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PENDIDIKAN KARAKTER: MAKNAKEBERSYUKURAN (Penielajahan Religio-Psikologis)

Azis
Universitas Muhanrmadiyah Yogyakarta

Abstraksi
Krebersyukuran secara komprehensif mencakup perbuatan hati, lisan dan anggota fubuh.

Berkaitan dengan psikologi positif, syukur merupakan motif tertinggi dalam ibadah kepada
Allah. Ibariah yang didasari oleh syukur dapat terjamin kelestarian dan berlangsungannya,

karena ia bebas dari pamrih. Kebersyukuran mengandung aspek-aspek positif baik secara

kognitif, emosi dan perilaku. Kebersyukuran juga sebagai konsep dasa-r moral dalam
pembentukan pendidikan keperibadian dalam rangka mendekatkan dan melekatkan diri kepada
Allah SWT.

Perintah bersyukur secara bergandengan dengan perintah berdzikir, hal ini rr.enuniukkan
kepada kedudukan yang penting dalam Islam. Orar-ig yang bersyukur selalu didorong unfrrk
menjadi orang yang ikhlas, sabar, bersahaja, tidak mudah menyalahkan Tuhan, murah hati,
cukup, humanis, tidak materialistik, berpikir positif dan bersikap nrimo (qana'ah). Sedang

hikmah kebersyukuran secara kajian religi psikologi positif, merupakan anugerah Altah,
mengurangi emosi negatif, dan melalui syukur dapat mencapai kebahagiaan dan kehidupan
yang penuh keientraman. Serta rlampu membuat individu tidak mudah merasa kesepran dan
terhindar dari gejala depresi.

Kata Kunci : kebersyukuran, religi, psikclogis
Seorarrg musiim harus menyadari

balw.,a kekayaan hakiki ittr leta-knya ada

pada keikhlasan jiwa darr kerelaan hati
menerima karu:"ja iiahi, seberapaoun
besarnya. Haria kekayaan dl dunia

sejatinya hanya titipan dan amanah Allah
yang harus dimanfaa&an di jalarr

keridhaan-Nya, sebagai tanda syukur

{epada sang Pemberi Nikmat 2

Hal tersebut karena ajaran tentang

kewajiban manusia untuk bersyukur atas

nikrnat karunia Aliah yang telal..

dilimpahkan, menernpa-ti kedudukan
yang sangat penting <ialam ajaran lslam.
Imam Al-Gazali menegaskan bahwa

disebullya perintah bersyukur sec;ua

bergandengan dengan perintah berdzikir,
menunjukkan kepada kedudukan yang

penting itu. Dalam AQur'an kata

syukur disebut sebanyak 75 kali. Dalam

tRachmat Ramaiihana A-l-Banjari,

Prophetic Leadership, Yogyakarta : Diva Press,

2008, hlm. 188.

'Irharn Sya'roni, Motivasi Islami Dosis

Tinggi, Yogyakarta : Citra fusalah, 2010, hlm. lQ$.

a- Pendahuiuan
Bersyurcur kepada Allah swt

adalah suatu ungkapan rasa terima kasih
terhadap apa-apa yang teiah ,liberikan-
Nyu kepada harnba-hamba-l{ira.

Ungkapan rasa syukur dapat dilakukan
dqngan ucapan, perilaku dan hati.
Syukur dengan lisan berupa pengakuan

atas anugerah dalam derajat kepasrahan,

syukur dengan periiaku adalah

mengambil sikap setia dan menngabdi,

sedang syukur dengan hati adalah

tentram dengan bermusyahadah secara

kontinyu melaksanakan pemujian. Kaum
cedekiawan bersyukur dengan lidah
mereka, kaum pecinta bersyukur dengan

perbuatan dan kaum 'aifin bercyttkur
dengan sikap istiqomah dalam semua

perilakunya.l
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dia, yalg selalu rnelangkahkan

kakinya uniuk taat dan beramal

shaleh semata, maka contohlah

dia. Dan bila engkau melihat

seorang mad yang engkau

membencinya, maka bencilah.

amalnya. Maka engkau menjadi

orang yang bersyukur.

Kemudian Ibnu Hazm

menutuP jawabannYa dengart

mengatakan bahwa orang Yartg

bersyukur dengan lisannya saja tarpa

<iibuktikan dengan amal perbuatan

dan sikap, maka ia ibarat seorang

laki-laki yang punyai pakaian, lalu ia

pegang ujungnya, tidak ia Pakai.
Menjadi sia-sialah pakaian tersebut. 12

Pendapat Al-Jauziyah Yarg
dikuti oleh Ida Fitri, menggambarkan

syukur dengan tiga maLna, Pertama,
mengetahui nikrnat Yang ardnYa

menghadirkan nikmat di dalam

pikiran, mempersaksikan dan

membedakannya. Kedua, artinYa

rnenerima nikrrrat AUah dengan

segala kerendahan diri kepada-|Jya.

Dan ketiga yaif.r memuji karena

nikmat /ilIah, dan memuji Sa.g

Pemberi Allah saw. t3

3. KeutamaanSyukur.

Manusia diperintahkan"

bersyuk-.:r kepada Al1ah, bukan

untuk kepentingan Aliah, karena

Allah ghaniyun'anil 'alamin, taPi

untuk kepentingan manusia itu

''Ahmad Fand, Periibersih Jiwa,
-,' :rtahan Nabhani ldris, Ba:rdung : Fustaka.

-'- . h1m. 146-148"

t'Ida Fi',ri Sholihah, Kebersyukuran (Ltpaya

.':bangun Karalder Bangsa Meialui Figur

-'':o,), diterbitkan dalam Jurnal Dakwah Vol. XV.

2 Tahun 2A14, Fakuitas Dakwah dan

. -unikasi LIN Sunan Kalijaga Yogyakar.a, .........

- 189.

ISBN 978-602-1 3 690-6-r

ser-rdiri. Allah menyatakarr cialam

Q.S. Luqman ayat 72, yang artinya "
....Dan barang siapa bersyukur

kepada Allah, maka sesungguhnya ia
bersyukur untuk dirinya sendiri, dar.r

barang siapa yang tidak bersyukur,

maka sesungguhnya Allah Maha

Kaya lagi Maha Terpuji.
Dijelaskan juga da-lam QS.

Ibrahim ayat 7, yar"rg artinya "Dart

ingatlah tatkala Tuhanmu

memaklu-mkan : sesungguhnya jika

kamu beisyukur, pasti Kami akan

rncnambah nikmat kepadamu, dan

jika kamu mengingkari nikmat-Ku,

maka sesungguhnya azalr-Ku sangat

pedih". ra

Orang yang bersyukur akan

mencapai kebahagian, dengan

kehidupan yang tenang dan tentram.

Berbeda dengan orang vang tidak
bersyukur, selalu merasa kurang,

sehingga tidak merasakan

ketenar.gar dalam hidupnya, akan

rr.udah sakit hati bahkan samPai

stress. ls

Oleh karena itu periu

memperluas jalan menuju

kebahagian yaitu : bebaskan hatimu
dari.rasa dendam dan rasa takut,

hidup sederhana, sedikit berharap,

banyak memberi, isilah penuh

harapanmu dengan kasih sayang/

pancarkanlah cahaya matahari,

lupakan dirimu sendiri dan ingatlah

orang lain, perlakukanlah sesama

ral-ihat 
Qur'an Surat Luqman ayal 12 dart'

Q.S. Ibrahim ayat7.

''Ida Fitri Sholihah, Keb ersyukuran i'{.ip aya

Manbangun KaraUer Bangsa Melalui Figur

Ulama), diterbi&an dalam Jumai Daiovah Voi. XV.
No. 2 Tahun 20L4, Fa-kultas Daku'ah d^n

Komunikasi IIIN Sunan Kalljaga Yogyakarta, .........

h1m.398.
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rrranusia seperti engkau
diperlakukan (Mattern).
Ivluhammad Chirzin menegaskan
bahwa sumber kebahagiaan hidup
adaiah kesehatary hati nurani yang
suci murni/ dan rumah yang
menyeftmgkan (Sidney Smithl. t:

4. Hambatanuntuk Bersyukur
Al-Gazali mengatakan bahwa

kebodohan dan kelaiaian merupakan
penyebab pokok yang menghambat
manusia untuk bersyukur. Dengan
kebodohan dan kelalaian itu,

. inanusia tidak mampu mengenali
nikmat Allah, padahal rasa syukur
tidak terwujud kecuali
orang mengenal nikmat Allah.
Mensyukuri nikmat Allah dengan
mengucapkart alhamdulillah darr asa-

syukru lillah. Hanrbalom lain yaitu
desakan keinginan hawa nafsu dan
pengaruh kuat syetan. r8

Menghadapi manusia yang
tidak sadar, AI-GazaIi menawarkarr
solusi, yakni untuk orang-or€ulg yang
trjuo, mara hatinya
direkomendasikan untuk
merenungkarr berbagai crecam
njkmat A[ah yang bersifat umum.
Sedangkan bagi orang-olang yang
d*go hatinya, penyadarannya
dengan memperhatikan . keadaan
orang secara fuik material berada
dibawahnya cian melakukan ap.a

l6Muhammad Chirzn, Kearifun Semesta,

Jakarta : PT. Gramcdia Pustaka Utama, 2015, hlu,.
2s5.

t'rbid., 
h-Ln. 260.

"Badan Litbang dan Dikiat Kementerian
Agama RI, Spiritualitas dan Akhlak (Tafsir Al-
Qur' an Tematik) ......... hlm. 429.

ISBN 978_602_73690_6-1

yang biasa dilakukan oleh sebagian
ulama sufi. 1e

Lebih jauh Al-Ghazali yang
penciapahrya dikutip Ida Fitri,
memandang orang yang tidak
bersyukur disebut kufur, yang
merupakan salah satu penyakit hati,
karena hatinya tertumbuk dalam
hawa nafsu, sehingga akan mendapat
laknai serh hati berbolak balik,
seolah tidak pernah beriman (tidak
tenang). Maka ketika penyakit hati
tidak bisa dikendalikarr, akan
terjerumus kepada cinta dunia dan
kemunafikaru zo

5. Hikmah Dibalik Syukur
Bahwa syukur tidak selalu

ditujukan kepada Allah, melainkan
jrga ditujukan kepada sesama
martusia. Dalam bahasa Indonesia,
syukur kepada sesama manusia
disebut terima ka.:ih. Islam
memerintahkan umatnya unfuk
ri'.embalas kebaikan orang lain
dengan berterima kasih atau
bersyukur. .21 Dalam hal ini
ditegaskan dalam hadie nabi, yang
ariinya "Barang siapa yang tidak
bersyukur kepada manusia, berarti ia
tidak bersyukur kepada Allah
(Riwayat At-Tabrani dari Jabir).

Berterima kasih kepada
sesama manusia sangat penting

. untuk menciptakan kebaikan hidup

'nlbid., hkr..432.

20lda Fir.i Shoiihah, Kebersyukuran ((Jpaya

Membangun Karalder Bangsa Melalui Figur
Uama), diterbitkan dalam Jurnal Dakwah Vol. XV.
No. 2 Tahun 2014, Fakultas Dakwah dan

Komunikasi LIIN Srman Kal!'aga Yogyakarla, .........
h]m.391.

2lBarlan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama RI, Spiritualitas da;t Akhlqk (Tafsir Al-

Qur' an Tematik) ......... hlm. 433-434.

ingin
1_6
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bersama, dapat membangkitkan
semangat dan tekad para pelaku
kebajikan yang ikhlas dalam beramal
dan bermaffaat untuk orang lain,
sehingga berusaha untuk
menambahnya. Dikuatkan oleh AI-
Qurtubi, dengan bersyukur aL-an

memperoleh kesempurnaan,
kelestarian dan penambahan nikmat.
Dengan syukur, nikmat yang telah
ada akan teryaga, sebagaimana
nikmat yang hilang akan diperoleh
kembali.2

Penulis jrgu mengkaitkan
s),ukur dengan tujuan pokok
penciptaan manusia yakni ibadah
kepada Allah. Menurut Rasyid Ridla,
rnengatakan ibadah kepada Allah
meruoakan puncak syukur hamba
kepada-Nyaz

Kelebihan lain dari rnotivasi
svukur- dibanding dengan rnotivasi
1ain, bahwa s),ukur memungkinlan
pelaku ibadah uniuk beribadah
secara lestari berkesinanib,_rngan,
karena nikrrrat yang harus disyukuri
memang tidak oernah h.abis.
Tingg',nya tingkat ibaCah yang
didasari motif syukur berkaitan
dengan ibadah yang
kerkesinambungan ibadah itu.
Karena ibadah ciilakukan tanpa
pamrih, tapi ungkapan rasa syukur
ata-q nikmat Allah yang tidak henti-
hentinya dan ticiak mengenal kata
akhir, ia akan berlanjut terus tanpa
mengenal pasmg surut, istilah ini

zAbu Abduflah Al-eurtubl, Al-Jami' li
I#ilrzil Qur'art Beirut : Darul Fila, 1994, hlrr .

.r!q--

rMuhammad Rasyid Rida, Tafsir Al-
tu,iuz I hlm.60.

rsBN 978_602_7 3 690_ 6_1

disebut dengan ishqoruah dalam
ibadah.2a

Hikmah kebersyukuran
secara kajian psikologi positif,
merupakar anugerah Allah.
Penelitian Sheldon dan Sonja yang
dikutip oleh Ida Fitri Shoiihah
menunjukkan bahwa kebersyukuran
dapat r,engurangi emosi negatif
pada diri seseorang. 2sDan dengan
bersyukur dapat mencapai
kebahagiaan dan kehci-upan yang
penuh ketentraman dan mudah
menghadapi perrnasalahan hidup
atau keadaan yang menekan. Syukur
juga mampu membuai individu tidak
mudah merasa kesepian dan
terhi:rdar dari gejala depresi.zo

Hikinah yang lain, bahrva
orang yang bersyukur adalah orang
yang adil dan beradab, karena
manusia adalah makhluk yarrg
berbudaya dengan potensi ciptq rasa
dan karsa. Sikap adil dan beradab
sesuai denga_i., martabat manusia.
Dan juga lebih peduli terhadap oiang
lain, sebagai manusia sebagai
perantara Tuhan rlalam memperoleh
nikrlat, sehingga tidak sekedar
mengucapkan terinra kasitu
prelainkan peduli dan saling
membanfu satu sama latn.zz

zoBadan Litbang dan Drklat Kementeian
Agama PJ, Spirituciitas ,jan Akhlak (Tafsir At_
Qur' an Tematik).."...... hlm. 137 438 "

2ilda Frtri Shohhah, Keberq,ttkuran (IJpaya
Membangun Karakter Bangsa Melalui Figur
Uama),.............. hltn. 386.

26Bada'' Litbang dan Dii,Cat Kementerian
Agama RI, Spiritualitos dan Akhlak (Tafsir At-
Qur' an Tematik)......... hlm. 437 -438.

"Ida Fit.i Sholihah, Kebersyukuran (Llpaya
Membangun Karalder Bangsa Melalui Figur
Uam a),.............. hhn. 402.
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C. S1,'ukur da1am Al-eur'alr .ia:-, ,__----__ * --.

1. A1-Quran Surah Asr-S,,u:= ," , _-
yang artin\ra :"Dan se,\i:;:...: _-

melapangkan rezekinr . . -,. =hamba-hamba-Nva nisca_r,a r:.:_. .
akan berbuat melampaui batas jl
bumi, tetapi Dia menurullan ciensa:
ukuran yang Dia kehenclal,:
Sungguh Dia Maha Teliti terhadap
keadaan hamba-hamba_Nya,,. 2s

2. A_l-Qur'an Surah Ibarhim ayat 7, yang
artinya "Dan ingatlah ketika
Tuhanmu memaklumkan t
Sesunguhnya jika kamu bersyukur,
niscaya Aku akan merrambah nikmat

, kepadamu, tetapi jika kamu
mengingkari, maka pasti azab_Ku
sangat bera{'.2e

3. AI-Qur'an Surah An_Nami ayat 40,
yang ariinya ......Maka ketika Nabi
Sulaiman melihat singgasana itu
terletak dihadapannya, dia pun
berkata : irLi termasuk karunia
Tuhanku untuk mengur;iku. apakah
aku berslrukur atau mengingkari.
Barang siapa bersyukur, maka
sesungguhnya bahwa dia bersyukur
untuk kebaikan dirinya sendiri dan
barang siapa ingkar, maka
sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya,
Maba Mulia.3o

4. Al-Baqarah ayat 152, yang artinya
Bersyukurlah kepada_Ku dan
janganlah karnu mengingkari nikmat_
Ku

5. Hadits yang diriwayatkan dari
Abdullah bin Umar ra, bahwasanya
Rasuluiiah pernah bersabda ketika
beliau di atas mimbar sedang
menuturkan masalah sedekah dan

'slihat AI-Qur,an Surah Asy-Sur a ayat27.

'eLrhatAl-Qur,an Surah Ibrahim ayat 7 -

3olihat AI-Qur,an Surah An-Naml ayat4l.

. _. tsti 9r8-60 2-7 369 0_6_1

rLengirindari perbuataa meminta_
ntnta, "taagan yang di atas lebih
baik dari pada tangan yang di bawah.
Tangaa yang di atas adalah pemberi
dar, tangan ;,ang di bawah adalah
peminta-minta (HR. Bukhari). 31

r Haciits y;rng diri-wayatkan dari Abu
jiurarrah ra. Ia berkata : Rasulullah
p:rnah bersabda : Kaya itu bukanlah
l:a:ena banyak harta, tapi kaya
adalali kava hati (yuk i hatinya
m.rasa puas dengan apa yang telah
crberrlan oleh AIIaft. :z

D. \{enaramkan Rasa Syukur
Aplrkasi rasa kebersyukuran

kepada Allah swt dilakukan dengan
cara:

a. Ucapan lisan yakni mengucapkan
kalimar At-Harnduliliah (eS. Al Isra
ayat 171, atau Al_Hamdutiilcth rabbit
'alamin (eS. yunus ayat 10).

b. Senantiasa meningkatkan kualitas
pemahaman, penghayatan, dan
pengamalan keimanan, keislarr,.arr,
keihsanan dan ketauhidan kepada
Allair swt.

c. Senantiasa meningkatkan kualitas
kesehaian dan kesejahteraan fisik,
mental, spirifual, finansial dan
sosiainya.

d. Senar,tiasa meningkatkan kecerdasan_
kecerdasan diri, sehingga membawa
kepada keberkahan dan kerahmatan
bagi diri dan lingkungan secara luas
dan universal. s3

R.asa syukur melimpahkan
banyak keuntungan yaitu :

3rtrmam 
Al-Mundziri,

Muslim, Pene{emah Achmad
Pustaka Amani, 20}3,htm. 3 lZ.

,'Ibid.,hlm. 
-?19.

Ringkasan Shahih

Zaidun, Jakarta :

33Rachmat

Praphetic Leadership
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a. Melarutkan Perasaan negatif :

kemarahan dan kedengkian nrencair

dalam pelukannYa, ketakutan dan

pembelaan diri.
L'. Menghilangkan penghalang-halang

cinta

c. \{embangkitkan kebaira giaan

d. Rasa syukur adalah untuk semua

orang, artinya m-erefleksikan hadiah

i,ang dimilikinra. ea

- risah lnspirat'J
1. Kisah Pertaiira

Nabi Musa a.s. mernilki umat

yang jumlahnYa sangat banYak dan

umur mereka parrjang-panjang. Ada

orang kaya dan ada Yang miskin.

Suatu hari ada seorang Yang miskin

datang menghadaP Nabi Musa a.s. Si

mlqkin kemudian berkata kepada

Nabr Musa, "Wahai Nabi Allah,

tolong sampaikan Permohonanku
kepada Alla-h agar Ia menladikanku

orar.g yane kaYa"'

Nabi Musa tersenYum dan

berkata kepada si miskin,

" Saudaraku, perbanyaklah bersyukur

kepada Allah swf'. Si Miskin agak

terkejut dan kesal. Ia berkata,

"Bagairn-ana aku mau banYak

bersyukur, sedangkan makan Pun
aku amat iarang dan Pakaian Yang
aku pakai pun hanYa satu lembar ini
saja". Akhirnya si miskin Pulang
tanpa mendaPatkan aqa-aPa Yang
diinginkannya.

Beberapa waktu kemudian

seorang kaya datang menghadaP

kepada Nabi Musa a.s. Orang kaYa

berkata kepada Nabi Musa, "Wahai

Nabi Allah, tolong samPaikan

permohonanku kepada Allah agar ia

3oRoger Walsh, Essential Spirituali4t,

:-:-:mah Edi Setyo, Yogyakarta : Pohon Sukma,

:'ilm.l23-124.

ISBN 978-602-7 3690 -6-l

menjadikan aku ini seorang miskin.

Terkadang aku merasa terganggu

dengan hartaku. Nabi Musa

tersenyum, lalu berkata, Wahai

saudaraku, jangadah karnu

bersyukur kepada Aliah srvt. Wahai

Nabi Allah, bagaimana aku tidak
bersyukur kepada Allah? Dia telah

memberiku mata yang dengannya

aku dapat melihat, telinga Yang
dengarrrya aku dapat mendengar.

Allah telah memberiku tangan Yang
dengannya aku clapat bekerja, dan

teiah memberiku kaki Yang

dengannya aku dapat berjalan.

tsagaimana aku tidak
mensyukurinya? Jav.'ab si kaYa.

Akhirnya, si kaya if.r pulans ke

ruma}lnya. Kemudian terjadilah si

Kaya semakin ditambah

kekayaannya oleh Allah swt, karena

ia seialu bersyukur. Dan si miskin

menjadi semakur miskin. Allah swt
mengambil semua kenikmatan Yang
telah diberikan-Nya seh.ingga si

miskin itu tidak memiliki selembar

pakaian puit yang melekat

ditubuhnya. ini semua karena ia
tidak mau bersyukur kepada Allah
swt.3s

2. Kisah kedua

Zaenab binti lahsY adalah

saalah satu dari sekian banyak istri
Rasulullah SAW. Beiiau teikenal

sebagai seorang wardta yang berhati

mulia, lemah lembut dan Penuh
kasih sayang, serta ringan tangan

(suka bersedekah) terutama kepada

anak-anak yatim.
Rasulullah SAW" Pernah

bersabda kepada para istrinYa,

bahwa yang paling dahulu menYusul

3'Irham Sya'roni, Motivasi

Tinggi ..........h1rn. 109- 1 I 1.
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beliau {wafat) adalah orang yang

paling mulia tangannya. Maksudnya

orang yang paling banyak

bersedekah. Dan karena sabda

Rasulullah- itulah yang kemudian

membuat Zainab binti Jahsy gemar

bersedekah- Bahkan karena

kedermawanannya tidak ada seorang

pun yang dapat menandingi Zainab

dalam hal bersedekah. Beliau tidak

segan-segan mengeluarkan harta

benda yang dimilikinya guna

membanfu orang-orang yang

membutuhkan, terutama kePada

fakir miskin dan anak-anak yatim.

Setelah Rasulullah wafat,

Zatnab memperbanyak usahanYa

agar dapat bersedekah lebrJr ban5'ak

lug. Bahkan ketika ia mendaPat

bagran dari Baitul MaL beliau berdo'a

: Wahai Tuhanku, janganlal'r harta ini
menjadi penyebab fitrrah, Kemudian

beliau membagikan kepada kaum

fakfu miskin dananak-anak yatim.
ItuIah bukti bahwa Allah S-I4IT.

itu adatah dzat.. Yarry Maha

melimpahkan kcbarkan. Meskipun

Zatl,:rab seiaiu menyedekahkan

hartanya, tetapi harhanya tetaP

melimpah.
F. Kesimpulan .

Syukur merupakan aiaran yang

sangat penting dalam Islam, sehingga

dalam alQur'an dan as-Sunnah disebut

beriringan dengan zikt dan ibadah

kepada Allah. Syukur secara

komprehersif mencakup perbuatan hati,

lisan dan anggota tubuh. Syukur kepa<ia

Allah atas nikmatnya akan menyebabkan

peltambahan nikmat di dunia dan

akherat. Dan yang berkaian dengan

psikologi positif, syukur merupakan

rotif tertinggi dalam ibadah kepada

Allah. Ibadah yang didasari cleh syukur

dapat terjamin kelestarian dan

berlangsungannya, karena ia bebas dari

ISBN 978-602-1 3690-6- I

pannrih. Ibadah Rasulullah SAW.

merupakan representasi dai'i ibadah

Kebersyukuran jrgu mengandung

berbagai hai yang positi{ baik secara

kogrritif, emosi dan perilaku. Syukur

merupakan konsep dasar moral dalam

pembentukan keperibadian individu.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdullah A-l-Qurfubi, Al-l arui' li Ah.k"amil

Qur'an, Beirut : Darul Fikr,1994.

Ahmad Farid, Pembersih liwa, Terjenn-ht-n

N abhani I Cis, Bandrtng : Pustaka, 1990.

Badarr Litbang dan Diklat Kementerian

Agama RI, Spiritualitas dan Akhlak (fafsir

Al-Qur'an Tematik), Jakarta : Lajnah

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.

Dwi Fikotul 'Uyun, Ksah kisah 99 Asmatil

Husna Untuk Anak, Surabaya : Bintang

Usaha Jaya,lt.
Imam Al-Mundziri, Ringkasan Snnhih Musliru,

Penerjemah Achmad Za'dun, Jakarta :

Pustaka Amard,2003.

Irhanr Sya'roni, Llotiaasi Islami Dosis Tingg:,

Yogyakarta : Citra Risalah, 2010.

Jurnal Dakwah Media Dakwah dirn

Komunikasi Islam Vol. VX. No. 2 Tahun

2014. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suka Yogyakarta, 20-J.4.

Muhammad Chirzrn, Keaifan Semesta, jakarta

: PT. Gramedia Pustaka Utam4 2015

Muhammad Rasyid I\da,Tafsir Al-Manar, juz

1.

M. Q. Shihab, Wawasan Al-Qur'an : Tafsir

Maudlur atas Pelbagai Persoalan Umat,

Bandung :Nitzan,7996.
Rachmat Ramadhana Al-Banjari, Prophehc

Leadership, Yogyakarta : Diva Press, 2006.

Roger Walsh, Essential Spiituaiitll,

penerjemah Edi Setyo, Yogyakarta : Pohon

Strkma,2004.

Tim Syari-.il Al-Qur'an, Syaiitii Al-Qur'en

Miraole The Referensi, Barrdung : Sygrna

Publishing, 2010.

Yunahar llyas, Kuliah Akhlah Yogyakarta :

Pustaka Pelajar Offset, 1999.

288


