ُتُْ 

Kebersyukuran 



 
 

 
 

5. Analisis Komponen Teks Psikologi Ayat Kebersyukuran 

 

NO KOMPONEN KATEGORI DESKRIPTIF SUMBER 

1 Aktor Individu / 

person 

Komunitas  

 الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلم
 انتم

 َواَْلَْرضِ َمْن ِف السََّماَواِت 
 َوَمْن يُ ْؤِمْن ِِبَّللَِّ 
 الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قَ ْبِلُكمْ 
 الَِّذيَن َأْشرَُكوا
 جاَء ِِبْلََْسَنةِ 

27:40 
3:7 
55:29 
64:11 
3:186 

 
3:186 
27:89 

2 Aktivitas  Verbal 

Non Verbal 
 َأْشُكر/َشَكْرُتُْ 

 َأْكُفر/َكَفْرُتُْ 

 َيْسأَلُهُ 
َلُونَّ   لَتُ ب ْ
 َتْكَرُهوا َشْيئا  
 ُتُِبُّوا َشْيئا  
 َوابْ َتِغ ِفيما آاتَك اَّللَُّ 
 ال تَ ْنسَ 
 َأْحِسنْ 

27:40 
14:7 
55:29 
3:186 
2:216 
2:216 
28:77 
28:77 
28:77 

3 Proses  Kognitif 

Afektif 

Motorik 

 

 َأََن آتِيك
 َوِإْذ َتََذَّنَ 

 تُ ْؤِت 
 تَ ْنزِعُ 
 تُِعزُّ 

 ُتِذلِ 
ُتمْ ِإْن   َأْحَسن ْ

 ِإْن َأَسْأُتُْ 

27:40 
14:7 
3:26 
3:26 
3:26 
3:26 
17:7 
17:7 

4 Bentuk  Sifat moral 

Kebiasaan  

Kepribadian 

 قَ ْبَل َأْن يَ ْرَتدَّ ِإلَْيَك طَْرُفكَ 
 ُتوِلُج اللَّْيَل ِف الن ََّهارَ 
 َوُتوِلُج الن ََّهاَر ِف اللَّْيِل َ 

27:40 
3:27 
3:27 



 
 

 
 

اْلَميِِِتَوُُتْرُِج اْلَميَِِت َوُُتْرُِج اْْلَيَّ ِمَن 
 ِمَن اْْلَيِِ 
 َوتَ ْرُزُق َمْن َتَشاء
 َأذى  َكِثريا  

3:27 
3:27 
3:27 
3:186 

5 Aspek  Spesifik  

Umum  
 بَِيِدَك اْْلرَْي 
 ُكلَّ يَ ْوٍم ُهَو ِف َشْأن
ُ يَ ْعَلمُ   اَّللَّ
 أَنْ ُتْم ال تَ ْعَلُمونَ 
 َأْحَسَن اَّللَُّ 

3:26 
55:29 
2:216 
2:216 
28:77 

6 Faktor  Internal  

Eksternal  
 ِمْن َفْضِل َربِِ 
 َعَلى ُكلِِ َشْيٍء َقِديرٌ 
 َأْمواِلُكمْ 
 َوأَنْ ُفِسُكمْ 
 ِبَفْضِل اَّللَِّ ِ 
 ِبَرَْحَِتهِ 

27:40 
3:26 
3:186 
3:186 
10:58 
10:58 

7 Audien  Komunitas  

Individu/person 

 

 انتم
 

 سليمان

14:7, 
3:186 
27:40 

8 Tujuan  Direct  

Indirect  
ُلَوِن   لِيَ ب ْ
 ُهْم ِمْن فَ زٍَع يَ ْوَمِئٍذ آِمُنونَ 
 فَ ْليَ ْفَرُحوا

27:40 
27:89 
10:58 

9 Standart  Norma agama  

Norma sosial-

Budaya 

 

 َوِإْذ َتََذَّن
 ِبَغرْيِ ِحَسابٍ 
 َتْصِِبُوا
 تَ ت َُّقوا
ٌر َلُكمْ   َخي ْ
 َشرٌّ َلُكمْ 
ٌر ِمَّا ََيَْمُعون  َخي ْ

14:7 
3:27 
3:186 
3:186 
2:216 
2:216 
10:58 

10 Efek  Positif  

Negatif 
 14:7 ََلَزِيَدنَُّكم

14:7 



 
 

 
 

 ِإنَّ َعَذاّب َلَشِديد
 يَ ْهِد قَ ْلَبهُ 
 ِمْن َعْزِم اَْلُُمور
ُتْم َِلَنْ ُفِسُكمْ   َأْحَسن ْ
 فَ َلها
ٌر ِمْنها  فَ َلُه َخي ْ

64:11 
3:186 
17:7 
17:7 
27:89 



 
 

 
 

6. Mind Map Teks Psikologi Ayat Kebersyukuran

Kebersyukuran 

Aktor 

Individu/komunitas 

Aktivitas Proses Bentuk 

Verbal Non  Verbal 

 الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلم
 انتم

َمْن ِف السََّماَواِت 
 َواَْلَْرضِ 

 َوَمْن يُ ْؤِمْن ِِبَّللَّ 
الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب 

 ِمْن قَ ْبِلُكمْ 
 الَِّذيَن َأْشرَُكوا
 جاَء ِِبْلََْسَنةِ 

 َأْشُكر/َشَكْرُتُْ 

 َأْكُفر/َكَفْرُتُْ 

 َيْسأَلُهُ 
 
 

Kognitif 

Afektif 

Motorik 
Sifat moral Kebiasaan 

 َأََن آتِيك
 َوِإْذ َتََذَّنَ 

 تُ ْؤِت 
 تَ ْنزِعُ 
 تُِعزُّ 
 ُتِذلِ 

ُتمْ   ِإْن َأْحَسن ْ
 ِإْن َأَسْأُتُْ 

Kepribadian 

 قَ ْبَل َأْن يَ ْرَتدَّ ِإلَْيَك طَْرُفكَ 
 ُتوِلُج اللَّْيَل ِف الن ََّهارَ 

 َوُتوِلُج الن ََّهاَر ِف اللَّْيِل َ 
َوُُتْرُِج اْْلَيَّ ِمَن اْلَميِِِتَوُُتْرُِج 

 اْلَميَِِت ِمَن اْْلَيِِ 
 َتَشاءَوتَ ْرُزُق َمْن 

 َأذى  َكِثريا  

 
 َتْكَرُهوا َشْيئا  
 ُتُِبُّوا َشْيئا  

َوابْ َتِغ ِفيما آاتَك 
 اَّللَُّ 

 ال تَ ْنسَ 
 َأْحِسنْ 



 
 

 
 

Aspek Standart Tujuan Audien Faktor Efek 

Spesifik  Umum  Partner 

Direct Indirect 

 ِمْن َفْضِل َربِِ 
 َعَلى ُكلِِ َشْيٍء َقِديرٌ 

 َأْمواِلُكمْ 
 َوأَنْ ُفِسُكمْ 
 ِبَفْضِل اَّللَِّ ِ 

 ِبَرَْحَِتهِ 

ُلَوِن   لِيَ ب ْ
 ُهْم ِمْن فَ زٍَع يَ ْوَمِئٍذ آِمُنونَ 

 فَ ْليَ ْفَرُحوا

Norma agama Norma sosial-budaya 

Kebersyukuran 

Internal Eksternal 

 َوِإْذ َتََذَّن
 ِبَغرْيِ ِحَسابٍ 

 َتْصِِبُوا
 تَ ت َُّقوا

ٌر َلُكمْ   َخي ْ
 َشرٌّ َلُكمْ 

ٌر ِمَّا ََيَْمُعون  َخي ْ

 ََلَزِيَدنَُّكم

 ِإنَّ َعَذاّب َلَشِديد
 يَ ْهِد قَ ْلَبهُ 

 ِمْن َعْزِم اَْلُُمور
ُتْم َِلَنْ ُفِسُكمْ   َأْحَسن ْ

 فَ َلها
ٌر   ِمْنهافَ َلُه َخي ْ

 بَِيِدَك اْْلرَْي 
ِف ُكلَّ يَ ْوٍم ُهَو 

 َشْأن
ُ يَ ْعَلمُ   اَّللَّ

 أَنْ ُتْم ال تَ ْعَلُمونَ 
 َأْحَسَن اَّللَُّ 

 انتم
 سليمان

Positif  Negatif  



 
 

 
 

7. Inventarisasi Teks Islam Variabel Kebersyukuran 

No

. 

Komponen Kategori DESKRIPTIF Makna Substansi 

psikologi 

Sumber Jumlah 

1 Aktor Individu / 

komunitas 

 

 Yang memiliki الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلم

ilmu 

Individu 27:40 1 

 ,Mereka Komunitas  2:85, 3:66, 3:80, 3:119 ُتمْ ان

3:179, 4:109, 5:18, 5:88, 

5:91, 5:106, 6:2, 6:64, 6:91, 

6:134, 6:148, 7:49, 7:71, 

7:81, 7:193, 8:26, 8:42, 

10:28, 10:41, 10:53, 10:80, 

11:14, 11:33, 11:50, 12:40, 

12:77, 12:89, 14:8, 14:10, 

14:21, 14:22, 15:22, 17:100, 

21:52, 21:54, 21:64, 21:80, 

21:98, 21:108, 24:64, 26:39, 

26:43, 26:76, 26:166, 27:36, 

27:47, 27:55, 29:22, 30:20, 

79 



 
 

 
 

30:25, 30:58, 34:31, 35:15, 

36:15, 36:19, 36:47, 36:80, 

37:54, 37:162, 38:60, 38:68, 

40:47, 42:31, 43:68, 43:70, 

47:38, 52:15, 53:23, 53:32, 

56:81, 60:11, 67:9, 109:3, 

109:5  

 Yang dilangit َمْن ِف السََّماَواِت َواَْلَْرضِ 

dan dibumi 

3:83, 13:15, 19:93, 21:19, 

24:41, 27:65, 30:26, 55:29 

8 

 Yang beriman َوَمْن يُ ْؤِمْن ِِبَّللَِّ 

pada Allah 

64:9, 64:11, 65:11 3 

 Ahli kitab ِمْن قَ ْبِلُكمْ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب 

sebelum kalian 

3:186, 4:131, 5:5, 5:57 4 

 Yang الَِّذيَن َأْشرَُكوا

menyekutukan 

2:96, 3:186, 6:148, 16:35, 

16:86 

5 

 Yang datang جاَء ِِبْلََْسَنةِ 

dengan kebaikan 

6:160, 27:89, 28:84 3 

2 Aktivitas  Verbal /  َُْأْشُكر/َشَكْرُت Syukur  Respon positif 27:19, 31:12, 31:14, 46:15, 6 



 
 

 
 

non verbal  4:147, 14:7  

 ,Kufur  Respon negatif 9:66, 14:7, 17:69, 40:12 َكَفْرُتُْ   /َأْكُفر

41:52, 73:17, 27:40, 59:16 

8 

 Meminta  Stimulus  55:29 1 َيْسأَلُهُ 

َلُونَّ   Menguji  Evaluatif  3:186 1 لَتُ ب ْ

 Membenci َتْكَرُهوا َشْيئا  

sesuatu 

Respon negatif  2:216, 4:19 2 

 Mencintai ُتُِبُّوا َشْيئا  

sesuatu 

Respon positif 2:216 1 

 Dan carilah pada َوابْ َتِغ ِفيما آاتَك اَّللَُّ 

apa yang telah 

sianugerahkan 

Allah 

Norma  28:77 1 

 Jangan lupa 28:77 1 ال تَ ْنسَ 

 Berbuat baiklah Norma  28:77 1 َأْحِسنْ 

3 Proses  Kognitif 

Afektif  

motorik 

 Aku datangkan Reward 27:39, 27:40 2 َأََن آتِيك

 Tatkala َوِإْذ َتََذَّنَ 

Tuhanmu 

Norma  7:167, 14:7 2 



 
 

 
 

 memaklumkan 

 Engkau berikan  Reward  3:26, 14:25 2 تُ ْؤِت 

 Engkau cabut Punishment  3:26, 54:20 2 تَ ْنزِعُ 

 Engkau تُِعزُّ 

muliakan 

Reward  3:26 1 

 Engkau hinakan Pusnishment  3:26 1 ُتِذلِ 

ُتمْ   Jika kamu ِإْن َأْحَسن ْ

berbuat baik 

Hukum 

kausalitas  

17:7 1 

 Jika kamu ِإْن َأَسْأُتُْ 

berbuat jahat 

17:7 1 

4 Bentuk  Sifat 

moral 

Kebiasaan 

Kepribadi

an 

 Sebelum قَ ْبَل َأْن يَ ْرَتدَّ ِإلَْيَك طَْرُفكَ 

matamu 

berkedip 

Attitude /  

Teori medan  

(hukum alam)  

27:40 

 

1 

 Engkau ُتوِلُج اللَّْيَل ِف الن ََّهارَ 

masukkan 

malam kedalam 

siang 

3:27 1 

 Engkau 3:27 1 َوُتوِلُج الن ََّهاَر ِف اللَّْيلِ 



 
 

 
 

masukkan 

siakng ke dalam 

malam 

 Engkau ُُتْرُِج اْْلَيَّ ِمَن اْلَميِِتِ 

keluarkan yang 

hidup dari yang 

mati 

3:27 1 

 Engkau ُُتْرُِج اْلَميَِِت ِمَن اْْلَيِِ 

keluarkan yang 

mati dari yang 

hidup 

3:27 1 

 Engkau beri تَ ْرُزُق َمْن َتَشاء

rezeki siapa 

yang Engkau 

kehendaki 

3:27 1 

 Gangguan yang َأذى  َكِثريا  

banyak 

3:186 1 

5 Aspek  Spesifik  

General  

 Di tangan بَِيِدَك اْْلرَْي 

Engkaulah 

Norma  3:26 1 



 
 

 
 

segala kebajikan 

 Setiap waktu ُكلَّ يَ ْوٍم ُهَو ِف َشْأن

Dia dalam 

kesibukan 

Norma   55:29 1 

ُ يَ ْعَلمُ   Allah اَّللَّ

mengetahui 

2:77, 2:216, 2:253, 5:97, 

9:78, 13:8, 16:23, 16:74, 

16:91, 22:70, 29:42, 49:18, 

58:7 

13 

 Kamu tidak أَنْ ُتْم ال تَ ْعَلُمونَ 

mengetahui 

2:216 1 

 Allah telah َأْحَسَن اَّللَُّ 

berbuat baik 

28:77, 65:11 2 

6 Faktor  Internal  

Eksternal  

 Termasuk ِمْن َفْضِل َربِ 

karunia Tuhan 

Norma  27:40 1 

 Maha kuasa atas َعَلى ُكلِِ َشْيٍء َقِديرٌ 

segala sesuatu 

2:20, 2:106, 2:109, 2:148, 

2:259, 2:284, 3:26, 3:29, 

3:165, 3:189, 5:17, 5:19, 

5:40, 5:120, 6:17, 8:41, 

33 



 
 

 
 

9:39, 4:11, 16:77, 22:6, 

24:45, 29:20, 30:50, 35:1, 

41:39, 42:9, 46:33, 57:2, 

59:6, 64:1, 65:12, 66:8, 67:1 

 Hartamu  Faktor َأْمواِلُكمْ 

eksternal 

2:188, 2:279, 3:186, 4:2, 

4:5, 4:29, 8:28, 34:37, 

47:36, 63:9, 64:15 

11 

 ,Dirimu  Faktor internal 2:44, 2:54, 2:84, 2:85, 2:87 أَنْ ُفِسُكم

2:187, 2:235, 2:184, 3:165, 

3:168, 4:29, 4:66, 4:135, 

5:105, 6:93, 9:128, 10:23, 

12:18, 12:83, 14:22, 16:72 

24:61, 30:21, 30:28, 40:10, 

41:31, 42:11, 49:11, 51:21, 

53:32, 57:14, 57:22, 66:6   

33 

 Dengan karunia ِبَفْضِل اَّللَِّ 

Allah 

Norma  10:58 1 

 Rahmat Nya 2:105, 3:74, 10:58 3 ِبَرَْحَِتهِ 



 
 

 
 

7 Audien  Individu/ 

person 

Komunitas  

 ,Kalian  Komunitas  2:85, 3:66, 3:80, 3:119 انتم

3:179, 4:109, 5:18, 5:88, 

5:91, 5:106, 6:2, 6:64, 6:91, 

6:134, 6:148, 7:49, 7:71, 

7:81, 7:193, 8:26, 8:42, 

10:28, 10:41, 10:53, 10:80, 

11:14, 11:33, 11:50, 12:40, 

12:77, 12:89, 14:8, 14:10, 

14:21, 14:22, 15:22, 17:100, 

21:52, 21:54, 21:64, 21:80, 

21:98, 21:108, 24:64, 26:39, 

26:43, 26:76, 26:166, 27:36, 

27:47, 27:55, 29:22, 30:20, 

30:25, 30:58, 34:31, 35:15, 

36:15, 36:19, 36:47, 36:80, 

37:54, 37:162, 38:60, 38:68, 

40:47, 42:31, 43:68, 43:70, 

47:38, 52:15, 53:23, 53:32, 

56:81, 60:11, 67:9, 109:3, 

79 



 
 

 
 

109:5  

 / Nabi Sulaiman Individu سليمان

person 

27:40, 2:102, 21:79, 27:16, 

27:18, 27:30, 27:36, 27:44, 

38:30, 38:34 

10 

8 Tujuan  Direct 

Indirect  

ُلَوِن   Mengujiku  Evaluatif  27:40 1 لِيَ ب ْ

 Orang orang ُهْم ِمْن فَ زٍَع يَ ْوَمِئٍذ آِمُنونَ 

yang aman 

tentram dari 

pada kejutan 

yang dahsyat 

pada hari itu 

Komunitas  27:89 
 

1 

 Bergembiralah  Reward  10:58 1 فَ ْليَ ْفَرُحوا

9 Standart  Norma 

agama 

Norma 

sosial-

budaya 

 Tatkalah َوِإْذ َتََذَّن

Tuhanmu 

memaklumkan 

Norma  7:167, 14:7 2 

 Tanpa hisab Reinforcement ِبَغرْيِ ِحَسابٍ 

positif  

2:212, 3:27, 3:37, 24:38, 

38:39, 39:10, 40:40 

7 

 Bersabar  3:120, 3:125, 3:186, 4:25, 5 َتْصِِبُوا



 
 

 
 

52:16 

 Bertaqwa  3:28, 3:120, 8:29 3 تَ ت َُّقوا

ٌر َلُكمْ   Lebih baik َخي ْ

bagimu 

Norma  2:54, 2:184, 2:216, 2:271, 

2:280, 4:25, 7:85, 8:19, 9:3, 

9:41, 9:61, 11:86, 16:95, 

24:11, 24:27, 29:16, 58:12, 

61:11, 62:9 

19 

 Lebih buruk َشرٌّ َلُكمْ 

bagimu 

Norma  2:216 1 

ٌر ِمَّا ََيَْمُعون  Lebih baik dari َخي ْ

apa yang mereka 

kumpulkan 

Reward  3:157, 10:58, 43:32 3 

10 Efek  Positif 

Negatif  

 Akan ََلَزِيَدنَُّكم

menambah 

kepadamu 

Stimulus  14:7 1 

 Sesungguhnya ِإنَّ َعَذاّب َلَشِديد

azab Ku sangat 

pedih 

Reinforcement 

negatif 

14:7 1 



 
 

 
 

 Memberi يَ ْهِد قَ ْلَبهُ 

petunjuk kepada 

hatinya 

Reward  64:11 1 

 Termasuk ِمْن َعْزِم اَْلُُمور

urusan yang 

patut 

diutamakan 

Norma  3:186, 31:17 2 

ُتْم َِلَنْ ُفِسُكمْ   Berbuat baik َأْحَسن ْ

bagi dirimu 

sendiri 

Reinforcement 

positif 

17:7 1 

 Bagimu sendiri 4:11, 4:176, 17:7 3 فَ َلها

ٌر   Maka ia ِمْنهافَ َلُه َخي ْ

memperoleh 

yang lebih baik 

dari padanya 

27:89, 28:84 2 

Total  387 

 

 



 
 

 
 

A. Rumusan Konseptual Teks Islam Variabel Kebersyukuran 

a. Umum  

Kebersyukuran adalah suatu aktifitas baik verbal maupun non verbal 

yang ditunjukkan oleh seseorang atau komunitas sebagai proses apresiasi 

terhadap respon positif yang diterima atas sikap kepribadian, sifat moral 

atau suatu kebiasaan (habit) yang dimiliki oleh seseorang atau komunitas 

lain baik itu secara spesifik atau umum yang dipengaruhi oleh faktor 

eksternal atau internal untuk mencapai suatu tujuan baik langsung 

maupun tidak langsung dengan ketentuan pemenuhan terhadap norma 

agama atau norma sosial-budaya yang dapat menimbulkan suatu efek 

baik itu positif atau negatif. 

b. Partikular  

1) Kebersyukuran adalah suatu aktifitas baik verbal maupun non verbal 

yang menimbulkan efek, baik itu positif atau negatif yang diperoleh 

oleh seseorang atau komunitas atas respon positif yang diterima dari 

sikap kepribadian, sifat moral atau suatu kebiasaan (habit) yang 

ditunjukkan seseorang atau komunitas lain baik itu secara spesifik 

atau umum yang dipengaruhi oleh faktor eksternal atau internal 

untuk mencapai suatu tujuan baik langsung maupun tidak langsung 

dengan ketentuan pemenuhan terhadap norma agama atau norma 

sosial-budaya 

2) Kebersyukuran adalah wujud pemenuhan terhadap norma agama 

atau norma sosial-budaya yang dapat menimbulkan suatu efek baik 

itu positif atau negatif yang dilakukan oleh seseorang atau komunitas 



 
 

 
 

sebagai proses apresiasi terhadap respon positif yang diterima atas 

sikap kepribadian, sifat moral atau suatu kebiasaan (habit) yang 

dimiliki oleh seseorang atau komunitas lain baik itu secara spesifik 

atau umum yang dipengaruhi oleh faktor eksternal atau internal 

untuk mencapai suatu tujuan, baik langsung maupun tidak langsung 

melaui  aktifitas baik verbal maupun non verbal 

3) Kebersyukuran adalah suatu aktifitas baik verbal maupun non verbal 

yang diterima atas sikap kepribadian, sifat moral atau suatu 

kebiasaan (habit) yang dimiliki oleh seseorang atau komunitas baik 

itu secara spesifik atau umum yang dipengaruhi oleh faktor  

eksternal atau internal untuk mencapai suatu tujuan baik langsung 

maupun tidak langsung dengan ketentuan pemenuhan terhadap 

norma agama atau norma sosial-budaya yang dapat menimbulkan 

suatu efek baik itu positif atau negatif yang ditunjukkan oleh 

seseorang atau komunitas sebagai proses apresiasi terhadap respon 

positif yang diterima 

4) Kebersyukuran adalah proses apresiasi terhadap respon positif yang 

diterima atas sikap kepribadian, sifat moral atau suatu kebiasaan 

(habit) yang dimiliki oleh seseorang atau komunitas baik itu secara 

spesifik atau umum yang dipengaruhi oleh faktor eksternal atau 

internal untuk mencapai suatu tujuan baik langsung maupun tidak 

langsung dengan ketentuan pemenuhan terhadap norma agama atau 

norma sosial-budaya yang dapat menimbulkan suatu efek baik itu 



 
 

 
 

positif atau negatif yang ditunjukkan dengan aktivitas baik verbal 

maupun non verbal oleh seseorang atau komunitas lain. 

5) Kebersyukuran adalah bentuk sikap kepribadian, sifat moral atau 

suatu kebiasaan (habit) yang dimiliki oleh seseorang atau komunitas 

baik itu secara spesifik atau umum yang dipengaruhi oleh faktor 

eksternal atau internal untuk mencapai suatu tujuan baik langsung 

maupun tidak langsung dengan ketentuan pemenuhan terhadap 

norma agama atau norma sosial-budaya yang dapat menimbulkan 

suatu efek baik itu positif atau negatif yang ditunjukkan dengan 

aktivitas baik verbal maupun non verbal oleh seseorang atau 

komunitas lain sebagai wujud apresiasi terhadap respon positif yang 

diterimanya 

6) Kebersyukuran adalah suatu aktifitas yang dapat menimbulkan  efek 

positif yang diperoleh oleh seseorang atau komunitas atas respon 

positif yang diterima dari sikap kepribadian, sifat moral atau suatu 

kebiasaan (habit) yang ditunjukkan seseorang atau komunitas lain 

baik itu secara spesifik atau umum yang dipengaruhi oleh faktor 

eksternal atau internal untuk mencapai suatu tujuan baik langsung 

maupun tidak langsung dengan ketentuan pemenuhan terhadap 

norma agama atau norma sosial-budaya yang di tunjukkan secara 

verbal maupun non verbal 

7) Kebersyukuran adalah suatu aktifitas baik verbal maupun non verbal 

yang ditunjukkan oleh seseorang atau komunitas sebagai proses 



 
 

 
 

apresiasi terhadap respon positif yang diterima atas sikap 

kepribadian, sifat moral atau suatu kebiasaan (habit) baik itu secara 

spesifik atau umum yang dimiliki oleh seseorang atau komunitas lain 

yang dipengaruhi oleh faktor eksternal atau internal untuk mencapai 

suatu tujuan baik langsung maupun tidak langsung dengan ketentuan 

pemenuhan terhadap norma agama atau norma sosial-budaya yang 

dapat menimbulkan suatu efek baik itu positif atau negatif 

8) Kebersyukuran adalah proses apresiasi terhadap respon positif  yang 

ditunjukkan dengan aktifitas baik verbal maupun non verbal yang 

diterima atas sikap kepribadian, sifat moral atau suatu kebiasaan 

(habit) baik itu secara spesifik atau umum yang dimiliki oleh 

seseorang atau komunitas yang dipengaruhi oleh faktor eksternal 

atau internal untuk mencapai suatu tujuan baik langsung maupun 

tidak langsung dengan ketentuan pemenuhan terhadap norma agama 

atau norma sosial-budaya yang dapat menimbulkan suatu efek baik 

itu positif atau negatif yang ditunjukkan oleh seseorang atau 

komunitas lain. 

9) Kebersyukuran adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang 

atau komunitas secara verbal maupun non verbal sebagai proses 

apresiasi terhadap respon positif yang diterima atas sikap 

kepribadian, sifat moral atau suatu kebiasaan (habit) baik itu secara 

spesifik atau umum yang dimiliki oleh seseorang atau komunitas lain 

yang dipengaruhi oleh faktor eksternal atau internal untuk mencapai 



 
 

 
 

suatu tujuan baik langsung maupun tidak langsung dengan ketentuan 

pemenuhan terhadap norma agama atau norma sosial-budaya yang 

dapat menimbulkan suatu efek baik itu positif atau negatif. 

10) Kebersyukuran adalahsuatu aktifitas baik verbal maupun non verbal 

yang ditunjukkan untuk mencapai  suatu tujuan baik langsung 

maupun tidak langsung dengan ketentuan pemenuhan terhadap 

norma agama atau norma sosial-budaya oleh seseorang atau 

komunitas sebagai proses apresiasi terhadap respon positif yang 

diterima atas sikap kepribadian, sifat moral atau suatu kebiasaan 

(habit) baik itu secara spesifik atau umum yang dimiliki oleh 

seseorang atau komunitas lain yang dipengaruhi oleh faktor eksternal 

atau internal untuk mencapai yang dapat menimbulkan suatu efek 

baik itu positif atau negatif 

 


