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ABSTRAK 

 
Susiani, Wasilah. 2015. Konsep Syukur Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-

Mishba>h dan Relevansinya dengan Materi Aqidah Akhlak Kelas VIII MTs.  Skripsi, 

Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Mukhibat, M.Ag. 

    

Kata Kunci: Syukur, Tafsir al-Mishba>h, Aqidah Akhlak 

Tafsir al-Mishbah merupakan kitab tafsir al-Qur‟an karya M. Quraish Shihab. 
Penelitian ini terfokus pada konsep syukur dalam kitab tafsir al-Mishbah. Hal ini dilatar 

belakangi oleh pentingnya kajian syukur dalam materi Aqidah Akhlak, yang akhir-akhir ini 

mengalami kemerosotan yang memerlukan adanya sebuah solusi. Syukur harus ditanamkan 

dan diajarkan pada diri anak  sejak dini. Maka, syukur merupakan salah satu materi Aqidah 

Akhlak yang harus diajarkan di Madrasah, agar para siswa mengetahui betapa pentingnya 

syukur dan selanjutnya dapat mengamalkanya dalam kehidupan mereka. Karena itu, perlu 

adanya kajian mengenai konsep syukur menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah 

dan relevansinya dengan materi Aqidah Akhlak kelas VIII MTs.   

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimana konsep syukur 

menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishba>h? (2) Bagaimana relevansi konsep 

syukur menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishba>h dengan materi Aqidah Akhlak 

kelas VIII MTs? 

Untuk menjawab pertanyaan di atas penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan 

jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Dengan tehnik pengumpulan data teknik 

dokumenter. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Konsep syukur menurut M. Quraish 

Shihab dalam Tafsir al-Mishba>h adalah menggunakan anugerah Allah sesuai tujuan 

penganugerahannya. Syukur harus mencakup tiga sisi yakni syukur dengan hati, lisan dan 

perbuatan yang mana ini merupakan cara manusia untuk bersyukur. Manfaatnya yaitu, 

dengan bersyukur berarti untuk kebaikan manusia itu sendiri dan menambah nikmat yang 

Allah berikan. Nikmat Allah yang harus manusia syukuri diantaranya yaitu kehidupan, 

kematian, hidayah Allah, pengampunan-Nya, pancaindra, akal, rezeki, sarana prasarana dan 

kemerdekaan. Sedangkan waktu manusia untuk bersyukur adalah setiap waktu sepanjang 

siang dan malam, 2). Konsep syukur menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishba>h 
relevan dengan materi Aqidah Akhlak kelas VIII MTs, karena syukur dalam Aqidah Akhlak 

membahas mengenai definisi syukur, perintah bersyukur dalam al-Qur‟an, cara-cara manusia 

untuk bersyukur, bentuk-bentuk syukur dan macam-macam nikmat Allah yang wajib 

disyukuri oleh manusia. Yang mana penjelasan-penjelasannya sejalan dengan apa yang 

diungkapkan M. Quraish Shihab, akan tetapi M. Quraish Shihab menjelaskan secara lebih 

mendalam dan luas, Ia juga menjelaskan tentang manfaat dan waktu bersyukur.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang Masalah  

Al-Qur‟an al-Kari>m hadir sebagai bukti kebenaran Nabi Muh}ammad, 

akan tetapi fungsi utamanya adalah sebagai ”petunjuk untuk seluruh umat 

manusia”.1 Karena al-Qur‟an memuat begitu banyak aspek kehidupan manusia. 

Tidak ada rujukan yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan al-Qur‟an yang 

hikmahnya meliputi seluruh alam dan isinya baik yang tersurat maupun yang 

tersirat tidak akan pernah habis untuk digali dan dikaji. Ketentuan-ketentuan 

hukum yang dinyatakan dalam al-Qur‟an berlaku secara universal untuk semua 

waktu, tempat dan tidak bisa berubah, karena memang tidak ada yang mampu 

merubahnya.
2
 

Manusia, dalam kehidupannya di dunia ini tentu memerlukan sebuah 

petunjuk untuk mencapai tujuan mereka. Petunjuk ini tentunya adalah petunjuk 

dari Allah yang bisa didapatkan dari al-Qur‟an. Tanpa adanya petunjuk manusia 

akan menemui jalan gelap dan akan tersesat kemanapun ia melangkah. 

Contohnya saja dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada manusia.
3
 

Nikmat yang Allah berikan kepada manusia demikian berlimpah ruah sampai-

                                                        
1
 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur‟an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat (Bandung: Mizan, 2009) 37. 
2
 Muhammad al-Ghozali, Berdialog dengan al-Qur‟an (Bandung: Mizan, 1997), 21.  

3
 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an: Tafsir Maudhu‟i Atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 2001), 227.   
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sampai manusia tidak akan sanggup untuk menghitungnya, baik itu nikmat sehat, 

nikmat iman dan juga nikmat Islam. sebagaimana Firman Allah: 

                 
. 

  

Artinya: ”Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa 

yang kamu mohonkan kepada-Nya, dan jika kamu menghitung nikmat 

Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya 

manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”4
  

   

Kemudian apa tugas manusia terhadap semua nikmat dan anugerah yang 

telah Allah berikan tersebut? Apakah hanya sekedar memanfaatkan saja dengan 

semaunya? Tentunya tidak demikian, sebagai hamba-Nya, manusia diwajibkan 

untuk menggunakan nikmat dan anugerah tersebut dengan sebaik-baiknya dan 

yang tidak boleh tertinggal yaitu harus mensyukurinya, baik itu syukur dengan 

hati, ucapan, maupun perbuatan.  

Kewajiban manusia untuk bersyukur, itu bukan hanya kewajiban semata, 

tetapi kewajiban ini murni dari Allah dan tertulis dalam al-Qur‟an. Allah telah 

memberikan petunjuk kepada manusia yang tertulis dalam al-Qur‟an tentang 

siapa yang harus disyukuri, bagaimana cara bersyukur, apa yang harus disyukuri, 

kapan dan di mana manusia harus bersyukur dan bahkan bagaimana jika manusia 

                                                        
4
 QS. Ibra>hi>m: 34.  
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sebagai hamba-Nya melakukan yang sebaliknya yaitu tidak bersyukur kepada 

Allah. 

Syukur berasal dari bahasa Arab, yang dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia diartikan sebagai rasa terima kasih kepada Allah.
5
 Syukur adalah 

ungkapan terima kasih kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-Nya, 

menjauhi larangan-Nya dan memanfaatkan semua anugerah-Nya dengan benar.
6
 

Pemahaman dan pelaksanaan syukur merupakan hal yang sangat penting. 

Karena pentingnya, syukur dalam al-Qur‟an dengan berbagai bentuknya 

ditemukan sebanyak enam puluh empat kali.
7
 Salah satunya terdapat dalam surat 

Ibrahim ayat 7 sebagai berikut: 

            .   
 

Artinya: ”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." 
8
 

 

Sebagai hamba Allah yang wajib bersyukur kepada-Nya atas segala 

nikmat dan karunia-Nya, ternyata banyak manusia yang enggan bersyukur. 

Banyak manusia yang bersedih, berkeluh kesah, selalu merasa kurang dan 

                                                        
5
 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an, 215.   

6
 Heri Jauhari Muchtar, Fiqh Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 29. 

7
 M. Quraish Shihab,  Wawasan al-Qur‟an, 215. 

8
 QS. Ibra>hi>m: 7.  
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sebagainya, padahal segala yang Allah berikan itu merupakan nikmat. Hal ini 

dikarenakan mereka mungkin tidak mengetahui dan juga mereka lalai, mereka 

mengetahui nikmat Allah yang telah Dia anugerahkan tetapi mereka mengira 

bahwa syukur hanya sebatas ucapan saja.  

Syukur harus ditanamkan dan diajarkan pada diri anak  sejak dini. Maka, 

syukur merupakan salah satu materi Aqidah Akhlak yang harus diajarkan di 

Madrasah. Agar para siswa mengetahui betapa pentingnya syukur dan 

selanjutnya dapat mengamalkanya dalam kehidupan mereka.  Karena syukur 

kepada Allah merupakan salah satu bentuk akhlak terpuji kepada diri sendiri 

yang ada hubungannya dengan Allah Swt. Akhlak terpuji atau akhlak mah}mudah 

tersebut akan bisa membawa seseorang  pada jalan yang lurus, benar dan diridhoi 

Allah.  

Mengingat pentingnya kajian syukur dalam materi Aqidah Akhlak, yang 

akhir-akhir ini mengalami kemerosotan, tentunya memerlukan adanya sebuah 

solusi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang 

akhlak mahmudah mengenai syukur kepada Allah dalam al-Qur‟an. Dalam hal 

ini penulis tertarik karena melihat bahwa dalam al-Qur‟an telah dijelaskan 

tentang bagaimana cara bersyukur, apa yang harus disyukuri, kapan harus 

bersyukur dan bagaimana jika tidak bersyukur. Penulis juga merelevansikannya 

dengan materi Aqidah Akhlak yang ada di Madrasah.   
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Berangkat dari permasalahan di atas, penulis ingin melakukan penelitian 

kepustakaan dengan mengkaji ayat-ayat al-Qur‟an tentang syukur. Adapun salah 

satu kitab tafsir yang penulis gunakan adalah Tafsir al-Mishba>h karya M. 

Quraish Shihab. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “KONSEP SYUKUR 

MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISHBA<H  

DAN RELEVANSINYA DENGAN MATERI AQIDAH AKHLAK KELAS 

VIII MTS” 

  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konsep syukur menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-

Mishba>h? 

2. Bagaimana relevansi konsep syukur menurut M. Quraish Shihab dalam 

Tafsir al-Mishba>h dengan materi Aqidah Akhlak kelas VIII MTs?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan konsep syukur menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir 

al-Mishba>h. 

2. Untuk menjelaskan relevansi konsep syukur menurut M. Quraish Shihab 

dalam Tafsir al-Mishba>h dengan materi Aqidah Akhlak kelas VIII MTs. 

 

D. Manfaat Penelitian 
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1. Secara Teoritis 

Dalam penelitian ini akan ditemukan mengenai konsep syukur 

menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishba>h yang merupakan 

akhlak terpuji kepada diri sendiri yang ada hubungannya dengan Allah, dan 

relevansinya dengan materi Aqidah Akhlak di Madrasah.  

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, ataupun 

perbandingan kajian yang dapat dipergunakan lebih lanjut dalam 

pengembangan pendidikan Islam. 

  

E. Telaah Penelitian Terdahulu 

Pertama skripsi oleh Dewi Nur Aini 210310003 Sekolah Tinggi Islam 

Negeri Ponorogo dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Kisah 

Qabil-Habil dan Relevansinya dengan Pendidikan Akhlak (Telaah atas 

Surat al-Maidah ayat 27-31)”. Hasil penelitian, 1). Nilai-nilai pendidikan Islam 

yang terdapat dalam kisah Qabil-Habil pada surat al-Maidah ayat 27-31 adalah 

pendidikan iman meliputi bertaqwa kepada Allah, ketaqwaan hati, takut kepada 

Allah, menyesali tindakan dosa dan bertaubat, pendidikan moral meliputi 

menyampaikan perkataan dengan sebenarnya, pendidikan kejiwaan meliputi 

menjauhi iri hati dan dengki, serta menjauhi nafsu amarah, pendidikan sosial 

meliputi menyayangi saudara, berani menghadapi orang yang hendak melakukan 
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kejahatan, dan menjauhi perbuatan zalim. 2). Relevansinya yaitu meliputi akhlak 

terhadap Allah yaitu taqwa kepada Allah, Khawf (takut kepada Allah), dan taubat 

kepada Allah, akhlak terhadap diri sendiri yaitu jujur (shiddiq), menjauhi dengki, 

shaja‟ah (berani), malu melakukan perbuatan jahat dan iffah (menjaga diri) serta 

akhlak terhadap keluarga, karib kerabat yaitu saling membina rasa cinta dan 

kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Pendidikan akhlak di atas berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama RI No 000912 Th 2013 sesuai dengan tujuan mata 

pelajaran akidah-akhlak dan ruang lingkup materi pendidikan akhlak di MI, MTs 

dan MA. 

Kedua, skripsi oleh Ahmad Yasin dari IAIN Tulungagung dengan judul 

“Konsep Syukur Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir Maudhu’i)”. 

Hasil penelitian, 1) Hakikiat syukur dengan konsep al-Qur‟an yang sesuai dengan 

metode maudhu‟i menghasilkan data yang menyebutkan ayat-ayat Makiyyah dan 

Madaniyyah tentang syukur dan azbabun nuzulnya. 2) Hakikat syukur adalah 

melahirkan nikmat dilakukan dengan hati dan pikirin, ucapan maupun tindakan 

yang bermanfaat kepada diri sendiri dan orang lain. 3) Implementasinya yaitu 

bahwa Allah menciptakan manusia untuk bersyukur kepada Allah dengan 

memfungsikan segala karunia dan nikmat Allah. 

Ketiga, skripsi oleh Junnatul Khasinah 02531109 dari UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Penafsiran Syukur dalam Tafsir Al-

Sya’rawi”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep syukur menurut al-

Sya‟rawi adalah pengakuan atas nikmat dari pemberi nikmat dengan ketundukan. 
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Syukur dilakukan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dan anugerah dari 

Allah. Syukur diwujudkan dengan ucapan, badan, hati dan harta. Sebagai 

perwujudan terimakasih atas nikmat Allah, maka manfaat terhadap sikap syukur 

adalah menjadikan Allah menambahi nikmat-Nya secara terus menerus dan 

mengantarkan pelakunya pada pemantapan iman.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif.
9
  Pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, 

sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun 

kelompok. 
10

 Penelitian ini mencoba mengkaji mengenai konsep syukur 

menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishba>h dan relevansinya 

dengan materi Aqidah Akhlak. 

Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (library research). 

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil 

                                                        
9
 Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3.  

10
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 60-61.   
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penelitian dari hasil penelitian terdahulu.
11

 Penelitian kepustakaan juga 

berarti penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah dan 

sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan 

dengan menghimpun data-data dari buku-buku, bahan-bahan dokumentasi, 

majalah-majalah, koran dan lain-lain.
12

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan bahan dalam kajian ini merupakan 

sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka yang dikategorikan sebagai 

berikut: 

a. Sumber data primer  

Sumber data primer merupakan bahan utama atau rujukan utama 

dalam mengadakan suatu penelitian untuk mengungkapkan dan 

menganalisis penelitian tersebut. Adapun sumber data primer yang 

penulis gunakan adalah:  

1) M. Quraish Shihab. Tafsir al-Misba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian 

al-Qur‟an.  Bandung: Lentera Hati.  

2) Masan AF. Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII. 

Semarang: Karya Toha Putra, 2009. 

b. Sumber data sekunder  

                                                        
11

 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 

Penelitian (Yogyakarta: Andi Ofset, 2010), 28. 
12

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.  
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Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis oleh tokoh 

lain yang berkaitan dengan masalah dalam kajian ini. Adapun sumber 

data sekunder yang penulis gunakan adalah: 

1) M. Quraish Shihab. Wawasan al-Qur‟an: Tafsir Maudhu‟I atas 

Pelbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 2001.  

2) M. Quraish Shihab. Membumikan al-Qur‟an: Fungsi Peran Wahyu 

dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 1996. 

3) Mustafa P. M. Quraish Shihab Membumikan Kalam di Indonesia . 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. 

4) Bibit Suprapto. Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, 

Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara . Jakarta: 

Gelegar Media Indonesia, 2009.  

5) Saiful Amin Ghofur. Profil Para Mufassir al-Qur‟an. Yogyakarta: 

Pustaka Insan Madani, 2008.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka tehnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara 

menelusuri buku yang mempunyai relevansi dengan materi penelitian. Oleh 

karena itu, dalam penelitian pustaka ini, peneliti menggunakan teknik 

dokumenter. Teknik studi dokumenter adalah cara pengumpulan data yang 

dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang 
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berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun 

buku, koran, majalah dan lain-lain.
13

 

 

 

4. Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian kajian pustaka (library research) ini 

diakukan dengan deskriptif kualitatif, yaitu proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari sumber primer dan sumber 

sekunder, sehingga dengan mudah dapat dipahami dan temuannya dapat di 

informasikan kepada orang lain. Kemudian dari data yang terkumpul 

diadakan analisis dengan menggunakan metode content analisis, yaitu 

metode yang lebih mengedepankan pada pengungkapan aspek isi dari 

beberapa proporsi yang ada. Analisis isi pada penelitian ini dilakukan untuk 

mengungkapkan isi sebuah buku. Tehnik ini adalah yang paling umum 

digunakan dalam studi teks.
14

  

 

G. Sistematika Pembahasan  

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab yang 

saling berkaitan erat menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu: 

                                                        
13

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2007), 101.  
14

 Ibid., 72. 
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Bab I,  adalah pendahuluan. Bab ini merupakan pola dari keseluruhan isi 

skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II, adalah kajian teoritis tentang konsep syukur dan Aqidah Akhlak 

meliputi pengertian dan ruang lingkupnya. 

Bab III,  berisi tentang  paparan data tentang ayat-ayat syukur dalam tafsir 

al-Mishba>h karya M. Quraish Shihab dan tafsirnya serta materi syukur dalam 

Aqidah Akhlak kelas VIII MTs. 

Bab VI, merupakan analisis data tentang konsep syukur menurut M. 

Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishba>h  dan relevansinya dengan materi Aqidah 

Akhlak di MTs. 

Bab V, adalah  penutup. Bab ini merupakan inti dari keseluruhan skripsi 

yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.  

 

 

 

 

 

  



14 
 

  

BAB II 

SYUKUR DAN AQIDAH AKHLAK 

 

A.  Syukur 

1. Definisi Syukur  

Syukur berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata shakara-yashkuru-

shukran yang artinya terima kasih.
15

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

syukur diartikan sebagai: rasa terima kasih kepada Allah dan untunglah 

(menyatakan lega, senang dan sebagainya).
16

 Ah}mad Ibnu Faris dalam 

bukunya Maqa>yis al-Lughah menyebutkan empat arti dasar kata syukur yaitu 

pujian karena adanya kebaikan yang diperoleh, kepenuhan dan kelebatan, 

sesuatu yang tumbuh di tangkai pohon dan pernikahan.
17

  

Secara istilah syukur adalah ungkapan terima kasih kepada Allah 

dengan cara melaksanakan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya dan 

memanfaatkan semua anugerah-Nya dengan benar.
18

 Ada juga yang 

mendefinisikan bahwa syukur adalah keadaan seseorang mempergunakan 

nikmat yang telah diberikan Allah kepada kebaikan. Misalnya tangan 

                                                        
15

 Rif‟at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur‟ani (Jakarta: Amzah, 2014), 100.   
16

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), 1115.  
17

 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an: Tafsir Maudhu‟i Atas Pelbagai Persoalan Umat 

(Bandung: Mizan, 2001), 215.   
18

 Heri Jauhari Muchtar, Fiqh Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 29. 
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digunakan untuk mencari rizki yang halal, akal digunakan untuk mencari ilmu 

yang berguna, dll.
19

  

Ada beberapa ulama yang mendefinisikan syukur sebagai berikut:  

a) Ar-Raghi>b al-Isfah}ani, syukur mengandung arti gambaran dalam benak 

tentang nikmat dan menempatkannya ke permukaan.  

b) Ibnu Ujaibah, syukur adalah kebahagiaan hati atas nikmat yang diperoleh, 

dibarengi dengan pengarahan seluruh anggota tubuh.  

c) Sayyid, syukur adalah mempergunakan semua nikmat yang telah 

diberikan Allah. 

d) Ibnu Alan as}-S{idiqi, syukur adalah pengakuan atas nikmat dan suka 

membantu.
20

  

e) Abu Bakar al-Waraq, syukur adalah memperhatikan pemberian dan 

menjaga kehormatan. 

f) H{amdun al-Qas}s}ar, syukur adalah memperhatikan dirinya meskipun tidak 

diundang.  

g) Abu Uthman, syukur adalah mengetahui kelemahan syukur itu sendiri. 

h) Syibli, syukur adalah memperhatikan Dzat yang memberikan nikmat 

bukan pada kenikmatan-Nya.
21

  

                                                        
19

 Mustafa Zahri, Kunci Memahami Ilmu Tasawwuf (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), 71.  
20

 Syaikh Abdul Qadir Isa, Hakekat Tasawuf, terj. Khairul Amru Harahap dan Afrizal Lubis, 

(Jakarta: Qisthi Press, 2011), 267. 
21

 Abul Qasim Abdul Karim Hawazin al-Qusyairi an-Naisaburi, Risalah Qusyairiyah: Sumber 

Kajian Ilmu Tasawuf, terj. Umar Faruq (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 245.  
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i) Abu Ali Daqa>q, syukur adalah pengakuan terhadap nikmat yang telah 

diberikan Allah kepadanya dengan kedudukannya.
22

 

j) Ima>m Gha>zali, syukur adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan 

maksud pemberian-Nya.
23

  

Hakikat syukur itu sendiri pada dasarnya adalah mencakup syukur 

secara lisan maupun penegasan dalam hati dan perbuatan atas anugerah dan 

rahmat Allah Swt.
24

  

2. Cara bersyukur 

Manusia diwajibkan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah 

anugerahkan. Apapun nikmat yang Allah anugerahkan baik berupa jasmani, 

rohani, dunia ataupun agama, semuanya berasal dari Allah.
25

 Allah Swt 

berfirman: 

             .    

 

Artinya: ”Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah 

(datangnya), dan bila kamu ditimpa oleh kemudharatan, maka 

hanya kepada-Nya-lah kamu meminta pertolongan.” 
26

  

 

                                                        
22

 Supiana dan Karman, Materi Pendidikan Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), 233.   
23

 Ilyas Ismail, Pilar-Pilar Taqwa: Doktrin, Pemikiran, Hikmat, dan Pencerahan Spiritual 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),  235.  
24

 Asep Akhmad Hidayat, Mata Air Bening Ketenangan Jiwa: 17 Cara Meraih Ketentraman 

dan Kemuliaan (ESQ Perspektif Tasawuf) (Bandung: Marja, 2009), 155.   
25

 Abdullah bin Alawy al-Haddad al-Husaini, Risalah Mu‟awanah terj. Rosihan Anwar 

(Bandung; Pustaka Setia, 1999), 193.  
26

 QS. an-Nah}l: 53.  



17 
 

  

 Adapun bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah setidak-

tidaknya dilakukan dengan tiga cara yaitu: 

a) Syukur dengan hati: mengakui dan menyadari dalam hati bahwa nikmat 

yang dirasakan itu semata-mata rahmat dan karunia Ila>hi. Menjadikan 

nikmat itu demikian terkesan di hati, mengakui kasih sayang-Nya dan 

memuji-Nya yang begitu baik kepada hamba-Nya.   

b) Syukur dengan lisan: apa yang berada dalam hati itu dipancarkan keluar 

dengan kalimat tahmid pada lisan yakni ucapan “Alh}}}amdulilla>h” (segala 

puji bagi Allah).  

c) Syukur dengan perbuatan: dengan jalan menempatkan nikmat pada 

tempat yang diridhoi-Nya dan menyalurkan pada jalan yang ditetapkan-

Nya. Jika nikmat itu berupa harta maka diinfaqkan untuk membantu fakir 

miskin, keperluan jihad dan lain-lain. Jika berupa ilmu pengetahuan maka 

diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Jika nikmat itu berupa 

pangkat dan kedudukan maka dipergunakan untuk membangun kebaikan 

dan mencegah kemungkaran, dan seterusnya. Pada hakikatnya 

mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan adalah mematuhi perintah-

perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.
27

  

 

                                                        
27

 Hamzah Ya‟qub, Tashawwuf dan Taqarrub: Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan 

Mukmin (Bandung: Pustaka Madya, 1987), 218-219.  
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3. Tingkatan orang yang bersyukur 

Semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepada manusia wajib 

disyukuri. Akan tetapi di antara manusia tersebut ada yang bersyukur dan ada 

pula yang kufur nikmat. Manusia yang bersyukurpun tingkatannya tidak sama, 

ada yang tinggi, sedang dan rendah.  Dalam hal bersyukur ini, manusia terbagi 

ke dalam tiga tingkatan yaitu:  

a) Orang-orang awwam, mereka hanya bersyukur kepada Allah atas nikmat 

saja.  

b) Orang-orang khawwas}, mereka bersyukur kepada Allah atas nikmat dan 

musibah, dan mereka mengakui karunia dan nikmat-Nya yang mereka 

terima dalam semua keadaan.  

c) Orang-orang khawwas}ulkhawwas}: kefanaan mereka terhadap Dzat Sang 

Pemberi nikmat melupakan mereka untuk memandang nikmat dan 

musibah. Dalam hal ini as-Syibli berkata “syukur adalah  melihat kepada 

Sang Pemberi nikmat dan bukan melihat kepada nikmat.”28
  

Sementara itu menurut Ibnu ‘At}ailah al-Sakandari di dalam kitab Al-

Hika>m, tingkatan manusia yang bersyukur juga ada tiga kelompok yaitu:   

a) Kelompok yang suka cita dan menyambut gembira nikmat Tuhan. 

Namun, kegembiraan tersebut terjadi bukan karena mereka melihat 

                                                        
28

 Syaikh Abdul Qadir Isa, Hakekat Tasawuf, terj. Khairul Amru Harahap dan Afrizal Lubis, 

271-272.  
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kepada Pemberi nikmat, tetapi karena melihat pada nikmat dan 

pemberian-Nya semata. 

b) Kelompok yang suka cita dan menyambut gembira nikmat Tuhan. 

Namun, kegembiraan mereka bukan karena nikmat-Nya semata, tetapi 

karena mereka sadar bahwa nikmat itu datang dari Allah Swt.  

c) Kelompok yang bersuka ria dengan Allah Swt. Mereka tidak terlalu 

peduli pada nikmat yang diberikan kepada mereka. Pandangan mereka 

lebih tertuju kepada Allah Swt.
29

 

4. Hal yang Harus Disyukuri  

Syukur merupakan perintah Allah  Swt yang wajib dilaksanakan oleh 

semua orang yang menerima nikmat-Nya. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa 

nikmat Allah untuk hamba-Nya sungguh besar dan tidak terhingga. Nikmat 

yang harus disyukuri oleh manusia di antaranya yaitu: 

a) Nikmat kehidupan (ni’mat al-wuju>d). Merupakan nikmat yang tidak 

terhitung bagi semua manusia. Manusia dijadikan salah satu makhluk-

Nya yang dimuliakan yang hidup di alam raya ini. Kehidupan ini 

memberikan kepada manusia hak-hak yang luar biasa banyaknya setelah 

Allah memberikan keberadaan diri manusia dalam kehidupan. 

b) Nikmat akal. Allah Swt memberikan kepada kita kemampuan membaca 

dan menulis, kemampuan untuk menjelaskan, kekuatan untuk memahami 

ayat-ayat-Nya yang tersirat maupun tersurat.
30

 

                                                        
29

 Ilyas Ismail, Pilar-Pilar Takwa , 236-237.  
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c) Nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan islam adalah nikmat yang 

paling besar dan tinggi nilainya dibandingkan dengan nikmat-nikmat 

lainnya. Karena dengan nikmat ini, manusia hatinya menjadi tentram, 

damai, berserah diri kepada Allah dan hidup sejahtera di dunia dan 

akhirat.
31

 

...            …  
Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai 

Islam itu jadi agama bagimu.
32

 

 

d) Nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini, manusia mampu melaksanakan 

apa yang diperintahkan Allah dan mampu meninggalkan apa yang 

dilarang-Nya, lapang dada, dan hatinya tenang. 

e) Nikmat kesempatan. Manusia bisa melkukan segala hal karena adanya 

nikmat yang satu ini yakni nikmat kesempatan atau waktu luang.  

هما قال قال الّى صّلى اه علي و سّلم نِْعَمَتاِن : عن ابن عباس رضى اه ع
 (ىروا البخار)مغبون ِفيِهَما ِمَن الّا ِس الِصّحُة َوالَفرَاُغ 

 

                                                                                                                                                              
30

 http://m.hidayatullah.com/kajian/tazkiyatun-nafs/read/2011/05/16/1450/ bangga-sebagai-

seorang-muslim.html. Diakses tanggal 06 Juli 2015 pukul 15.30 
31

 http://dkm-nurul-iman.blogspot.com/2012/01/syukur-nikmat-iman-dan-islam.html. Diakses 

pada tanggal 07 Juli 2015 pukul 12.00  
32

 QS. al-Maidah: 3.  

http://dkm-nurul-iman.blogspot.com/2012/01/syukur-nikmat-iman-dan-islam.html
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Artinya: Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu „Anhuma, ia berkata, Rasulullah 
Saw bersabda, ada dua nikmat di mana manusia banyak tertipu 

karenanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. (HR. Bukhori)
33

 

 

Menurut Syaikh Abdul Qadir Isa,  di antara nikmat Allah yang wajib 

disyukuri dapat dibagi menjadi tiga besar, yaitu:  

a) Nikmat dunia. Nikmat dunia yang berhak disyukuri seperti kesehatan, 

rizki dan harta yang halal. 

b) Nikmat agama. Nikmat agama yang paling berhak disyukuri adalah 

nikmat Islam, iman dan ma‟rifat kepada Allah.  Di antara wujud 

syukurnya adalah meyakini bahwa itu semua adalah anugerah Allah, 

tanpa ada perantara, kekuasaan, dan kekuatan selain Dia.  

c) Nikmat akhirat. Nikmat akhirat yaitu seperti pahala yang banyak atas 

amal saleh yang sedikit.
34

   

Hamzah Ya‟kub dalam bukunya Tashawwuf dan Taqarrub 

mengatakan bahwa hal-hal yang wajib disyukuri adalah hadirnya manusia 

dalam kehidupan ini, di mana Allah telah melengkapinya dengan berbagai alat 

istimewa yang dibutuhkannya. Selain itu, fasilitas dan sarana prasarana yang 

menyangkut kebutuhan primer, sekunder sampai kepada kebutuhan-kebutuhan 

yang bersifat hiburan dan perhiasan dihidangkan oleh Allah. Baik yang 

tercurah dari langit maupun yang terpancar dari dalam bumi, semua itu 

                                                        
33

 Imam Nawawi, Syarah Riyadhus Sholihin jilid 1 terj. Syaikh Muhammad al-Utsaimi (Darul 

Falah:tt), 561.  
34

 Syaikh Abdul Qadir Isa, Hakekat Tasawuf, 267.  
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merupakan nikmat Ilahi yang tidak dapat dihitung satu persatu karena 

banyaknya yang harus manusia syukuri. 
35

 

5. Manfaat dan Keutamaan Syukur dalam al-Qur‟an 

Syukur menempati kedudukan yang tinggi karena ia mencakup hati, 

lisan dan anggota badan. Syukur juga mengandung sabar, ridha, pujian, ibadah 

badan dan hati yang banyak. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk 

bersyukur dan melarang kufur atau ingkar. Karena tingginya kedudukan 

syukur, maka jalan yang mengantarkan kepadanya juga sangat sulit, 

dibutuhkan kesungguhan dan usaha yang kuat. Karena itu, orang-orang yang 

bersyukur sangat sedikit.
36

 Sebagaimana firman-Nya: 

     .   

 
Artinya: “Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur”.

37
 

Allah juga menjelaskan bahwa kebanyakan manusia tidak mau 

bersyukur meskipun nikmat, karunia, dan anugerah Allah atas mereka sangat 

banyak. Oleh karena itu, Allah sering mengingatkan dalam al-Qur‟an akan 

karunia-Nya yang luas dan pemberian-Nya yang agung. Dia juga 

memerintahkan manusia untuk berfikir tentang alam semesta supaya mereka  

mengetahui besarnya nikmat dan banyaknya kebaikan yang ada di 

                                                        
35

 Hamzah Ya‟qub, Tashawwuf dan Taqarrub, 216-217.  
36

  Syaikh Abdul Qadir Isa, Hakekat Tasawuf, 272. 
37

 QS. Saba‟: 13.  



23 
 

  

sekelilingnya. Itu semua supaya manusia bersyukur dengan sesungguhnya.
38

 

Sebagaimana firman-Nya: 

                .  

 

Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam 

keadaan tidak mengetahui apa pun. Dan Dia memberi kalian 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kalian bersyukur.”39
 

 

Allah telah menjelaskan dalam al-Qur‟an bahwa manusia dibagi 

menjadi dua golongan, golongan manusia yang bersyukur dan golongan 

manusia yang kufur. Hal yang paling dibenci oleh Allah adalah kufur dan 

pelaku kekufuran, sedangkan hal yang paling dicintai adalah syukur dan 

pelaku syukur. Allah menjanjikan akan menambahi rezeki yang 

dianugerahkan kepada seorang hamba dengan sikapnya yang bersyukur atas 

nikmat-Nya. Tambahan yang akan diberikan tidak ada batasnya, sebagaimana 

bersyukur kepada Allah juga tidak ada batasannya.
40

 Ini merupakan manfaat 

manusia bersyukur kepada Allah, yakni Allah akan menambah nikmat yang 

diberikan dan dengan bersyukur tersebut pada hakikatnya adalah untuk 

kebaikan dirinya sendiri bukan untuk Allah.  

                                                        
38

 Syaikh Abdul Qadir Isa, Hakekat Tasawuf, 274. 
39

 QS. an-Nah}l: 78.   
40

 Ulya Ali Ubaid, Sabar dan Syukur: Gerbang Kebahagiaan di Dunia dan Akhirat (Jakarta: 

Amzah, 2011),175. 
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Allah juga menyatakan bahwa orang yang mau menyembah-Nya 

adalah orang yang mau bersyukur kepada-Nya. Jadi, siapa yang tidak 

bersyukur kepada Allah maka dia tidak termasuk ahli ibadah.
41

 Firman Allah 

yang artinya sebagai berikut: ”Hai orang-orang yang beriman, makanlah di 

antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah 

kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”42
   

Syukur merupakan tujuan dari diciptakannya umat manusia. Allah 

tidak akan menyiksa umat manusia bila mereka memenuhi tujuan dari 

diciptakannya.
43

  

6. Waktu untuk Bersyukur 

Jika merenung sejenak akan nikmat Allah, maka manusia akan 

menyadari bahwa dalam hitungan waktu, setiap detik, setiap menit dan 

seterusnya tercurah kenikmatan Allah yang tidak terhenti. Baik berupa nikmat 

hidup, kesehatan, kecerdasan, panca indra, udara yang dihirup dan lain 

sebagainya.
44

 Karena manusia menerima dan menggunakan nikmat Allah 

secara terus menerus, maka manusiapun wajib untuk bersyukur secara terus 

menerus tanpa henti di sepanjang siang dan malam hari. Firman Allah Swt 

dalam salah satu ayat-Nya berikut ini, 

          

                                                        
41

 Ibid., 177.   
42

 QS. al-Baqarah: 172.  
43

 Ulya Ali Ubaid, Sabar dan Syukur, 178.  
44

 www.newsfarras.com>Home>DuniaIslam. Diakses pada
 
23 April 2015 pukul 07.00 WIB.
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Artinya: Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang 

hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan bagi-Nyalah 

segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada 

petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.
45

 

 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa waktu manusia untuk 

bersyukur  kepada Allah adalah di waktu  petang, subuh dan dhuhur. Ini 

berarti manusia harus bersyukur di sepanjang waktu siang, malam, pagi dan 

sore hari, karena manusia selalu dan terus menikmati karunia-Nya. 

7.  Cara Menjadi Manusia yang Pandai Bersyukur 

Sebagai hamba-Nya yang wajib bersyukur, ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan agar bisa menjadi manusia yang pandai bersyukur, 

diantaranya adalah:  

a) Menjauhkan diri dari sifat sombong, karena kesombongan akan 

meremehkan pemberian dan akan menjauhkan seseorang dari rasa syukur. 

b) Mengakui secara tulus bahwa diri ini adalah makhluk yang lemah, 

sedangkan yang Maha Kuasa hanyalah Allah.  

c) Yakin bahwa Allah-lah pemilik serta pemberi rezeki dan kenikmatan, 

yang berarti segala rezeki yang manusia terima apapun bentuknya adalah 

anugerah Allah. 

                                                        
45

 QS. al-Ru>m: 17-18.  
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d) Yakin bahwa jika Allah menganugerahkan segala sesuatu pasti itu yang 

terbaik bagi hamba-Nya, meski tampaknya kurang baik di mata manusia. 

e) Menyadari bahwa segala potensi yang ada pada diri ini hakikatnya milik 

Allah yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. 

f) Dalam urusan harta atau keberuntungan, hendaknya manusia melihat ke 

“bawah” jangan ke “atas”.46
 Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw dalam 

sebuah Hadits berikut:  

َُو َ ْسَفَ  ِمُْ ْم وَ : اه علي وسّلم رسول اه صّلى قال  تَ ْ ُُروا  َ  ُْن ُُروا ِ َ  َمْن 
َُو فَ ْوَقُ ْم فَ ُهَو َ ْ َ  ُر  َ     (متفق علي).  تَ ْ َ ُروا نِْعَمَة اِه َعَلْيُ مْ  ّ ِ َ  َمْن 

Artinya: “Rasulullah Saw bersabda: Perhatikanlah keadaan orang yang 

lebih rendah dari kamu dan janganlah kamu memperhatikan 

keadaan orang yang lebih tinggi dari kamu, yang demikian itu 

agar kamu tidak menganggap remeh nikmat Allah yang 

diberikan kepadamu.” (HR. Bukhari dan Muslim)
47

 

 

Jika mampu berjalan, cobalah lihat saudara atau orang yang lumpuh, jika 

berkecukupan cobalah lihat saudara yang serba kekurangan, dan lain-lain. 

 

B. Aqidah Akhlak  

a. Pengertian Aqidah Akhlaq 

Secara bahasa aqidah berasal dari kata ‟aqada, ya‟qidu, ‟aqdan, 

‟aqi>datan. ’Aqdan berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah 

terbentuk menjadi ‟aqidah berarti keyakinan. Relevansi antara arti kata 
                                                        

46
 Joko Suharto, Menuju Ketenangan Jiwa  (Jakarta; Rineka Cipta, 2007),144-145. 

47
 Romdoni Muslim, 300 Hadits Akhlak (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), 17.  
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‟aqdan dan ‟aqidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam 

hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian.
48

  

Secara istilah yaitu keimanan/keyakinan seseorang terhadap Allah 

yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya dengan segala sifat dan 

perbuatannya.
49

 Sementara itu menurut H}asan al-Banna aqidah adalah 

beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan 

ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan 

keragu-raguan. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy aqidah adalah 

sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia 

berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan di dalam hati 

serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala 

sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.
50

 Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa aqidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati 

dan jiwa menjadi tentram karenanya sehingga menjadi suatu keyakinan yang 

teguh dan kokoh tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan.
51

 

Sedangkan akhlak berasal dari bahasa Arab, jama‟ dari khulq, yang 

mempunyai pengertian umum yaitu perilaku, baik terpuji maupun tercela.
52

 

Secara bahasa dapat diartikan bahwa akhlak adalah perangai, tabiat dan 

                                                        
48

 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam (Yogyakarta: LPPI, 1995), 1.    
49

 Erwin Yudi Prahara, Materi Pendidikan Agama Islam (Ponorogo: STAIN PO Press, 2009), 

107.  
50

 Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah, 1-2.  
51

 „Abdullah bin „Abdul Hamid al-Atsari, Intisari Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama‟ah terj. 

Farid bin Muhammad Bathathy (Jakarta: Pustaka Imam asy-syafi‟I, 2013), 36.  
52

 Wahid Ahmadi, Risalah Akhlak: Panduan Perilaku Muslim Modern (Solo: Era Intermedia, 

2004), 13.  
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agama.
53

 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akhlak diartikan 

sebagai budi pekerti, watak, tabiat.
54

  

Secara istilah menurut Sidi Ghazalba yaitu sikap kepribadian yang 

melahirkan perbuatan manusia terhadap Tuhan dan manusia, diri sendiri dan 

makhluk lain, sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Qur‟an 

Hadith. 

 Sedangkan Ibnu Maskawaih sebagai pakar bidang akhlak terkemuka 

mendefinisikan bahwa akhlak adalah 

ّ ْفِ  َ اِعَيٌة َ َا ِ َ   َف َْعاِ َا ِمْن َ ْ ِ ِفْ ٍر وَ  َرِويٍَة  َ َ اٌل لِل
 

”Keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan 

tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu.”55
 

Definisi yang termasyhur adalah definisi yang diberikan oleh Imam 

Ghazali bahwa akhlak adalah  

َها َتْصُ ُر  ّ ْفِ  رَاِسَخًة َع ْ ْيَئٍة ِِ ال َ ْنِفَعاُل ِبُسُهْوَلٍة َوُيْسٍر ِمْن َ ْ ِ َ اَ ٍة ااٍ ِعَباَرٌة َعْن 
 ٍة ْ يَ ِ َ  ِفْ ٍر َورُ 

 
“Khuluq adalah kondisi jiwa yang telah tertanam kuat, yang darinya terlahir 

sikap amal secara mudah tanpa membutuhkan pemikiran dan 

pertimbangan.”56
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Dari definisi akidah akhlak di atas, dapat dipahami bahwa materi 

akidah akhlak yaitu materi yang mengajarkan dan membimbing siswa untuk 

dapat mengetahui, memahami, meyakini aqidah Islam serta membentuk dan 

mengamalkan tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran Islam.
57

 

b. Ruang Lingkup Aqidah Akhlak 

Ruang lingkup atau pokok bahasan aqidah meliputi iman kepada 

Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, Kitab-Kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari 

kiamat, dan iman kepada qadha‟ dan qadar-Nya.
58

 

Mengenai ruang lingkup akhlak terbagi atas lima bagian:
59

 

1) Akhlak pribadi: 

a) Yang diperintahkan (awa>mir); 

b) Yang dilarang (nawa>hi); 

c) Yang dibolehkan (muba>ha>t); 

d) Akhlak dalam keadaan darurat. 

2) Akhlak berkeluarga:  

a) Kewajiban antara orangtua dan anak; 

b) Kewajiban suami istri; 

c) Kewajiban terhadap karib kerabat. 

3) Akhlak bermasyarakat: 

                                                        
57
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a) Yang dilarang; 

b) Yang diperintahkan; 

c) Kaidah-kaidah adab. 

4) Akhlak bernegara: 

a) Hubungan antara pemimpin dan rakyat; 

b) Hubungan luar negeri. 

5) Akhlak beragama: 

a) Kewajiban terhadap Allah Swt; 

b) Kewajiban terhadap Rasul.  

Berdasarkan sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua yaitu:
60

 

1) Akhlak mahmu>dah (akhlak terpuji) atau akhlak kari>mah (akhlak yang 

mulia) diantaranya adalah ridha, cinta, iman, taat, menepati janji, 

melaksanakan amanah, sopan, qanaah, tawakal, sabar, syukur, tawadhu‟. 

2) Akhlak mazhmu>mah (akhlak tercela) atau akhlak sayyi’ah (akhlak yang 

jelek) di antaranya adalah kufur, syirik, murtad, fasik, riya‟, takabur, 

mengadu domba, iri/dengki, hasud, kikir, dendam, khianat, memutuskan 

silaturahim, dan putus asa.
61

   

Berdasarkan objeknya, akhlak dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Akhlak kepada khalik. 

2) Akhlak kepada makhluk: 
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a) Akhlak terhadap Rasulullah Saw; 

b) Akhlak terhadap keluarga; 

c) Akhlak terhadap diri sendiri; 

d) Akhlak terhadap sesama atau orang lain; 

e) Akhlak terhadap lingkungan alam.
62

   

Menurut Muhammad Alim, akhlak dalam ajaran Islam mencakup 

berbagai aspek yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap sesama manusia 

dan akhlak terhadap lingkungan.
63

  

Ruang lingkup materi Aqidah Akhlak di MTs terutama kelas VIII 

meliputi: 

1) Menerapkan akhlak terpuji kepada diri sendiri: tawakkal, ikhtiar, sabar, 

syukur, dan qanaah. 

2) Menghindari akhlak tercela: ananiah, putus asa, gadhab, tamak dan 

takabur. 

3) Memahami mu‟jizat dan kejadian luar biasa lainnya: karamah, maunah 

dan irhas. 

4) Menerapkan akhlak terpuji terhadap sesama: khusnudzon, tawadhu‟, 

tasamuh dan ta‟awun.  

5) Menghindari akhlak tercela: hasad, dendam, fitnah, namimah dan 

ghibah.
64
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c. Tujuan Materi Aqidah Akhlak 

Pada dasarnya tujuan pokok mempelajari Aqidah Akhlak adalah agar 

setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai atau beradat 

istiadat yang baik sesuai ajaran Islam. Selain itu, setiap muslim yang 

berakhlak baik dapat bertujuan hal-hal berikut:  

1) Memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ke-Tuhanan yang ada 

sejak lahir. 

2) Menjaga manusia dari kemusyrikan. 

3) Menghindari dari pengaruh akal yang menyesatkan.
65

 

4) Ridha Allah Swt. 

5) Kepribadian muslim. 

6) Perbuatan yang mulia dan terhindar dari perbuatan tercela.
66

  

Selain itu, tujuan mempelajari akidah akhlak yaitu: 

1) Menumbuhkembangkan aqidah melalui pemberian, pemupukan dan 

pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, 

serta pengalaman peserta didik tentang aqidah Islam, sehingga menjadi 

manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketaqwaannya 

kepada Allah Swt. 
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2) Mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak 

tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu 

maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai aqidah Islam. 

Dengan adanya tujuan tentang pembelajaran Aqidah Akhlak maka 

sangat perlu dan penting untuk dipelajari, karena Aqidah Akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah sebagai bagian yang integral dalam pendidikan agama Islam. 

Walaupun bukan satu-satunya mata pelajaran, Aqidah Akhlak memiliki 

kontribusi dalam memberi motivasi kepada peserta didik untuk 

mempraktekkan nilai-nilai keyakinan keagamaan dan akhlaqul kari>mah dalam 

kehidupan sehari-hari.
67

  

d. Fungsi dan Manfaat Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Aqidah sebagai landasan dalam menyikapi hidup dan kehidupan di 

dunia dengan memandang secara luas ke depan yakni hidup di dunia dan 

akhirat. Secara umum aqidah mewujudkan sikap jiwa tenang, aman, tentram, 

dan damai yang merupakan dambaan setiap orang.
68

 Pengajaran mata 

pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah berfungsi untuk:  

1) Penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. 
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2) Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt serta akhlak 

mulia peserta didik seoptimal mungkin yang sebelumnya telah 

ditanamkan dalam lingkungan keluarga.  

3) Menyesuaikan mental peserta didik terhadap lingkungan sosial dan fisik. 

4) Perbaikan kesalahan serta kelemahan peserta didik dalam keyakinan 

pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Pencengahan peserta didik dari hal-hal negatif dari lingkungan budaya 

asing yang dihadapinya sehari-hari. 

6) Pengajaran tentang informasi diri dan pengetahuan tentang keimanan dan 

akhlak serta sistem dan fungsionalnya. 

7) Pembekalan bagi peserta didik untuk mendalami Aqidah Akhlak pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
69

 

Sedangkan manfaat mempelajari akhlak yaitu meningkatkan 

kehidupan yang lebih baik. Manfaat terbesarnya dalam mempelajari akhlak 

adalah sebagai berikut:   

1) Peningkatan amal ibadah yang lebih baik dan khusuk serta ikhlas. 

2) Peningkatan ilmu pengetahuan untuk meluruskan perilaku dalam 

kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat. 

3) Meningkatkan kemampuan mengembangkan sumber daya diri. 
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4) Meningkatkan kemampuan bersosialisasi, silaturahmi positif dan 

membangun ukhuwah sesama muslim. 

5) Peningkatan penghambaan jiwa kepada Allah Swt yang menciptakan 

manusia dan alam jagat raya beserta isinya. 

6) Peningkatan kepandaian bersyukur kepada Allah Swt. 

7) Peningkatan strategi beramal shaleh yang dibangun oleh ilmu yang 

rasional, yang akan membedakan antara orang-orang yang berilmu dan 

orang-orang yang taqlid disebabkan oleh kebodohannya.
70
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BAB III 

SYUKUR MENURUT M. QURAISH SHIHAB  

DALAM TAFSIR AL-MISHBA<H 

  

A. Biografi M. Quraish Shihab 

M. Quraish Shihab adalah penulis buku Membumikan al-Qur‟an, yang 

dapat disebut sebagai salah satu cendekiawan dan pemikir muslim kontemporer 

Indonesia dewasa ini. Hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan kontribusinya 

dalam berbagai disiplin keilmuan Islam. 

M. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 

Februari 1944.
71

 Anak ke empat Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru 

besar ilmu tafsir yang pernah menjadi Rektor Universitas Muslimin Indonesia 

(UMI) dan IAIN Alauddin Makassar. Saudara kandung Umar Shihab dan Alwi 

Shihab ini mengenyam pendidikan dasar di Makassar, di samping belajar 

mengaji kepada ayahnya sendiri.
72

 Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, 

ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil “nyantri” di Pondok 

Pesantren Darul-Hadits al-Faqihiyyah.
73

 Ia “nyantri” di bawah asuhan H{abi>b 
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Abdul Qadir bin Ah}mad Bilfaqi>h al-Alwi dan putranya H{abi>b Abdullah bin 

Abdul Qadir Bilfaqi>h yang terkenal sebagai ulama ahli hadits.
74

 

Pada tahun 1958, dalam usia 14 tahun, M. Quraish Shihab meninggalkan 

Indonesia menuju Kairo, Mesir, untuk melanjutkan studinya di al-Azhar. Di al-

Azhar ia diterima pada kelas II Tsanawiyah. Di lingkungan al-Azhar inilah 

sebagian besar karier intelektualnya dibina dan dimatangkan selama kurang lebih 

11 tahun.  

Pada tahun 1967, dalam usia 23 tahun, ia berhasil meraih gelar Lc. 

(Licence, Sarjana Strata Satu) pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan 

Hadits Universitas al-Azhar Kairo. Ia kemudian melanjutkan studinya pada 

fakultas yang sama dan dua tahun berikutnya, tahun 1969 dan berhasil meraih 

gelar M.A. (Master of Art) dalam spesialisasi bidang Tafsir al-Qur‟an dengan 

tesis berjudul al-I’ja>z at-Tasyri>’i> li al-Qur’a>n al-Kari>m.75
 

Setelah Pulang ke Indonesia, M. Quraish Shihab ditarik oleh ayahnya 

sebagai Dosen IAIN Alauddin Makassar (saat itu bernama Ujung Pandang), 

kemudian mendampingi ayahnya sebagai wakil rektor (1972-1980). Selain itu ia 

menjabat sebagai Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertis) 

wilayah VII Indonesia Timur. Ia juga sebagai tenaga pembinaan mental di 

kalangan Polri untuk Indonesia Timur. Semuanya dilaksanakan sambil 
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mendampingi ayahnya Abdurrahman Shihab (Rektor IAIN Alauddin 1972-1978) 

yang sudah berusia lanjut.
76

 

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan 

pendidikan di almamaternya yang lama, Universitas al-Azhar. Pada tahun 1982, 

dengan disertasi berjudul Nazhm al-Dura>r li al-Biqa>’iy, Tahqi>q wa Dira>sah, ia 

berhasil meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu al-Qur‟an dengan yudisium Summa 

Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (Mumta>z Ma’a Martabat al-Syara>f al-

‘U<la>).77 Sehingga ia tercatat sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang 

meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu al-Qur‟an di Universitas al-Azhar.
78

 

Setelah berhasil meraih gelar doctor dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur‟an di 

Universitas al-Azhar, M. Quraish Shihab kembali ke tempat tugas semula, IAIN 

Alauddin Makassar. Dalam masa tugasnya pada periode kedua di IAIN Alauddin 

Makassar (Ujung Pandang) ia berhasil menulis karya berjudul Tafsir al-Manar: 

Keistimewaan dan Kelemahannya . Tidak sampai dua tahun di IAIN Alauddin, 

pada tahun 1984 ia hijrah ke Jakarta dan ditugaskan pada Fakultas Ushuluddin 

dan Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Suasana kehidupan 

akademis di ibukota tentu saja menghadirkan banyak tantangan, khususnya bila 

dibandingkan dengan suasana akademis di Makassar, tetapi juga menawarkan 

sejumlah kesempatan intelektual dan keilmuannya. Di sini ia bergaul dan 
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berinteraksi secara intensif dengan berbagai tradisi akademis dan pola 

pendekatan dalam wacana pemikiran Islam, yang dalam beberapa hal mungkin 

berbeda dengan tradisi akademis di Universitas al-Azhar.
79

    

 Pada kenyataannya, M. Quraish Shihab telah merespon tantangan dan 

peluang kehidupan akademis di ibukota itu dengan cerdas dan bertanggung 

jawab. Di Jakarta inilah nama M. Quraish Shihab mulai terkenal se-Indonesia 

sebagai seorang ahli tafsir, sehingga mulai banyak jabatan tingkat pusat diberikan 

kepadanya. Di samping sebagai dosen di Fakultas Ushuluddin dan Pasca Sarjana 

IAIN Syarif Hidayatullah,
80

 ia juga diangkat sebagai Ketua Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Pusat (1984), Anggota Lajnah Pentashih al-Qur‟an Departemen 

Agama (1989), dan Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1989).
81

 

Selain itu, ia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional antara 

lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari‟ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-

ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum 

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat. Di sela-sela segala 

kesibukannya itu, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam 

maupun di luar negeri.
82

 

Puncak karier strukturalnya dalam dunia akademis adalah menjadi Rektor 

IAIN Syarif Hidayatullah (1993) sekaligus sebagai guru besar ilmu tafsir. Jabatan 
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ini diembannya sampai ia diangkat sebagai Menteri Agama Kabinet 

Pembangunan VII pada akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto (1998). 

Selepas dari Menteri Agama, ia tetap menjadi guru besar di IAIN Syarif 

Hidayatullah, sementara jabatan rektornya sudah digantikan oleh Azyumardi 

Azra. Selanjutnya ia diangakat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk 

Republik Arab Mesir pada masa pemerintahan Presiden Habibie dan 

Abdurrahman Wahid.
83

 

M. Quraish Shihab sebagai seorang ulama ahli tafsir metode maudhu‟i 

(tematik) dan cendekiawan yang terkenal, banyak terlibat dalam kegiatan ilmiah 

seperti seminar, diskusi dan semacamnya. Kegiatan-kegiatan ini membawa 

kesempatan untuk menulis banyak makalah dan kertas kerja. Ia mengasuh acara-

acara pengajian tafsir di beberapa televisi swasta, khususnya pada bulan 

Ramadhan. Ia juga menjadi pengasuh pendidikan tafsir melalui ruang tafsir al-

Amanah di Majalah Amanah, pengasuh rubrik “Pelita Hati” di Harian Pelita dan 

rubrik “Hikmah” di Harian Republika.84
 

 

B. Karya-Karya M. Quraish Shihab  

Meski disibukkan dengan aktifitas akademik maupun non akademik, M. 

Quraish Shihab masih sempat menulis, bahkan ia termasuk penulis produktif 

baik menulis di media massa maupun di buku. Sebagai seorang penulis yang 
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produktif, ia banyak menghasilkan karya ilmiah baik berupa buku, artikel 

ataupun kumpulan artikel yang dihimpun menjadi buku. Karya ilmiahnya 

meliputi beberapa bidang kehidupan keagamaan, walaupun yang terbanyak 

dalam bidang tafsir al-Qur‟an.85
 Di antara karya ilmiah M. Quraish Shihab yang 

berbentuk buku adalah sebagai berikut:  

1. Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya  (IAIN Alauddin: 1984) 

2. Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat al-Fatihah (Untagma: 1988).
86

 

3. Membumikan al-Qur‟an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan 

Masyarakat (Mizan: 1992) 

4. Wawasan al-Qur‟an: Tafsir Maudhu‟i Atas Pelbagai Persoalan Umat  

(Mizan: 1996) 

5. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Mizan: 1994) 

6. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an 15 Volume 

(Lentera Hati: 2000).
87

 

7. Mu‟jizat al-Qur‟an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan 

Pemberitaan Ghaib (Mizan: 1996) 

8. Menyingkap Tabir Ilahi: al-Asma‟ul Husna dalam Perspekti al-Qur‟an  

(Lentera Hati: 1998) 
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9. Yang Tersembunyi: Jin, Iblis, Setan dan Malaikat dalam al-Qur‟an dan as-

Sunnah Serta Wacana Pemikiran Ulama Masa lalu dan Masa Kini  (Lentera 

Hati: 1999).
88

 

10. Secercah Cahaya Ilahi (Mizan: 2000) 

11. Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga dan Ayat-ayat Tahlil 

(Lentera Hati: 2001) 

12. Dia di Mana-mana: “Tangan” Tuhan di Balik Setiap Fenomena (Lentera 

Hati: 2004) 

13. Rasionalitas al-Qur‟an: Studi Kritis Atas Tafsir al-Manar (Lentera Hati: 

2005) 

14. Wawasan al-Qur‟an Tentang Dzikir dan Do‟a (Lentera Hati: 2006) 

15. Pengantin al-Qur‟an  (Lentera Hati: 2007) 

16. M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda 

Ketahui (Lentera Hati: 2008) 

17. Do‟a Harian Bersama M. Quraish Shihab (Lentera Hati: 2009) 

18. Do‟a Asma‟ul Husna: Do‟a yang Disukai Allah (Lentera Hati: 2011) 

19. Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab (Lentera Hati: 2012) 

20. Kematian Adalah Nikmat (Lentera Hati: 2013) 

21. Kaidah Tafsir  (Lentera Hati: 2013) 

22. M. Quraish Shihab Menjawab Pertanyaan Anak Tentang Islam (Lentera 

Hati: 2014) 
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23. Birrul Walidain (Lentera Hati: 2014), dan lain sebagainya.
89

 

Sampai sekarang ia masih tetap aktif dalam dunia tulis menulis. Karya-

karya ilmiah ulama intelektual ini akan masih banyak mewarnai kajian dan 

pemikiran tentang Islam pada masa mendatang. 

 

C. Sekilas Tentang Tafsir al-Misba>h 

Tafsir al-Mishba>h adalah salah satu karya M. Quraish Shihab yang mulai 

ditulis untuk pertama kalinya di Kairo Mesir pada hari Jum‟at 4 Rabi>’ul Awwal 

1420 H/18 Juni 1999 M, selama kurang lebih empat tahun hingga selesai pada 

hari Jum‟at 8 Rajab 1423 H bertepatan dengan 5 September 2003 di Jakarta. 

Pada mulanya, M. Quraish Shihab bermaksud menulis secara sederhana, bahkan 

merencanakan tidak lebih dari tiga volume. Akan tetapi karena kenikmatan 

rohani yang terasa ketika bersama al-Qur‟an, mengantarkan M. Quraish Shihab 

untuk mengkaji, membaca dan menulis sehingga tanpa terasa karya ini mencapai 

lima belas volume. Penulisan Tafsir al-Mishba>h ini dilakukan sambil 

mengemban tugas dari Bapak Bahruddin Yusuf habibie yang menawari beliau 

sebagai Duta Besar dan Berkuasa Penuh di Mesir, Somalia dan Jibuti.
90

  

Mengenai tafsir al-Mishba>h ini, M. Quraish Shihab memulai dengan 

menjelaskan tentang maksud-maksud firman Allah sesuai kemampuan manusia 
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dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan budaya 

dan kondisi sosial serta perkembangan ilmu dalam menangkap pesan-pesan al-

Qur‟an. Keagungan firman Allah dapat menampung segala kemampuan, tingkat, 

kecenderungan, dan kondisi yang berbeda-beda itu. Seorang mufassir dituntut 

untuk menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. 

Sehingga al-Qur‟an dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah 

antara yang h}aq dan bat}i>l serta jalan keluar bagi setiap problem kehidupan. 

Mufassir juga dituntut untuk menghapus kesalah pahaman terhadap al-Qur‟an 

atau kandungan ayat-ayat. 

Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh M. Quraish Shihab dalam 

karya tafsirnya, baik tahlili maupun maudhu‟i, di antaranya bahwa al-Qur‟an 

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
91

 Dalam al-Mishba>h, M. Quraish 

Shihab tidak pernah luput dari pembahasan ilmu muna>sabah yang tercermin 

dalam enam hal: 

1. Keserasian kata demi kata dalam satu surah 

2. Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat (fawas}il) 

3. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya  

4. Keserasian uraian awal/muqadimah satu surah dengan penutupnya 

5. Keserasian penutup surah dengan uraian awal/ muqadimah surah sesudahnya 
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6. Keserasian tema surah dengan nama surah.
92

  

Tafsir al-Mishba>h banyak mengemukakan uraian penjelas terhadap 

sejumlah mufassir ternama sehingga menjadi referensi yang mumpuni, 

informatif, argumentatif. Tafsir ini tersaji dengan gaya bahasa penulisan yang 

mudah dicerna segenap kalangan, mulai dari akademisi hingga masyarakat luas. 

Penjelasan makna sebuah ayat tertuang dengan tampilan yang semakin menarik 

atensi pembaca untuk menelaahnya. 

Tafsir al-Mishba>h bukan sepenuhnya hasil ijtihad beliau. Hasil karya 

ulama-ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka 

sungguh banyak beliau nukil. Khususnya pandangan pakar tafsir  Ibra>hi>m ibn 

Umar al-Biqa>’i (w. 885 H-1480 M) yang karya tafsirnya ketika masih berbentuk 

manuskrip menjadi bahan disertasi beliau di Universitas al-Azhar Kairo. 

Demikian juga karya tafsir Pemimpin Tertinggi al-Azhar, Sayyid Muh}ammad 

T{ant}awi, juga Shaykh Mutawalli al-Sha‟rawi dan tidak ketinggalan juga Sayyid 

Qut}ub, Muh}ammad T{ahir ibn Ashu>r, Sayyid Muh}ammad H{usayn T{abat}aba’i 

serta beberapa pakar tafsir yang lain.
93

 

Menurut pandangan Howard M. Federspiel, karya-karya tafsir M. 

Quraish Shihab pantas dan wajib menjadi bacaan setiap muslim di Indonesia 

sekarang ini. Dari segi penamaannya, al-Mishba>h berarti “lampu, pelita atau 

lentera”, yang mengindikasikan makna kehidupan dan berbagai persoalan umat 
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diterangi oleh cahaya al-Qur‟an. M. Quraish Shihab mencitakan al-Qur‟an agar 

semakin “membumi” dan mudah dipahami. Tafsir al-Mishba>h merupakan tafsir 

al-Qur‟an lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun terakhir, yang ditulis oleh ahli 

tafsir terkemuka Indonesia M. Quraish Shihab. Ke-Indonesiaan penulis memberi 

warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah 

pemahaman dan penghayatan kita terhadap rahasia makna ayat-ayat Allah.
94

 

 

D. Syukur Menurut M. Quraish Shihab 

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa hakikat syukur adalah 

“menampakkan nikmat” dan hakikat kufur adalah menyembunyikannya. 

Menampakkan nikmat berarti menggunakannya pada tempat dan sesuai dengan 

yang dikehendaki oleh pemberi, juga menyebut-nyebut nikmat dan pemberiannya 

dengan lidah: “Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau 

menyebut-nyebutnya”.
95

 

Uraian al-Qur‟an tentang syukur mencakup sekian banyak aspek, berikut 

ini akan dikemukakan sebagian diantaranya.  

1. Cara Bersyukur 

Mengenai cara bersyukur, secara ringkas terdapat dalam QS. al-

Baqarah [2]: 152, tertuliskan sebagai berikut: 
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      .  

  
Artinya: Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) 

kepada kamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 

mengingkari (nikmat)-Ku.
96

 

 

M. Quraish Shihab menuliskan bahwa Allah melimpahkan karunia-

Nya bagi hamba-hamba-Nya yang tulus bermohon kepada-Nya. Karena itu 

Allah berfirman, ingatlah kamu kepada-Ku dengan lidah, pikiran, hati dan 

anggota badan. Lidah mensucikan dan memuji-Ku, pikiran dan hati melalui 

perhatian terhadap tanda-tanda kebesaran-Ku, dan anggota badan dengan jalan 

melaksanakan perintah-Ku. Jika itu kamu lakukan niscaya Aku ingat pula 

kepada kamu, sehingga Aku akan selalu bersama kamu saat suka atau duka, 

dan bersyukurlah kamu kepada-Ku dengan hati, lidah dan perbuatan kamu 

pula, niscaya Aku tambah nikmat-Ku dan janganlah kamu mengingkari 

nikmat-Ku agar siksa-Ku tidak menimpa kamu.
97

 

Dari penafsiran di atas dapat diketahui bahwa manusia harus bersyukur 

kepada Allah Swt agar Allah Swt menambah nikmat-nikmat-Nya dan siksa-

Nya tidak menimpa kepada manusia, dengan cara bersyukur dengan hati, lidah 

dan perbuatan.  
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a. Syukur dengan hati, QS. an-Nah}l [16] : 53, tertuliskan sebagai berikut: 

             .  

 
Artinya: Dan apa saja yang ada pada kamu dari nikmat, maka dari Allah-

lah. Maka bila kamu disentuh oleh kemudharatan, maka hanya 

kepada-Nya-lah saja kamu meminta pertolongan.
98

 

 

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwasannya sungguh 

aneh kamu patuh kepada selain-Nya padahal apa saja walau sekecil apapun 

yang ada pada kamu wahai seluruh makhluk, apa saja nikmat yang kamu 

nikmati maka dari Allah-lah sumbernya. Kemudian bila kamu disentuh 

walau hanya sentuhan yang tidak berarti oleh kemudharatan dengan 

tercabutnya sedikit dari nikmat Allah, maka hanya kepada-Nya-lah saja 

kamu meminta pertolongan.
99

  

Dari penafsiran M. Quraish Shihab di atas dapat diketahui bahwa 

segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia wajib disyukuri. 

Cara bersyukur kepada Allah salah satunya adalah dengan hati, yang  

berarti menyadari sepenuhnya bahwa apa saja nikmat yang manusia  

nikmati sekecil apapun itu adalah dari Allah. 

b. Syukur dengan lisan, QS. al-D{uh}a [93] : 11, tertuliskan sebagai berikut: 

    .  
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Artinya: Dan adapun menyangkut nikmat Tuhanmu, maka sampaikan.
100

 

 

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa Allah berpesan: 

dan adapun menyangkut nikmat Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu 

maka sampaikanlah atau sebut-sebutlah.  

Kata ni‟mah/nikmat, ulama memahaminya dalam arti aneka 

anugerah yang dilimpahkan Allah baik yang bersifat material maupun 

spiritual. Sedangkan kata h}addith berarti percakapan atau pembicaraan. 

Sehingga ulama menyatakan bahwa pembicaraan itu haruslah 

menggambarkan kesyukuran si pembicara tentang nikmat dimaksud, dan 

karena perintah ayat ini mereka pahami dalam arti syukurilah, sehingga 

dapat diartikan „adapun nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau syukuri.101
  

Dari penafsiran di atas dapat dipahami bahwa nikmat Allah yang 

dianugerahkan kepada manusia wajib disyukuri. Salah satunya yakni 

bersyukur secara lisan yaitu dengan membicarakannya atau menyebut-

nyebutnya. Dalam hal ini tentunya dengan memuji Allah Sang Pemberi 

nikmat.  

c. Syukur dengan perbuatan, QS. Saba‟ [34] : 13, tertuliskan sebagai berikut: 
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         .  
Artinya: Mereka bekerja untuknya apa yang dikehendakinya seperti 

gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring 

yang seperti kolam-kolam dan periuk-periuk yang tetap. 

Beramallah  (hai) keluarga Daud sebagai tanda kesyukuran. 

Dan sedikit dari hamba-hamba-Ku yang sempurna kesyukuran 

(nya).
102

  

 

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat sebelumnya 

menguraikan ketundukan jin kepada Nabi Sulaiman As, pada ayat ini 

dijelaskan tugas-tugasnya.  Bahwa mereka senantiasa bekerja untuk 

Sulaiman serta membuat atas perintahnya apa yang dikehendakinya seperti 

membangun gedung-gedung yang tinggi sebagai tempat peribadatan dan 

patung-patung sebagai hiasan serta piring-piring yang besarnya seperti 

kolam-kolam air dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku yang 

tidak dapat digerakkan karena besar dan beratnya. Itulah sebagian anugerah 

Kami, dan kami berfirman: “Nikmatilah anugerah itu dan beramallah hai 

keluarga Daud untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai tanda 

kesyukuran kepada-Nya. Demikianlah Kami perintahkan, dalam 

kenyataannya sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang sempurna 

kesyukurannya.
103
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Dapat kita ketahui bahwa nikmat dan anugerah Allah boleh manusia 

pergunakan, akan tetapi harus sesuai dengan kehendak-Nya. Selain itu 

yang wajib dilakukan terhadap nikmat tersebut adalah mensyukurinya 

dengan perbuatan atau amal ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada 

Allah sebagai wujud rasa syukur kepada-Nya. 

2. Manfaat Syukur 

a. QS. Luqma>n [31] : 12, tertuliskan sebagai berikut:  

                    .   
 

Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami telah menganugerahkan hikmah 

kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah dan 

barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur 

untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa yang kufur, maka 

sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".
104

 

 

M. Quraish Shihab menuliskan bahwa sesungguhnya Kami Yang 

Maha Perkasa dan Bijaksana telah menganugerahkan dan mengajarkan 

juga mengilhami hikmah kepada Luqman, yaitu: “Bersyukurlah kepada 

Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya 

ia bersyukur untuk kemaslahatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang 

kufur, maka yang merugi adalah dirinya sendiri. Dia sedikitpun tidak 
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merugikan Allah, sebagaimana yang bersyukur tidak menguntungkan-Nya, 

karena sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak butuh apapun, lagi Maha 

Terpuji oleh makhluk di langit dan di bumi.
105

   

Dari penafsiran M. Quraish Shihab di atas dapat dipahami bahwa 

manusia harus bersyukur kepada Allah Swt, jika bersyukur kepada-Nya 

maka untuk kebaikan diri sendiri, namun jika kufur maka merugikan 

dirinya diri sendiri, karena Allah Maha Kaya, tidak butuh siapapun dan 

apapun dari hamba-Nya.  

b. QS. an-Naml [27] : 40, tertuliskan sebagai berikut:  

                                         .  

 
Artinya: Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari al- Kitab: "Aku 

akan datang  kepadamu dengannya sebelum matamu berkedip". 

Maka tatkala dia  melihatnya terletak di hadapannya, dia pun 

berkata: "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji aku 

apakah aku bersyukur atau kufur. Dan barangsiapa yang 

bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri 
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dan barangsiapa yang kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha 

Kaya lagi Maha Mulia".
106

 

 

M. Quraish Shihab menuliskan tentang ayat di atas bahwa 

berkatalah seseorang yang memiliki ilmu dari al-Kitab: “Aku akan datang 

kepadamu dengannya yakni dengan membawa singgasana itu kemari 

sebelum matamu berkedip.” Maka serta merta, singgasana itupun hadir di 

hadapan Nabi Sulaiman as. Dan tatkala dia melihatnya terletak dan benar-

benar mantap di hadapannya, dia pun berkata: “ini sesuai keinginanku  

termasuk karunia Tuhanku dari sekian banya karunia yang dilimpahkan 

kepadaku.  Karunia itu untuk menguji aku apakah aku bersyukur dengan 

mengakuinya sebagai anugerah atau kufur dengan menduga bahwa ia 

memang hakku atau usahaku sendiri tanpa bantuan Allah. Barang siapa 

yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk 

kebaikan dirinya sendiri dan barang siapa yang kufur itu adalah bencana 

untuk dirinya. Allah tidak bertambah kaya dengan kesyukurannya dan tidak 

kekurangan dengan kekufurannya, karena sesungguhnya Tuhan Maha Kaya 

lagi Maha Mulia.”107
  

Dari penafsiran Quraish Shihab di atas dapat diketahui bahwa 

manfaat syukurnya manusia kepada Allah adalah untuk kebaikan diri 

manusia itu sendiri, tidak menambah kekayaan Allah. Namun sebaliknya 
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jika manusia kufur atas nikmat-Nya maka itu adalah bencana untuk 

manusia itu sendiri pula.  

c. QS. Ibra>hi>m [14] : 7, tertuliskan sebagai berikut: 

           .     

Artinya: Dan tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya demi,  jika 

kamu bersyukur, pasti Aku tambah) kepada kamu, dan jika kamu 

kufur sesungguhnya siksa-Ku amat pedih.
108

 

 

M. Quraish Shihab menuliskan tentang ayat di atas bahwa ingatlah 

nikmat Allah tatkala Tuhan Pemelihara dan Penganugerah aneka kebajikan 

kepada kamu memaklumkan “sesungguhnya Aku (Allah) bersumpah demi 

kekuasaan-Ku, jika kamu bersyukur pasti Aku tambah nikmat-nikmat-Ku 

kepadamu karena sungguh amat berlimpah nikmat-Ku. Karena itu 

berharaplah yang banyak dari-Ku dengan mensyukurinya, dan jika kamu 

kufur yakni mengingkari nikmat-Ku dengan tidak menggunakan dan 

memanfaatkan sebagaimana Ku kehendaki, maka akan Ku-kurangi nikmat 

itu bahkan terancam mendapat siksa-Ku, karena sesungguhnya siksa-Ku 

akan kamu rasakan amat pedih. 
109

 

Dari penafsiran di atas dapat diketahui bahwa manfaat manusia 

bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat-Nya adalah Allah akan 
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menambah nikmat kepada manusia itu sendiri, tapi jika kufur maka Allah 

akan mengurangi nikmat-Nya bahkan memberikan azab yang pedih.  

 

 

 

 

3. Hal yang Harus Disyukuri 

a. Kehidupan dan kematian, QS. al-Baqarah [2] : 28, tertuliskan sebagai 

berikut: 

              .   

 
Artinya: Mengapa kamu kafir (tidak bersyukur) kepada Allah, padahal 

kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian 

kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-

Nya-lah kamu dikembalikan?.
110

 

 

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa pertanyaan di 

sini maksudnya kecaman dan keheranan. Bagaimana bisa kamu terus 

menerus kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, yakni tidak ada di 

pentas bumi ini, lalu Dia menghidupkan kamu di permukaan bumi ini, 

kemudian Dia mematikan kamu dengan mencabut nyawa kamu sehingga 
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kamu meninggalkan pentas bumi ini. Kemudian Dia menghidupkan kamu 

lagi di alam barzah, kemudian kepada-Ny-lah kamu dikembalikan untuk 

dinilai amal-amal perbuatan kamu selama hidup di dunia.  

Kehidupan dan kematian merupakan nikmat Allah yang seharusnya 

disyukuri. Kematian dapat merupakan nikmat bagi yang hidup dan yang 

mati. Kematian merupakan nikmat karena dia adalah pintu gerbang bagi 

yang taat untuk masuk ke surga.
111

 

Dari penafsiran di atas dapat diketahui bahwa kematian dan 

kehidupan yang Allah anugerahkan kepada semua makhluk-Nya wajib 

disyukuri. Karena Allah-lah yang menghidupkan (menjadikan manusia 

ada) dan Allah pulalah yang mematikan manusia saat ajal telah tiba, 

kemudian di hidupkan lagi ketika di alam barzah.   

b. Hidayah Allah, QS. al-Baqarah [2] : 185, tertuliskan sebagai berikut: 
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Artinya: (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan 

yang di dalamnya diturunkan al-Quran sebagai petunjuk bagi 

manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan 

pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, 

barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) 

di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan 

barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka 

(wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya 

itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagi 

kamu, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Dan 

hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada 

kamu, supaya kamu bersyukur.
112

 

 

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa beberapa hari 

yang telah ditentukan yakni dua puluh sembilan atau tiga puluh hari selama 

bulan Ramadhan. Bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya diturunkan 

al-Qur‟an sebagai pentunjuk bagi manusia menyangkut tuntunan yang 

berkaitan dengan akidah dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, 

pembeda yang jelas antara yang haq dan yang bathil. Maka barangsiapa di 

antara kamu mengetahui kehadiran bulan itu dengan melihatnya sendiri 

atau melalui informasi dari yang dapat dipercaya, maka hendaklah ia 

berpuasa. Akan tetapi, barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia 

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang 
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ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki 

kemudahan (keringanan untuk menggantikan puasa Ramadhan di hari lain) 

bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran. Dan hendaklah kamu 

mencukupkan bilangannya dan hendaklah juga kamu mengagungkan Allah 

atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur.
113

 

Dari penafsiran di atas dapat diketahui bahwa nikmat Allah yang 

wajib disyukuri salah satunya adalah petunjuk Allah yang bisa manusia 

dapatkan di dalam al-Qur‟an, di mana al-Qur‟an tersebut selain sebagai 

petunjuk juga sebagai pembeda antara yang haq dan bathil, dan al-Qur‟an 

tersebut diturunkan pada bulan Ramadhan yang mulia, bulan di mana umat 

manusia seluruhnya diwajibkan untuk berpuasa.  

c. Pengampunan, QS. al-Baqarah [2] : 52, tertuliskan sebagai berikut: 

        .   

 
Artinya: Kemudian sesudah itu Kami maafkan kamu, agar kamu 

bersyukur.
114

 

 

M. Quraish shihab menafsirkan bahwa sebelum ayat di atas 

menguraikan tentang kisah Nabi Musa yang dianugerahi kitab suci sebagai 

petunjuk bagi Bani Israil, tetapi Bani Israil menjadikan lembu sebagai 

sembahannya. Kemudian, walaupun kedurhakaan kamu (Bani Israil) sudah 
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sedemikian besar namun sesudah itu Kami masih mema‟afkan kamu agar 

kamu bersyukur dan memperbaiki diri. Hal ini menunjukkan betapa nilai 

pengampuna itu sedemikian tinggi dan besar.
115

 

Dari penafsiran di atas dapat diketahui bahwa hal yang sangat 

pantas dan wajib manusia syukuri adalah pengampunan Allah. Walaupun  

manusia berbuat salah sedemikian besarnya, Allah tetap mengampuninya. 

Pengampunan Allah yang sedemikian tinggi dan besar dimaksudkan agar 

manusia bisa bersyukur kepada-Nya.  

d. Pancaindera dan Akal, QS. an-Nah}l [16] : 78, tertuliskan sebagai berikut: 

                .   

 
Artinya: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu dalam 

keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia menjadikan bagi  

kamu pendengaran, penglihatan-penglihatan dan aneka hati, agar 

kamu bersyukur.
116

 

 

Penafsiran M. Quraish shihab akan ayat di atas bahwa Allah 

menegluarkan kamu berdasar kuasa dan ilmu-Nya dari perut ibu kamu 

sedang tadinya kamu tidak wujud, demikian juga Dia dapat mengeluarkan 
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kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Ketika Dia 

mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu, kamu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun yang ada di sekeklilingmu dan Dia menjadikan 

bagi kamu pendengaran, penglihatan dan aneka hati sebagai bekal dan alat-

alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dengan menggunakan 

alat-alat tersebut sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkannya kepada 

kamu.
117

  

Dari penafsiran M. Quraish Shihab di atas dapat dipahami bahwa 

nikmat-nikmat Allah yang wajib disyukuri karena manusia terus  

menggunakannya setiap waktu yakni penglihatan, pendengaran dan lain-

lainnya yang termasuk dalam pancaindra, dan selain itu juga wajib 

mensyukuri akal yang telah Allah anugerahkan dengan menggunakannya 

untuk meraih pengetahuan. 

e. Rezeki, QS. al-Anfa>l [8] : 26, tertuliskan sebagai berikut: 

                   .  

 
Artinya: Dan ingatlah ketika kamu sedikit, lagi tertindas di bumi, kamu 

takut orang-orang menculik kamu, maka Allah memberi kamu 
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tempat menetap dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan 

pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rezeki  yang baik-baik 

agar kamu bersyukur.
118

 

 

Penafsiran M. Quraish Shihab mengenai ayat di atas bahwa ingatlah 

wahai seluruh kaum muslimin lebih-lebih para muhajirin dari Mekkah, 

ketika kamu berjumlah sedikit, lagi tertindas aneka faktor di muka bumi 

yakni Mekkah atau di seluruh persada bumi ini, kamu semua merasa takut 

orang-orang yang berkuasa akan menculik kamu satu persatu, maka Allah 

memberi kamu tempat menetap di mana saja yang ditetapkan Allah, dan 

dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu 

rezeki yang bermacam-macam dan yang baik-baik agar kamu semua 

bersyukur.  

Dari penafsiran di atas dapat dipahami bahwa manusia wajib 

bersyukur kepada Allah Swt Sang Pemberi nikmat. Karunia Allah yang 

wajib disyukuri berdasarkan ayat di atas adalah rezeki yang beraneka 

macam, banyak, baik dan bermanfaat bagi manusia.   

f. Sarana dan Prasarana, QS. an-Nah}l [16] : 14, tertuliskan sebagai berikut:  
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     . 
Artinya: Dan Dia yang menundukkan lautan agar kamu dapat memakan 

darinya daging yang segar dan kamu mengeluarkan darinya 

perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar 

padanya, dan agar kamu bersungguh-sungguh mencari karunia-

Nya dan agar kamu bersyukur.
119

 

 

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa Dial-lah Allah 

Swt yang menundukkan lautan dan sungai serta menjadikan arena hidup 

binatang dan tempatnya tumbuh berkembang serta pembentukan aneka 

perhiasan, agar kamu dapat menangkap hidup-hidup dari ikan-ikan dan 

sebangsanya di sana, sehingga kamu dapat memakan darinya daging yang 

segar dan kamu dapat mengeluarkan dengan upaya yang sungguh-sungguh 

untuk mendapatkan dari laut dan sungai itu perhiasan yang kamu pakai, 

seperti permata, mutiara, marjan dll.  

Kemudian disamping itu kamu melihat wahai yang dapat melihat, 

menalar dan merenung, betapa kuasanya Allah sehingga bahtera dapat 

berlayar padanya membawa barang-barang dan bahan makanan, betapapun 

berat bahtera itu tidak tenggelam, sedang air yang dilaluinya sedemikian 

lunak, karena Allah menundukkan itu agar kamu memanfaatkannya dan 

bersungguh-sungguh mencari rezeki dari karunia-Nya, agar kamu terus 

menerus bersyukur dengan menggunakan anugerah tersebut sesuai tujuan 
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penciptaannya untuk kepentinganmu, generasi sesudahmu dan juga 

makhluk selainmu.
120

 

Dari penafsiran di atas dapat diketahui bahwa karunia Allah Swt 

yang harus disyukuri adalah sarana prasarana kehidupan ini yang telah 

disediakan oleh Allah, seperti lautan dan sungai yang dapat dilayari, 

diambil ikan-ikan segarnya dan bahkan juga dapat diambil perhiasan 

darinya seperti permata, mutiara dll.   

 

 

g. Kemerdekaan, QS. al-Ma>ida>h [5]: 20, tertuliskan sebagai berikut: 

                      .  

 
Artinya: Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Hai 

kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia mengangkat 

Nabi diantaramu, dan dijadikan-Nya kamu orang-orang 

merdeka, dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah 

diberikan-Nya kepada seorangpun diantara umat-umat yang 

lain".
121
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M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat di atas memerintahkan 

setiap pembaca dan pendengar agar mengingat dan merenungkan ketika 

Nabi Musa as berkata kepada kaumnya: Hai kaumku, ingatlah dengan hati 

dan pikiran kamu nikmat Allah atas kamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi 

di antara kamu dan menjadikan kamu memiliki kebebasan dan 

kemerdekaan layaknya raja-raja, setelah sebelumnya kamu tertindas oleh 

fir‟aun, serta telah menganugerahkan kepada kamu apa yang belum pernah 

diberikan kepada satupun di antara umat-umat yang lain.  

Dari penafsiran di atas dapat diketahui bahwa nikmat yang telah 

diberikan Allah kepada sekalian manusia yang harus disyukuri salah 

satunya adalah nikmat kebebasan dan kemerdekaan, di mana seseorang 

bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dengan bebas dan merdeka dari 

penindasan.   

4. Waktu bersyukur, QS. al-Furqa>n [25]: 62, tertuliskan sebagai berikut:  

             

 
Artinya: Dan Dia yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi siapa  

yang ingin mengambil pelajaran atau bagi yang ingin bersyukur.
122

 

 

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas bahwa Dia yang 

menjadikan malam dan siang silih berganti yang satu datang setelah yang lain. 
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Dia yang mengaturnya untuk dimanfaatkan oleh siapapun yang ingin 

mengambil pelajaran sehingga menyadari betapa Allah Maha Esa, Maha 

Mengetahui dan Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, atau bagi yang ingin 

bersyukur atas segala limpahan karunia-Nya.
123

 

Kata syuku>r terambil dari kata syakara yang maknanya yaitu pujian 

atas kebaikan serta penuhnya sesuatu atau menampakkan sesuatu ke 

permukaan. Syukur manusia kepada Allah dimulai dengan menyadari dari 

lubuk hatinya yang terdalam betapa besar nikmat-Nya disertai dengan 

ketundukan dan kekaguman yang melahirkan rasa cinta kepada-Nya dan 

dorongan untuk bersyukur. Syukur juga diartikan sebagai menggunakan 

anugerah Ilahi sesuai tujuan penganugerahannya.
124

  

Dari penafsiran di atas dapat dipahami bahwasannya syukur adalah 

menggunakan anugerah Ilahi sesuai tujuan penganugerahannya. Kapan 

manusia diwajibkan untuk bersyukur kepada-Nya? Waktu untuk bersyukur 

kepada Allah atas segala limpahan karunia-Nya adalah sepanjang siang dan 

malam, tidak terbatas hanya siang saja atau malam saja. Meskipun siang dan 

malam silih berganti dan terus berganti manusia tetap diwajibkan utuk terus 

bersyukur.  

  

E. Materi Syukur dalam Aqidah Akhlak Kelas VIII MTs 
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1. Definisi Syukur 

Syukur itu tersusun  atas tiga hal, yaitu ilmu, keadaan dan perbuatan. 

Yang dimaksud dengan ilmu adalah menyadari bahwa semua kenikmatan itu 

datangnya dari Zat Yang Maha Pemberi Kenikmatan yakni Allah Swt. 

Keadaan yaitu menyatakan kegembiraan karena memperoleh kenikmatan. 

Sedangkan perbuatan yaitu memanfaatkan dan mengamalkan nikmat yang 

diberikan Allah tersebut.  

Ungkapan rasa syukur itu dilakukan melalui lisan dan perbuatan. 

Mengungkapkan rasa syukur melalui lisan yaitu dengan mengucapkan puji-

pujian kepada Allah atas nikmat-Nya.
125

 Bersyukur melalui lisan antara lain 

mengucapkan:  

       

Artinya: “Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.”126
 

Bersyukur dengan perbuatan yaitu mempergunakan kenikmatan yang 

diberikan Allah untuk hal-hal yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun 

orang lain. 

Seseorang belum dikatakan bersyukur kepada Allah, kecuali apabila 

kenikmatan yang diperolehnya itu dimanfaatkan dan dipelihara dengan 

sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, jika seseorang menggunakan kenikmatan dari 

Allah untuk hal yang tidak baik, maka orang tersebut termasuk kufur nikmat.  
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Kufur nikmat yaitu orang yang tidak menggunakan dan membiarkan 

nikmat pemberian Allah itu bertumpuk-tumpuk tanpa dimanfaatkan untuk 

kemaslahatan umat.
127

 Firman Allah:  

         

 
Artinya: “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya aku ingat (pula) 

kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu 

mengingkari (nikmat)-Ku."
128

 

 

Nikmat Allah yang tidak terhingga itu wajib disyukuri. Yang dimaksud 

syukur nikmat adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang 

diterima. Allah Swt senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada semua 

makhluknya dengan bermacam-macam nikmat yang tidak dapat dihitung 

banyaknya. Seandainya daun-daun di bumi dijadikan kertas, ranting-ranting 

kayu dijadikan pena, dan air dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat Allah 

yang diterima setiap saat, niscaya tidak akan cukup untuk menulis jumlah 

nikmat Allah tersebut.
129

 Allah Swt berfirman:  

            
Artinya: “Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak 

dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”130
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2. Perintah Bersyukur  

Mensyukuri nikmat Allah adalah kewajiban setiap muslimin dan 

muslimat. Ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk mensyukuri nikmat 

Allah antara lain:  

              

  
Artinya: “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".
131

 

 

Selain itu, perintah untuk bersyukur  juga terdapat dalam Surat al-Baqarah 

ayat 152. 

3. Bentuk-bentuk Syukur  

Bentuk-bentuk perilaku syukur dalam kehidupan sehari-hari 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Selalu mengucapkan ‚Alh}amdulilla>h‛ atau terima kasih setiap kali 

menerima kenikmatan. 

b. Menggunakan apa yang diberikan sesuai dengan kehendak pemberiannya. 

c. Menjaga dan merawat dengan baik apa yang telah diberikan. 

d. Menyisihkan sebagian harta untuk diserahkan ke baitul mal. 

e. Menyisihkan waktunya untuk membantu orang yang belum bisa membaca 

al-Qur‟an. 
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f. Menggunakan anugerah yang diberikan Allah kepada hal-hal yang baik, 

seperti menggunakan mata, mulut untuk hal yang baik dan bermanfaat.  

4. Cara bersyukur  

a. Syukur dengan hati 

Syukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya 

bahwa nikmat yang diperoleh adalah semata-mata karena anugerah dan 

kemurahan Ilahi. Syukur dengan hati mengantarkan manusia untuk 

menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan 

keberatan betapapun kecilnya nikmat tersebut.  

b. Syukur dengan lidah  

Syukur dengan lidah adalah mengakui dengan ucapan bahwa 

sumber nikmat adalah Allah sambil memuji-Nya dengan bacaan 

‚Alh}amdulilla>h‛.132 

c. Syukur dengan perbuatan 

Syukur dengan perbuatan adalah dengan menjadikan nikmat-nikmat 

yang telah Allah berikan padanya sebagai sarana amal ibadah serta 

menjaga diri sebisa mungkin dari tercebur dalam maksiat.
133

 

5. Macam-macam Nikmat Allah dan Cara mensyukurinya 

a. Nikmat Jasmani  

                                                        
132

 Husna Latifah, Akidah Akhlak Untuk Kelas VIII MTs (Citra Pustaka), 29.   
133

 Ibid., 30.   



70 
 

  

Nikmat jasmani adalah pemberian Allah kepada manusia berupa 

jasmani. Disebut juga badan atau tubuh. Allah telah memberi bentuk tubuh 

yang baik yang terdiri atas: 

1) Paru-paru untuk bernafas 

2) Mata untuk melihat  

3) Telinga untuk mendengar 

4) Lidah untuk mengecap atau merasa 

5) Hidung untuk mencium 

6) Mulut untuk makan dan berbicara 

7) Kaki untuk berjalan 

8) Tangan untuk memegang dan sebagainya.  

Salah satu saja dari tubuh seseorang itu tidak bekerja, tentu akan 

mengalami kesulitan. Misalnya saja Allah menghentikan jantung untuk 

berdenyut dan lain sebagainya. Nikmat-nikmat tersebut harus disyukuri 

dengan cara: 

1) Memelihara seluruh tubuh dengan baik agar tidak terkena penyakit, 

rusak atau cacat.  

2) Menggunakan anggota tubuh untuk melakukan perbuatan yang baik. 

Misalnya, mulut digunakan untuk berkata-kata yang baik dan 

sebagainya.  

3) Mendekatkan diri kepada Allah, misalnya dengan mengerjakan salat dan 

membaca al-Qur‟an. 
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4) Mengucapkan ‚Alh}amdulilla>h‛ atas pemberian Allah berupa nikmat 

jasmani.
134

 

b. Nikmat Rohani  

Nikmat rohani adalah segala pemberian Allah yang tidak dapat 

dilihat oleh mata. Nikmat itu berada dalam jiwa yang antara lain:  

1) Nikmat iman dan Islam 

2) Nikmat sehat  

3) Nikmat akal pikiran  

4) Nikmat senang dan bahagia 

5) Nikmat rasa ingin maju 

6) Nikmat rasa ingin menghormati 

7) Nikmat rasa ingin berbuat baik 

8) Nikmat rajin dan sebagainya.
135

 

Dengan nikmat rohani, kehidupan manusia berbeda dengan 

kehidupan binatang. Dengan nikmat rohani, kehidupan manusia ada 

peningkatan dan kemajuan, sedangkan kehidupan binatang tidak 

mengalami kemajuan. Oleh karena itu manusia wajib bersyukur dengan 

cara:  

1) Rajin beribadah kepada Allah 

2) Rajin belajar 
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3) Hormat dan patuh kepada orangtua 

4) Hormat dan patuh kepada guru 

5) Memelihara kesehatan 

6) Giat bekerja 

7) Jujur dan sopan kepada sesama manusia 

8) Mengucapkan ‚Alh}amdulilla>h‛ atas pemberian Allah berupa nikmat 

rohani.
136

  

c. Nikmat Rezeki  

Nikmat rezeki adalah pemberian Allah berupa harta benda. 

Termasuk nikmat rezeki anatara lain; makanan, minuman, uang, pakaian, 

rumah, radio, televisi, computer, motor, mobil dan lain sebagainya. Dengan 

adanya nikmat rezeki tersebut hidup manusia menjadi mudah dan 

menyenangkan. Oleh sebab itu, wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat 

tersebut dengan cara:  

1) Menggunakan uang dan barang untuk keperluan yang baik 

2) Merawat barang-barang agar tidak cepat rusak 

3) Banyak beramal, misalnya menyumbang untuk membangun masjid, 

madrasah dll. 

4) Mengeluarkan zakat harta 

5) Meminjamkan barang jika ada teman yang membutuhkan 
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6) Mengucapkan ‚Alh}amdulilla>h‛ atas pemberian Allah berupa nikmat 

rezeki ini.
137
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BAB IV 

KONSEP SYUKUR MENURUT M. QURAISH SHIHAB 

 DALAM TAFSIR AL-MISHBA<H DAN RELEVANSINYA DENGAN 

 MATERI AQIDAH AKHLAK KELAS VIII MTS 

 

A. Konsep Syukur Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishba>h 

1. Definisi Syukur 

Syukur  dalam pandangan M. Quraish Shihab terambil dari kata 

syakara  yang maknanya yaitu pujian atas kebaikan, penuhnya sesuatu atau 

menampakkan sesuatu ke permukaan. Karena itu, kata syukur diperhadapkan 

dengan kata kufur yang berarti menutupi.  

Syukur manusia kepada Allah dimulai dengan menyadari dari lubuk 

hatinya yang terdalam betapa besar nikmat dan anugerah-Nya disertai dengan 

ketundukan dan kekaguman yang melahirkan rasa cinta kepada-Nya dan 

dorongan untuk bersyukur dengan lidah dan perbuatan.   

M. Quraish Shihab mendefinisikan syukur sebagai menggunakan 

anugerah Ilahi sesuai tujuan penganugerahannya. Ini berarti, manusia harus 

dapat menggunakan segala yang dianugerahkan Allah di alam raya ini sesuai 

dengan tujuan penciptaannya. Manusia harus mempelajari segala apa yang ada 

di alam raya ini, kemudian menggunakan ciptaan tersebut sesuai dengan 

tujuan diciptakannya.  
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Menurut M. Quraish Shihab, syukur itu harus mencakup tiga hal yaitu 

dengan hati, lisan dan perbuatan. Manusia harus meyadari dengan hatinya 

bahwa apa saja nikmat yang manusia  terima dan nikmati sekecil apapun itu 

adalah dari Allah sumbernya. Kemudian, manusia juga diwajibkan untuk 

menyebut-nyebut nikmat dan pemberian Allah dengan lisannya dengan 

mengucapkan “Alh}}}amdulilla>h‛. Selain itu, manusia juga wajib bersyukur 

dengan perbuatan yakni menggunakan segala apa yang telah Allah 

anugerahkan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya 

untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada-Nya.  

Pemaknaan syukur secara istilah menurut M. Quraish Shihab ini 

sejalan dengan definisi yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali bahwa 

syukur adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dengan maksud 

pemberiannya. Di mana bersyukurnya seseorang itu harus mencakup syukur 

dengan hati, lisan dan perbuatan.    

Dengan demikian, syukur pada hakikatnya mencakup tiga sisi yaitu: 

a. Syukur dengan hati: kepuasan batin atas anugerah 

b. Syukur dengan lisan: mengakui anugerah dan memuji pemberi-Nya 

c. Syukur dengan perbuatan: memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai 

dengan tujuan penganugerahannya.  

Akan tetapi, manusia sering kali salah paham dalam mengartikan 

syukur, mereka mengira syukur itu hanya sebatas ucapan dengan lisan saja. 
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Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengetahui dan tidak mau 

mempelajari apa yang telah Allah ciptakan untuk mereka. Selain itu, mereka 

sering kali lalai ketika menerima dan mempergunakan anugerah-Nya, mereka 

menyangka bahwa dengan mengucapkan syukur saja sudah cukup dikatakan 

sebagai orang yang bersyukur. Mereka tanpa bersyukur dengan hati dan 

bahkan juga tidak bersyukur dengan perbuatan.  

Dari uraian-uraian di atas sungguh sangatlah jelas bahwa kewajiban 

manusia untuk bersyukur adalah Allah yang mewajibkan, oleh karena itu, 

manusia wajib bersyukur hanya kepada yang Esa yakni Allah Swt.  

2. Cara Bersyukur 

 Manusia harus bersyukur kepada Allah Swt agar Allah Swt 

menambah nikmat-nikmat-Nya dan siksa-Nya tidak menimpa kepada 

manusia, dengan cara bersyukur dengan hati, lidah dan perbuatan.  

a. Syukur dengan Hati 

Segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia wajib 

disyukuri. Cara bersyukur kepada Allah salah satunya adalah dengan hati, 

yang  berarti menyadari sepenuhnya bahwa apa saja nikmat yang manusia  

nikmati sekecil apapun itu adalah dari Allah. 

b. Syukur dengan Lisan 

Nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia wajib disyukuri, 

diantaranya yakni bersyukur secara lisan yaitu dengan membicarakannya 
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atau menyebut-nyebutnya. Dalam hal ini tentunya dengan memuji Allah 

Sang Pemberi nikmat, dengan mengucapkan “Alh}amdulilla>h”. 

c. Syukur dengan Perbuatan   

Manusia dalam meperrgunakan nikmat dan anugerah Allah, harus 

sesuai dengan yang Allah kehendaki. Selain itu yang wajib dilakukan 

terhadap nikmat tersebut adalah mensyukurinya dengan perbuatan atau 

amal ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud rasa 

syukur kepada-Nya. 

3. Manfaat Bersyukur 

Nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada manusia 

demikian banyaknya dan berlimpah ruah. Tugas manusia terhadap nikmat 

tersebut adalah menggunakan dengan sebaik-baiknya dan mensyukurinya. M. 

Quraish Shihab menegaskan dalam penafsiran QS. Luqma>n: 12 dan an-Naml: 

40 bahwa manusia wajib untuk bersyukur kepada Allah, yang mana jika 

manusia tersebut bersyukur kepada-Nya maka bermanfaat untuk kebaikan 

manusia itu sendiri, namun jika kufur maka merugikan diri sendiri dan bahkan 

merupakan bencana untuk manusia itu sendiri, karena Allah Maha Kaya tidak 

butuh siapapun dan apapun dari hamba-Nya..  

Selain itu M. Quraish Shihab juga menegaskan dalam penafsiran QS. 

Ibra>hi>m: 7 bahwa manfaat manusia bersyukur kepada Allah atas segala 

nikmat-nikmat-Nya adalah Allah pasti akan menambah nikmat-nikmat-Nya 
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kepada manusia itu karena nikmat Allah sungguh sangat melimpah ruah, tapi 

jika kufur maka Allah akan mengurangi nikmat-Nya bahkan memberikan azab 

yang pedih. 

4. Hal yang Harus Disyukuri 

Berbicara mengenai nikmat Allah, sungguh sangat demikian 

banyaknya. Allah Swt senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada semua 

makhluknya tanpa henti-hentinya dengan bermacam-macam nikmat yang 

tidak dapat dihitung banyaknya. Seandainya daun-daun yang ada di bumi  ini 

dijadikan kertas, ranting-ranting kayu dijadikan pena, dan seluruh air 

dijadikan tintanya untuk menuliskan nikmat Allah yang diterima setiap saat, 

niscaya tidak akan cukup untuk menulis jumlah nikmat Allah tersebut, karena 

demikian banyaknya, bahkan sampai-sampai manusia tidak akan sanggup 

untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Swt berikut  

            
    

Artinya; “Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak 

dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.138
 

 

Mengenai nikmat atau hal-hal yang harus disyukuri oleh manusia, M. 

Quraish Shihab mengemukakan secara eksplisit tentang nikmat Allah dalam 

beberapa ayat yang ditegaskan dalam tafsirnya al-Mishba>h  

                                                        
138

 QS. an-Nah}l: 18.   
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a. Kehidupan dan kematian  

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa manusia yang ada di muka 

bumi ini pada awalnya mati yakni tidak ada di muka bumi ini, lalu Allah  

menghidupkan manusia di permukaan bumi ini dengan memberinya ruh, 

kemudian Allah pada saatnya nanti akan mematikan dengan mencabut 

nyawa manusia sehingga meninggalkan pentas bumi ini sebagaimana 

awalnya. Kemudian Allah menghidupkan lagi ketika di alam barzah.  

Sehingga dapat diketahui bahwa kehidupan dan kematian 

merupakan nikmat yang begitu agung yang Allah berikan kepada seluruh 

makhluk-Nya terutama manusia, maka manusia harus bersyukur dengan 

nikmat kehidupan dan kematian tersebut.  

b. Hidayah Allah 

M. Quraish Shihab menegaskan dalam penafsiran QS. al-Baqarah: 

185 bahwa Allah telah memilih beberapa hari di antara sekian banyak hari 

yang dikumpulkan menjadi satu di bulan Ramadhan, bulan mulia dan suci 

di mana umat manusia diwajibkan untuk berpuasa selama satu bulan 

penuh. Karena sedemikian mulianya bulan Ramadhan, Allah menurunkan 

kitab suci al-Qur‟an pada bulan ini. Al-Qur‟an tersebut Allah turunkan 

sebagai pentunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk 

itu, dan sebagai pembeda yang jelas antara yang haq dan yang bathil.   
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Dengan diturunkannya al-Qur‟an tersebut, manusia haruslah 

bersyukur kepada-Nya, karena di dalam al-qur‟an tersebut berisi petunjuk 

Allah bagi manusia, selain sebagai petunjuk juga sebagai penjelas dan 

pembeda antara yang haq dan bathil, dan al-Qur‟an tersebut diturunkan 

pada bulan Ramadhan yang mulia, bulan di mana umat manusia seluruhnya 

diwajibkan untuk berpuasa.  

c. Pengampunan  

Dalam kehidupan ini, manusia tidak pernah lepas dari kesalahan 

dan dosa. Baik itu kesalahan yang sangat sampai kesalahan yang begitu 

besar, dosapun demikian, ada manusia yang berbuat dosa kecil dan ada 

yang besar. Akan tetapi, di luar itu semua ada yang Maha Pengampun yang 

selalu membuka pintu maaf dan pintu taubatnya manusia-manusia yang 

berbuat salah dan dosa, Dia-lah Allah Swt.  

Walaupun  manusia berbuat salah sedemikian besarnya, Allah tetap 

mengampuninya, karena Allah Maha Pengampun dan maha penyayang 

tehadap semua hamba-hamba-Nya. Pengampunan Allah yang sedemikian 

tinggi dan besar dimaksudkan agar manusia bersyukur terhadap nikmat 

yang satu ini dan berusaha untuk memperbaiki diri.  

d. Panca indera dan Akal 

Allah telah menganugerahi manusia penglihatan, pendengaran, 

penciuman bahkan Allah juga menganugerahi manusia akal untuk berfikir. 

Tugas manusia terhadap anugerah Allah tersebut adalah menggunakan 
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dengan sebaik-baiknya sesuai dengan maksud pemberiannya, dengan kata 

lain yaitu harus mensyukurinya. Misalnya nikmat penglihatan digunakan 

untuk melihat hal-hal yang baik bukan untuk maksiat dan sebagainya.   

Hal ini sesuai sebagaimana ditegaskan dalam penafsiran M. Quraish 

Shihab dalam QS. an-Nah}l: 78, bahwa Allah telah menciptakan manusia 

dan melahirkannya ke dunia dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-

apa. Kemudian Allah menganugerahi penglihatan, pendengaran, dan lain-

lainnya yang termasuk dalam pancaindera dan juga akal sebagai bekal dan 

alat untuk meraih ilmu pengetahuan. Hal ini dimaksudkan agar manusia 

bersyukur kepada-Nya dengan menggunakan alat-alat tersebut sesuai 

dengan tujuan Allah menganugerahkannya kepada manusia.   

e. Rezeki 

Allah telah memberi manusia begitu banyak nikmat, di antaranya 

yaitu Allah memberi manusia tempat tinggal, memberinya kekuatan dan 

pertolongan serta memberi manusia rezeki yang beraneka macam, banyak, 

baik dan bermanfaat bagi manusia. Hal yang demikian itu dimaksudkan 

agar manusia bisa bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat yang mana 

ketika memberi sesuatu kepada hamba-Nya tentu yang terbaik.    

f. Sarana dan Prasarana 

M. Quraish Shihab mengeaskan dalam tafsirnya bahwa Allah telah 

menyediakan berbagai sarana dan prasarana di bumi ini untuk manusia. Di 



82 
 

  

antaranya yaitu Allah Swt menciptakan lautan yang dapat dilayari bahtera, 

Allah juga menjadikan lautan tersebut arena hidup dan berkembang 

biaknya binatang yang dapat manusia ambil ikan-ikan segarnya dan halal 

untuk dimakan manusia. Kemudian, dari lautan tersebut juga dapat diambil 

perhiasan-perhiasan yang biasa dipakai oleh manusia seperti permata, 

mutiara, marjan dan lain-lain. Semua itu bisa manusia peroleh ketika ia 

bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki-Nya. Hal yang demikian itu 

dimaksudkan agar manusia terus menerus bersyukur dengan menggunakan 

anugerah tersebut sesuai dengan tujuan penciptaannya untuk kepentingan 

manusia itu sendiri dan generasi-generasi selanjutnya dan juga untuk 

makhluk-makhluk yang lain. 

g. Kemerdekaan 

Dalam QS. al-Ma>ida>h: 20, M. Quraish Shihab menafisrkan bahwa 

salah satu hal yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat 

kemerdekaan. Dengan nikmat kebebasan dan kemerdekaan tersebut 

manusia bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dengan bebas, merdeka 

dari penindasan dan memperoleh kesejahteraan hidup. Hal ini 

menunjukkan bahwa betapa agungnya nikmat kebebasan dan kemerdekaan. 

Oleh karena itu, manusia yang hidup dan menjalani kehidupan dalam 

kebebasan dan kemerdekaan haruslah bersyukur kepada Allah, karena 
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Allah-lah yang menjadikan manusia itu bebas dan merdeka dari segala 

penindasan, kesengsaraan, ancaman dll.    

5. Waktu Bersyukur 

Syukur adalah menggunakan anugerah Ilahi sesuai tujuan 

penganugerahannya. Kemudian kapan manusia diwajibkan untuk bersyukur 

kepada-Nya? Waktu untuk bersyukur kepada Allah atas segala limpahan 

karunia-Nya adalah sepanjang siang dan malam, tidak terbatas hanya siang 

saja atau malam saja. Meskipun siang dan malam silih berganti dan terus 

berganti manusia tetap diwajibkan untuk terus bersyukur, karena Allah 

memberi nikmat kepada manusia juga secara terus menerus tidak pernah 

berhenti dan tidak terhitung  jumlahnya.   

 

B. Relevansi Konsep Syukur Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-

Mishba>h dengan Materi Aqidah Akhlak Kelas VIII MTs 

Aqidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi 

tentram karenanya sehingga menjadi suatu keyakinan yang teguh dan kokoh 

tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan atau dengan kata lain aqidah 

adalah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang 

bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai 

sumber keyakinan yang mengikat. Sedangkan akhlak adalah kondisi jiwa yang 
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telah tertanam kuat, yang darinya terlahir sikap amal secara mudah tanpa 

membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.  

Aqidah akhlaq sangat dibutuhkan oleh umat Islam, karena sebagai 

pedoman bagi setiap muslim. Artinya setiap umat Islam harus meyakini pokok-

pokok kandungan aqidah akhlak tersebut. Hal ini bertujuan agar umat Islam 

dapat memahami benar ajaran Islam sebagai agama yang sempurna.  Agar ajaran 

Islam dapat dipelajari secara efektif dan efisien, maka perlu dikembangkan 

kurikulum pendidikan agama Islam sesuai perkembangan zaman. Begitu juga 

dengan mata pelajaran bahasa Arab yang sangat diperlukan sebagai alat untuk 

mempelajari sumber-sumber primer dari Pendidikan Agama Islam, salah satunya 

yaitu dalam mempelajari materi Aqidah Akhlak.  

Materi Aqidah Akhlak yaitu materi yang mengajarkan dan membimbing 

siswa untuk dapat mengetahui, memahami, meyakini aqidah Islam serta 

membentuk dan mengamalkan tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran 

Islam. Materi Aqidah Akhlak secara garis besar terdiri dari dua pokok 

pembahasan yaitu pembahasan mengenai akidah atau kepercayaan/keyakinan dan 

pembahasan mengenai akhlak atau budi pekerti.  

Salah satu di antara ruang lingkup materi Aqidah Akhlak di kelas VIII 

MTs yang penting untuk dipelajari peserta didik adalah materi tentang syukur 

kepada Allah. Materi ini sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah 

ditetapkan yaitu menerapkan akhlak terpuji kepada diri sendiri. 
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Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa syukur merupakan materi yang 

penting bagi peserta didik. Sebagai bagian dari materi Aqidah Akhlak, syukur ini 

diharapkan dapat secara langsung membantu terwujudnya sosok individu yang 

berakhlak karimah yang diidealkan. Sebagaimana tujuan pokok Aqidah Akhlak 

yaitu agar setiap muslim berbudi pekerti, bertingkah laku, berperangai atau 

beradat istiadat yang baik sesuai ajaran Islam. Selain itu Aqidah Akhlak 

mempuyai tujuan sebagai berikut:  

7) Memupuk dan mengembangkan potensi-potensi ke-Tuhanan yang ada sejak 

lahir. 

8) Menjaga manusia dari kemusyrikan. 

9) Menghindari dari pengaruh akal yang menyesatkan.
139

 

10) Ridha Allah Swt. 

11) Kepribadian muslim. 

12) Perbuatan yang mulia dan terhindar dari perbuatan tercela.
140

  

Aqidah Akhlak juga bertujuan untuk menumbuhkembangkan aqidah 

peserta didik dan mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari 

akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari.  

Perlu di ingat pula bahwa dalam suatu pembelajaran, materi merupakan 

alat untuk mencapai tujuan. Karena itu penentuan materi pengajaran harus 

didasarkan pada tujuannya. Hal ini dikarenakan materi tersebut harus mampu 

                                                        
139

 Rosihan Anwar, Akidah Akhlak, 15.  
140

 Ibid., 211.     



86 
 

  

mengantarkan peserta didik untuk bisa mewujudkan sosok individu sebagaiman 

yang digambarkan dalam tujuan. 

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa 

konsep syukur menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishba>h sejalan 

dengan konsep syukur dalam Islam yang mengarah bahwa syukur merupakan 

kewajiban dari Allah yang wajib dilakukan oleh semua umat manusia tanpa 

terkecuali. 

M. Quraish Shihab juga memaknai syukur sebagai menggunakan 

anugerah Allah sesuai tujuan penganugerahannya. Syukur menurut M. Quraish 

Shihab harus mencakup tiga sisi yakni syukur dengan hati, lisan dan perbuatan 

yang mana ini merupakan cara manusia untuk bersyukur. Manfaatnya yaitu, 

dengan bersyukur berarti untuk kebaikan manusia itu sendiri dan dengan syukur 

akan menambah nikmat yang Allah berikan. Nikmat Allah yang harus manusia 

syukuri diantaranya yaitu kehidupan, kematian, hidayah Allah, pengampunan-

Nya, pancaindra, akal, rezeki, sarana prasarana dan kemerdekaan. Mengenai 

waktunya kapan manusia bersyukur adalah setiap waktu sepanjang siang dan 

malam.  

 Sedangkan konsep syukur secara umum yakni menggunakan nikmat 

Allah sesuai dengan maksud pemberiannya, yang mana syukur di sini juga 

mencakup tiga hal yakni syukur dengan hati, lidah dan perbuatan, ini juga 

merupakan bagaimana caranya manusia untuk bersyukur kepada Allah. Manfaat 
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syukur itu sendiri adalah untuk kebaikan manusia sendiri bukan untuk Allah, 

karena dengan bersyukurnya manusia tidak akan menambah kekayaan Allah dan 

dengan kufurnya manusia juga tidak akan mengurangi kekayaan Allah. Manusia 

harus bersyukur secara terus menerus karena manusia terus menuggunakan 

nikmat Allah. Hal yang harus disyukuri manusia adalah nikmat agama, dunia dan 

akhirat. Selain itu manusia juga harus bersyukur dengan dihadirkannya ia dalam 

kehidupan ini, di mana Allah telah melengkapinya dengan berbagai alat istimewa 

yang dibutuhkannya. Disediakan fasilitas dan sarana prasarana yang menyangkut 

kebutuhan primer, sekunder sampai kepada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat 

hiburan dan perhiasan dihidangkan oleh Allah baik yang tercurah dari langit 

maupun yang terpancar dari dalam bumi. 

Sedangkan syukur dalam materi Aqidah Akhlak kelas VIII MTs yaitu 

bahwa syukur itu tersusun  atas tiga hal, yaitu ilmu, keadaan dan perbuatan. Ilmu 

adalah menyadari bahwa semua kenikmatan itu datangnya dari Zat Yang Maha 

Pemberi Kenikmatan yakni Allah Swt. Keadaan yaitu menyatakan kegembiraan 

karena memperoleh kenikmatan. Sedangkan perbuatan yaitu memanfaatkan dan 

mengamalkan nikmat yang diberikan Allah tersebut. Caranya bersyukur kepada 

Allah ada tiga yaitu dengan hati, lisan dan perbuatan. Ayat-ayat yang 

memerintahkan manusia untuk mensyukuri nikmat Allah antara lain dalam surat 

al-Baqarah ayat 152 dan surat  Ibrahim ayat 7.  
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Bentuk-bentuk perilaku manusia yang bersyukur dalam kehidupan sehari-

hari diantaranya: selalu mengucapkan ‚Alh}amdulilla>h‛, menggunakan, menjaga 

dan merawat dengan baik apa yang telah diberikan oleh Allah dan lain-lain. 

Sedangkan hal-hal yang harus disyukuri oleh manusia dalam materi 

Akidah Akhlak ini adalah nikmat jasmani antara lain paru-paru, mata, telinga, 

lidah, hidung dan lain-lain. Nikmat rohani antara lain nikmat iman dan Islam, 

sehat, akal pikiran, senang dan bahagia, rasa ingin maju dan lain sebagainya. 

Nikmat rezeki di antaranya makanan, minuman, uang, pakaian, rumah, radio dan 

lain sebagainya.  

Sehingga dapat diketahui pula bahwa konsep syukur menurut M. Quraish 

Shihab dalam Tafsir al-Mishba>h relevan dengan materi syukur dalam Aqidah 

Akhlak kelas VIII Madrasah Tsanawiyah. Syukur merupakan akhlak terpuji 

kepada diri sendiri yang ada hubungannya dengan Allah. Dalam syukur menurut 

M. Quraish Shihab membahas tentang definisi syukur, cara bersyukur, manfaat 

syukur, hal-hal yang harus disyukuri, dan waktu bersyukur. Sementara itu, 

syukur dalam Aqidah Akhlak dibahas mengenai definisi syukur, perintah 

bersyukur dalam al-Qur‟an, cara-cara manusia untuk bersyukur, bentuk-bentuk 

syukur dan macam-macam nikmat Allah yang wajib disyukuri oleh manusia. 

Akan tetapi syukur menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah lebih 

mendalam dan luas daripada materi syukur dalam Aqidah Akhlak di Madrasah 

Tsanawiyah. 
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Syukur menurut M. Quraish Shihab sejalan dengan definisi syukur dalam 

Aqidah Akhlak. Di mana syukur  menurut M. Quraish Shihab yaitu 

menggunakan anugerah Allah sesuai dengan tujuannya. Ini berarti manusia harus 

dapat menggunakan segala yang dianugerahkan Allah di alam raya ini sesuai 

dengan tujuan penciptaannya. Manusia harus bersyukur dalam semua keadaan 

baik dalam keadaan senang maupun susah, sendiri maupun bersama-sama. 

Sedangkan syukur dalam Aqidah Akhlak bahwa berterima kasih kepada Allah 

atas segala nikmat yang diterima. Akan tetapi definisi yang diungkapkan oleh M. 

Quraish Shihab lebih luas dari pada definisi dalam Aqidah Akhlak.  

Syukur merupakan perintah Allah yang tercantum dalam beberapa ayat 

al-Qur‟an. Dalam materi Aqidah Akhlak mengambil ayat tentang syukur yakni 

surat Ibrahim ayat 7 dan al-Baqarah ayat 152. Sedangkan M. Quraish Shihab 

menjelaskan semua ayat al-Qur‟an tentang syukur. Mengenai cara bersyukur 

menurut M. Quraish Shihab sama dengan yang ada dalam materi syukur di 

Aqidah akhlak yakni ada tiga cara: dengan hati, lisan dan perbuatan.  

M. Quraish Shihab juga menjelaskan tentang manfaat bersyukur yakni 

dengan bersyukur berarti untuk kebaikan manusia itu sendiri dan dengan syukur 

akan menambah nikmat yang Allah berikan. Sedangkan dalam syukur di Aqidah 

Akhlak tidak dijelaskan. Selain itu M. Quraish Shihab juga menjelaskan waktu 

manusia untuk bersyukur yakni sepanjang siang dan malam secara terus menerus 

tidak terhenti, sementara materi syukur dalam Aqidah Akhlak tidak menjelaskan 

hal tersebut.  
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Mengenai hal-hal yang harus disyukuri oleh manusia,  M. Quraish Shihab 

menyebutkan di antaranya yaitu kehidupan, kematian, hidayah Allah, 

pengampunan-Nya, pancaindra, akal, rezeki, sarana prasarana dan kemerdekaan. 

Sementara itu, nikmat Allah yang wajib disyukuri manusia dalam materi Aqidah 

Akhlak ini adalah nikmat jasmani, nikmat rohani, dan nikmat rezeki. Dalam 

materi ini di bahas juga mengenai bentuk-bentuk perilaku manusia yang 

bersyukur dalam kehidupannya di antarnya adalah: selalu mengucapkan 

‚Alh}amdulilla>h‛, menggunakan, menjaga dan merawat dengan baik apa yang 

telah diberikan oleh Allah dan lain-lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan konsep syukur menurut M. Quraish Shihab dalam 

Tafsir al-Misba>h dan relevansinya dengan materi Aqidah Akhlak kelas VIII 

MTs, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Konsep syukur menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishba>h adalah 

menggunakan anugerah Allah sesuai tujuan penganugerahannya. Syukur 

harus mencakup tiga sisi yakni syukur dengan hati, lisan dan perbuatan yang 

mana ini merupakan cara manusia untuk bersyukur. Manfaatnya yaitu, 

dengan bersyukur berarti untuk kebaikan manusia itu sendiri dan menambah 

nikmat yang Allah berikan. Nikmat Allah yang harus manusia syukuri 

diantaranya yaitu kehidupan, kematian, hidayah Allah, pengampunan-Nya, 

pancaindra, akal, rezeki, sarana prasarana dan kemerdekaan. Sedangkan 

waktu manusia untuk bersyukur adalah setiap waktu sepanjang siang dan 

malam.  

2. Konsep syukur menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishba>h relevan 

dengan materi Aqidah Akhlak kelas VIII MTs, karena syukur dalam Aqidah 

Akhlak membahas mengenai definisi syukur, perintah bersyukur dalam al-

Qur‟an, cara-cara manusia untuk bersyukur, bentuk-bentuk syukur dan 
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macam-macam nikmat Allah yang wajib disyukuri oleh manusia. Yang 

mana penjelasan-penjelasannya sejalan dengan apa yang diungkapkan M. 

Quraish Shihab, akan tetapi M. Quraish Shihab menjelaskan secara lebih 

mendalam dan luas, Ia juga menjelaskan tentang manfaat dan waktu 

bersyukur.   

  

B. Saran 

1. Pendidik 

Pengajaran dan pembimbingan siswa untuk dapat mengetahui, 

memahami, dan meyakini aqidah Islam serta membentuk dan mengamalkan 

tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran Islam khususnya mengenai 

syukur sangat perlu ditanamkan sejak dini. Hal ini dikarenakan syukur 

merupakan salah satu akhlak terpuji kepada diri sendiri yang ada 

hubungannya dengan Allah. 

2. Lembaga pendidikan  

Lembaga pendidikan sebagai rumah kedua bagi peserta didik 

diharapkan dapat menyediakan bahan referensi buku bacaan penunjang 

pembelajaran materi dasar seperti tafsir dan hadith yang dapat menambah 

pengetahuan tentang ajaran Islam khususnya mengenai syukur.  


