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Dalam kehidupan seharFhari, sering kita temui orang yang diberikan kelimpahan harta namun
selalu merasa berkekurangan. Ada pula yang diberikan sedikit sakit namun sudah mengeluh dan merasa
sakit yang hebat. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?

Beberapa penelitian membuKikan bahwa gratitude (bersyukur) seringkali muncul sebagai
karakter atau kekuatan yang dominan dan menonjol dibanding kekuatan lainnya. Survei yang dilakukan
terhadap remaja dan orang dewasa Amerika menunjukkan bahwa lebih dari 90o/o responden
mengekpresikan rasa syukur, sehingga membantu mereka untuk merasa bahagia. Emmons (2007) juga
menemukan bahwa seseorang yang melihat hidup sebagai suatu berkah atau hadiah dan secara sadar
belajar berperilaku bersyukur, akan mengalami banyak pengalaman hidup yang beruntung. Bersyukur
tersebut, lebih lanjut terbukti dapat meningkatkan kesehatan emosi dan fisik. Hal ini juga memperkuat
relasi-relasi sosial individu dan juga dengan komunitas.

Beberapa ahli psikologi mencoba menyelidiki metode manakah yang paling baik untuk
memperkaya perasaan positif (bahagia, senang, puas, dll). Mereka melakukan eksperimen dengan cara
membagi siswa dalam empat kondisi, yaitu tiga kondisi terkait rasa syukur (memikirkan, menulis essai,
atau menulis surat tentang seseorang yang akan disyukuri) dan satu kondisi netral (menulis surat
tentang keluarga). Orang yang berada dalam kondisi bersyukur secrra berkala melaporkan peningkatan
perasaan positif, dibandingkan mereka yang berada dalam kelompok kontrol.. Hal ini mengekspresikan
atau bahkan merefleksikan pengalaman bersyukur atau berterima lasih (gratitude) dapat memperkaya
suasana nati (mod) seseorang. Perasaan negatif (sedih, kecewa, marah, frustrasi, dll.) akan mudah
didapat, tetapi yang positif sulit dirasakan. Pollyanna (2006) membantu orang melihat keuntungan dari
situasi dalam hidupnya dengan cara mengajarkan mereka suatu rasa bersyukur. Kadang-kadang memlliki
orang yang dapat melihat sesuatu yang baik dalam hidup membuat hal yang baik tersebut terlihat lebih
jelas bagi diri sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang bersyukur mampu melihat pengalaman
positif atau hal-hal positif dari suatu peristiwa menyenangkan ataupun yang menyedihkan. Dengan
demikian seseorang yang bersyukur akan mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian tanpa banyak
keluhan ahupun perasaan negatif.

1. Pengertian Bersyukur
Pengertian gratitude atau bersyukur tidak mudah untuk diklasifikasikan, tetapi lebih mudah untuk

dikonseptualisasikan dalam bentuk emosi, perilaku, nilai-nilai moral yang bai( kebiasaan, sifat, dan
bentuk respon koping seseorang Kata gratitude berasal dari bahasa latin gratia yang artinya
keanggunan atau keberterimakasihan. Arti dari bahasa latin ini berarti melakukan sesuatu dengan
kebaikan, kemurahan hati, keindahan memberi-menerima, dan kedermawanan. Bersyukur adalah
menyadari dan berterimakasih terhadap hal-hal baik yang telah terjadi, Bertqsei dan Mi!!ard, Solomon,
dalam Emmons dan McCullough (2003) mendefinisikan bersyukur sebagai kemauan untuk mengenali nilai
tambah yang mungkin tidak disadari dari pengalaman-pengalaman hidupnya tanpa membandingkan apa
yang sudah diraih oleh orang lain dengan dirinya sendiri. Bersyukur berasal dari persepsi bahwa
seseorang telah diuntungkan oleh tindakan orang lain. Bersyukur muncul karena adanya penghargaan
saat seseorang menerima karunia dan sebuah apresiasi terhadap nilai dari karunia tersebut. Bersyukur
juga sering didefinisikan sebagai rasa berterimalosih dan bahagia sebagai respon penerimaan karunia,
entah karunia tersebut merupakan keuntungan yang terlihat dari orang lain ataupun momen kedamaian
yang ditimbulkan oleh keindahan alamiah. Secara singkat, orang yang bersyukur adalah seseorang yang
menerima sebuah karunia dan sebuah penghargaan dan mengenali nilai dari karunia tersebut. Bersyukur
bisa diasumsikan sebagai kekuatan dan keutamaan yang mengarahkan kehidupan yang lebih baik
(Petercon dan Seligman, 2004). Bersyukur didefinisikan sebagai rasa berterima kasih dan bahagia
sebagai respon penerimaan karunia, baik karunia tersebut merupakan keuntungan yang terlihat dari
orang lain ataupun momen kedamaian yang ditimbulkan oleh keindahan alamiah. Secara singkat orang
yang bersyukur adalah seseorang yang menerima sebuah karunia dan sebuah penghargaan dan
mengenali nilai dari karunia tercebut. Orang yang bersyukur mampu mengidentifikasikan diri mereka



sebagai seorang yang sadar dan befterimakasih atas anugerah Tuhan, pemberian orang lain, dan
menyediakan waKu untuk mengekpresikan rasa terima kasih mereka (Peterson dan Seligman, 20M).

Bersyukur juga merupakan keubmaan yang mengarahkan individu dalam meraih kehidupan
yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan Emmons dan McCullough (2003) menunjukkan bahwa
kelompok yang diberikan perlakuan bersyukur memiliki kesejahteraan subjeKif yang lebih tinggi
dibandingkan dengan kelompok yang tidak memperoleh perlakuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa
bersyukur memberikan keuntungan secara emosi dan interpersonal. Bersyukur berkaitan dengan
kepuasan hidup, karena bersyukur merupakan hal yang positif dan pengalaman yang memiliki emosi
positif memiliki kaitan dengan kepuasan hidup. Sifat bersyukur berbeda-beda pada tiap individu
bergantung pada seberapa sering dan kuat rasa syukur tersebut dialami dan banyaknya stimulasi yang
dibutuhkan untuk meningkatkan rasa bersyu kur.

Bersyukur sebagai sikap moral dalam kategori yang sama dengan emosi, seperti empati, simpati,
rasa bersalah, dan malu. Empati dan simpati timbul ketika seseorang memiliki kesempatan untuk
berespon terhadap musibah yang menimpa orang lain, rasa bersalah, dan malu timbul ketika seseorang
tidak melakukan kewajibannya sesuai standar, sedangkan bersyukur timbul ketika seseorang menjadi
penerima dari sebuah kebaikan.

Dua hal yang penting untuk mengungkap rasa syukur, yaitu: (1). Mengembangkan metode untuk
memperkuat rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari dan menilai bagaimana efek rasa syukur pada
kesejahteraan hidup, dan (2). Mengembangkan pengukuran untuk menilai perbedaan individual terkait
dengan kecenderungannya dalam bersyukur. Seseorang yang melihat hidup sebagai suatu berkah atau
hadiah dan secara sadar belajar berperilaku bersyukur, akan mengalami banyak pengalaman hidup yang
beruntung, Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bersyukur adalah kemauan
untuk mengenali nilai tambah, peraffian berterimakasih, dan bahagia sebagai respon penerimaan
karunia, baik dari orang lain maupun yang diperoleh dari Tuhan.

2. Bagaimana Cara Bersyukur?
FiEgerald (1998) mengidentifikasikan tiga komponen dari rasa bersyukur, antara lain:

(a). I+loral barometer: Rasa aprcsiasi yang hangat untuk seseorang atau sesuatu, meliputi
perasaan cinta dan kasih sayang. Rasa syukur atau berterima kasih juga dapat dikonseptualisasikan
sebagai sebuah kebajikan. Rasa syukur atau terima kasih sebagai sebuah emosi moral, sesuatu yang
menggerakkan seseorang untuk memperhatikan orang lain ahu mendukung ikatan sosial yang suportif.
Rasa syukur atau befterima kasih menandakan kemurahan hati yang dirasakan bahwa seseorang telah
memberikannya sebuah hadiah, peftolongan, ataupun kebaikan.
(b).Moral motive : Niat baik (gudwill) yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu
meliputi keinginan untuk membantu orang lain yang kesusahan, keinginan untuk berbagi,
dll. Rasa syukur atau berterima kasih mendorong seseorang untuk bertindak timbal balik terhadap orang
lain yang membantunya secara langsung (dh*t reciprocitl) ataupun hal lain (upstream reciprocity).
(e). Morat reinfotqr i Ke@nderunga!! untsk beftindak pasitlf berdasarxan rasa apresiasi dan
kehendak bailt, meliputi intensi menolong orang lain, membalas kebaikan orang lain,
beribadah, dl!. Sebagai penguat moral, rasa syukur atau berterima kasih meningkatkan peluang
perilaku bermurah hatidi masa depan.

Bersyukur ini dapat dilakukan secara personal atau bersyukur sosial adalah rasa befterimakasih
yang ditujukan kepada orang lain secara khusus yang telah memberikan kebaikan. Selain itu juga bisa
dilakukan secara transpersonal yakni suatu ungkapan terima kasih kepada Tuhan yang telah
memperkaya kualitas hidup. Individu yang bersyukur lebih cenderung mengakui keyakinan akan
keterkaitan seluruh kehidupan, sefta ikatan dan tanggung jawab terhadap orang lain. Kelompok religi
pada umumnya melakukan aKivitas yang melibatkan anggotanya untuk mereflekikan kondisi baik atau
pemberian yang disyukuri dalam hidup. Selamat mengaplikasikan moral htomehr, moral mothre,
dan moral rcinforen Semoga dengan mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan serta mensyukuri
bantuan orang lain, ke depan perasaan puas dan bahagia akan diperoleh.
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