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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kebahagiaan 

1. Pengertian Kebahagiaan  

Menurut Seligman (2005) kebahagiaan hidup merupakan konsep yang 

mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu serta aktivitas-aktivitas 

positif yang disukai oleh individu tersebut. Kebahagiaan hidup ini ditandai dengan 

lebih banyaknya afek positif yang dirasakan individu dari pada afek negatif. 

Veenhoven (dalam Rahardjo, 2007) mengatakan bahwa kebahagiaan bukan 

suatu sifat melainkan suatu variabel biasa sehingga dapat dipelajari dan 

dikondisikan sedemikian rupa untuk dapat dimiliki. Contoh sederhana mungkin 

dengan penjelasan bahwa manusia akan merasa bahagia dengan terpenuhinya 

semua kebutuhan hidupnya atau mungkin dengan melakukan aktifitas-aktifitas 

sederhana yang menimbulkan kesenangan yang amat mendalam hingga 

menciptakan kebahagiaan. 

Khavari (2006) menyebutkan bahwa kebahagiaan terasa tidak hanya ketika 

mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi juga ketika kita menginginkan apa 

yang telah kita dapatkan. Sementara itu, menurut Carr (2004) kebahagiaan  adalah 

suatu karakter psikologi positif yang menetap dengan tingkat kepuasan yang 

tinggi dalam hidup, suatu tingkat tinggi pada pengaruh positif dan tingkat rendah 

pada pengaruh negatif. 
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Kebahagiaan bukan hanya berkisar pada fenomena perasaan senang, baik 

atau luar biasa yang dialami, tetapi juga merasa baik secara keseluruhan yakni 

sosial, fisik, emosional, dan psikologis (Froh, Bono, & Emmons, 2010). 

Kebahagiaan adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan individu dan 

merupakan suatu kondisi yang sangat ingin dicapai oleh semua orang dari 

berbagai umur dan lapisan masyarakat (Argyle, 2001). 

Beberapa peneliti psikologi cenderung menyamakan istilah happiness 

(kebahagiaan dalam bahasa Inggris) dengan subjective well‐being (Uchida, dkk., ; 

Lyubomirsky dkk., Boven, Pavot dalam Anggoro dan Widhiarso, 2010). Carr 

(2004) mengatakan bahwa happiness dan subjective well-being keduanya merujuk 

pada perasaan positif, yaitu sebagai perasaan bahagia atau ketenangan maupun 

keadaan positif seperti ikut serta dalam kegiatan yang mengalir atau terlarut di 

dalamnya. 

Dari beberapa pengertian ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan 

adalah suatu kondisi emosi positif yang dirasakan oleh individu secara subyektif 

dalam menilai diri sebagai individu yang bahagia dan aktivitas positif yang 

dilakukan sehingga secara keseluruhan kualitas kehidupan menjadi baik. 
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2. Karakteristik orang – orang yang mencari kebahagiaan 

Secara lebih lanjut, Veenhoven  (1995) menjelaskan bahwa ada beberapa 

hal yang tampak pada orang-orang yang mencari kebahagiaan, yaitu: 

a. Kemakmuran. 

Ini adalah salah satu hal utama yang ingin dipenuhi sebagai basic need, 

paling tidak dengan tersedianya sandang, pangan dan papan. 

b. Akses pengetahuan. 

Sebagai refleksi dari komponen kompetensi kognisi, beberapa jalan untuk 

mendapatkannya adalah melalui literatur bacaan, pendidikan di sekolah 

dan peran media lainnya. 

c. Kebebasan personal. 

Kebahagiaan juga bisa diperoleh dengan semakin luasnya kebebasan 

sebagai individu dalam lingkungan bermasyarakat. 

d. Kesamaan posisi. 

Orang-orang yang memiliki posisi lemah di dalam struktur masyarakat 

cenderung akan merasa tidak bahagia, oleh karenanya mereka akan 

mencari posisi yang lebih baik dan memberikan kenyamanan bagi mereka. 

e. Kesehatan. 

Kepuasan hidup yang membawa kebahagiaan akan terjadi saat seseorang 

memiliki fisik yang baik dan mental yang sehat. 

f. Karakteristik psikologis. 

Orang-orang yang bahagia cenderung berpikir bahwa mereka dapat 

mengendalikan hidup mereka, tidak seperti orang-orang yang tidak merasa 
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bahagia yang sering berpikir bahwa mereka seperti sekedar alat permainan 

takdir belaka. 

g. Posisi sosial. 

Seseorang akan memiliki kecenderungan untuk merasa bahagia karena 

memiliki jalinan keintiman yang terwujud dalam perkawinan dan 

persahabatan atau telah memiliki jabatan atau posisi yang dihargai status 

sosial dalam masyarakat. 

h. Momen dalam hidup. 

Kebahagiaan memiliki korelasi yang erat dengan beberapa momen yang 

berarti dalam kehidupan seperti pernikahan, promosi jabatan dan lain-lain. 

 

3. Faktor – Faktor Yang Memepengaruhi Kebahagiaan 

Menurut Carr (2004), Emmons & McCullough (2003) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kebahagiaan antara lain : 

a. Kepribadian 

Dalam budaya barat individu yang memiliki tipe kepribadian extrovert 

lebih bahagia daripada individu tipe neurotisisme. Individu extrovert 

memiliki kecocokan dengan lingkungan sosial sehingga sering terlibat 

dalam interaksi sosial. Inidvidu yang memiliki tipe kepribadian extrovert 

memiliki suasana hati yang positif dalam bersosialisasi. 

b. Budaya  

Menurut Triandis (dalam Carr, 2004) mengatakan bahwa faktor budaya 

dan sosial politik berperan dalam tingkat kebahagiaan individu. Carr 
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(2004) mengatakan bahwa budaya dalam kesamaan sosial memiliki tingkat 

kebahagiaan yang lebih tinggi. 

c. Pernikahan 

Menurut Myers (dalam Carr, 2004) orang yang menikah lebih bahagia 

daripada orang yang belum menikah. Sementara, individu yang terjebak 

dalam pernikahan yang tidak bahagia lebih tidak merasakan kebahagiaan. 

d. Dukungan sosial 

Ada hubungan antara dukungan sosial dengan kebahagiaan. Hubungan 

antara anggota keluarga lainnya saling memberikan dukungan sosial untuk 

semua anggota keluarga. Dukungan sosial ini tidak hanya membawa 

kebahagiaan tetapi dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 

e. Persahabatan 

Argyle (dalam Carr, 2004) mengatakan hubungan dengan teman 

berkorelasi dengan kebahagiaan. Diener dan Seligman (dalam Carr, 2004) 

menemukan bahwa kehidupan sosial dimanfaatkan untuk bersosialisasi 

dengan teman-teman sehingga menjadi orang luar biasa dalam 

membangun dan memelihara persahabatan. Orang-orang yang bahagia 

lebih sering dipilih sebagai teman dan kepercayaan. 

f. Kesehatan 

Kesehatan berhubungan dengan kebahagiaan. Emosi positif 

memungkinkan individu untuk meningkatkan toleransi. Emosi positif yang 

dikembangkan dan persepsi yang baik mengenai kesehatan, akan 

meningkatkan kebahagiaan. Hal ini berdampak pada sistem kekebalan 
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tubuh individu, karena individu yang bahagia akan bekerja lebih efektif 

daripada orang yang tidak berbahagia. 

g. Agama dan spiritualitas 

Ada hubungan antara kebahagiaan dengan religius. Orang yang terlibat 

dalam agama lebih bahagia daripada yang tidak terlibat dalam agama. 

Agama memberikan sistem kepercayaan yang memungkinkan orang untuk 

menemukan makna hidup dan berharap untuk masa depan sehingga lebih 

bersikap optimis tentang kehidupan. Individu yang terlibat dalam agama 

sering terkait dengan gaya hidup sehat secara fisik dan psikologis. Dengan 

demikian individu yang memiliki religius yang tinggi, akan lebih 

berbahagia. 

h. Kerjasama 

Kerjasama dengan rekan-rekan merupakan potensi sumber kebahagiaan. 

Hal ini dilakukan dengan cara membangun kerjasama dengan orang lain 

yang tidak memiliki rasa persaingan sehingga kerjasama tersebut saling 

menguntungkan. Maka dari itu kerjasama akan meningkatkan rasa 

kebahagiaan.  

i. Syukur  

Berbagai manfaat dari syukur telah diteumukan kebenarannya, 

sebagaimana sebuah penelitian yang dilakukan oleh Emmons & 

McCullough (2003) pada mahasiswa, hasil menunjukkan bahwa siswa 

yang melakukan praktek syukur dilaporkan setiap minggunya memiliki 

emosi positif dan kegiatan positif. 
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Maka dari itu, kebahagiaan dapat dipengaruhi oleh budaya, kepribadian, 

pernikahan, dukungan sosial, persahabatan, kesehatan, agama dan spritualitas, 

syukur serta kerjasama dengan rekan-rekan. 

 

4. Aspek – Aspek Kebahagiaan 

Menurut Seligman (2005) kebahagiaan sebagai suatu yang meliputi emosi 

positif serta kegiatan positif. Secara lebih detail dijelaskan sebagai berikut: 

a. Emosi Positif 

1) Emosi Positif Terhadap Kepuasan akan Masa Lalu 

Menurut Seligman (2005), emosi tentang masa lalu dimulai dari 

ketenangan, kedamaian, kebanggaan dan kepuasan. Semua emosi 

tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pikiran seseorang tentang masa 

lalunya. Banyak sekali bukti tentang pandangan ini. Salah satu contoh 

Ketika seseorang dilanda depresi, jauh lebih mudah baginya untuk 

menyimpan kenangan menyedihkan daripada kenangan 

membahagiakan. Keterbatasan pemahaman dan penghayatan tentang 

peristiwa pada masa lalu jika menekankan peristiwa buruk maka dapat 

membuat seseorang sulit untuk mengalami ketenangan, kedamaian, 

kebanggaan dan kepuasan. 

Seligman (2005) mengatakan bahwa ada dua cara untuk membawa 

perasaan – perasaan tentang masa lalu ke arah kebahagiaan, Yaitu 

dengan bersyukur dan memaafkan. Seligman mengatakan bahwa rasa 

syukur dapat menambah kepuasan hidup karena dapat menambah 
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intensitas kesan dari kenangan yang baik tentang masa lalu. 

Memaafkan dapat mengubah kepahitan menjadi kenangan yang positif 

dan dengan demikian lebih memungkinkan untuk mencapai 

kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih besar. 

2) Emosi Positif Terhadap Optimistis akan Masa Depan 

Emosi positif mengenai masa depan mencakup keyakinan, 

kepercayaan, percaya diri, harapan dan optimisme. Optimisme dan 

harapan memberikan daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi 

depresi saat menghadapi musibah, dapat meningkatkan kinerja, dan 

kesehatan fisik yang lebih baik di masa depan.Terdapat dua dimensi 

dalam konsep optimisme, yaitu Permanen dan Pervasif. 

Dimensi pertama menjelaskan tentang seberapa lama individu 

terpengaruh pada setiap kejadian yang mereka alami. Dimensi 

permanen dibagi lagi menjadi dua tipe,yaitu tipe permanen (pesimistis) 

dan tipe temporer (optimistis). Orang-orang dengantipe permanen 

percaya bahwa penyebab kejadian-kejadian yang mereka alami bersifat 

permanen, terus berlanjut mempengaruhi hidup mereka. Sebaliknya, 

orang dengan tipe temporer, percaya bahwa penyebab kejadian buruk 

itu hanya bersifat sementara. 

Sedangkan pervasif menjelaskan tentang seberapa besar suatu 

kondisi mempengaruhi kehidupan individu. Dimensi pervasif dibagi 

lagi menjadi dua tipe,yaitu universal (pesimistis) dan spesifik 

(optimistis). Individu dengan tipe universal akan terpengaruh disegala 
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aspek ketika suatu kejadian menimpa satu area kehidupan,sedangkan 

individu dengan tipe spesifik, hanya akan terpengaruh pada satu bagian 

kehidupan, dan tidak mempengaruhi bagian lain. 

3) Emosi Positif Terhadap Kebahagiaan Pada Masa Sekarang 

Kebahagiaan masa sekarang terdiri atas berbagai keadaan yang 

sangat berbeda dengan kebahagiaan akan masa lalu dan masa depan. 

kebahagiaan sendiri mencakupdua hal yang berbeda : yaitu kenikmatan 

(pleasure) dan gratifikasi (gratification). 

Kenikmatan adalah kesenangan yang memiliki komponen inderawi 

yang jelas dan komponen emosi yang kuat, yang disebut dengan 

perasaan-perasaan dasar (raw feels)seperti: rasa senang, riang, ceria, 

dan nyaman (Seligman, 2005). Semua ini bersifat sementara dan hanya 

sedikit melibatkan pikiran, atau malah tidak sama sekali. Kenikmatan 

dibagi menjadi dua bagian, yaitu kenikmatan ragawi (bodily pleasures) 

dan kenikmatan yang lebih tinggi (higher pleasures). Kenikmatan 

ragawi datang dengan cepat, melalui indera, dan bersifat sementara. 

Sama halnya dengan kenikmatan ragawi, kenikmatan yang lebih tinggi 

juga memiliki perasaan–perasaan dasar yang positif, bersifat 

sementara, memudar dengan mudah dan dengancepat menjadi terasa 

biasa. Namun tak hanya itu, kenikmatan yang lebih tinggi juga bersifat 

kognitif dan jauh lebih bervariasi daripada kenikmatan ragawi. 

Gratifikasi datang dari kegiatan-kegiatan yang sangat kita 

sukai, tetapi sama sekali tidak mesti disertai oleh perasaan dasar. 
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Contoh gratifikasi adalah : membaca novel yang bagus, bermain bola 

basket. Gratifikasi bertahan lebih lama daripada kenikmatan dan 

melibatkan lebih banyak pemikiran serta interpretasi. 

b. Keterlibatan  

Keterlibatan penuh bukan hanya pada karir, tetapi juga dalam aktivitas lain 

seperti hobi dan aktivitas bersama keluarga. Melibatkan diri secara penuh, 

bukan hanya fisik yang beraktivitas, tetapi hati dan pikiran juga turut serta 

dalam aktivitas tersebut. 

c. Makna  

Dalam keterlibatan penuh dan hubungan positif dengan orang lain tersirat 

satu cara lain untuk dapat bahagia, yakni menemukan makna dalam 

apapun yang dilakukan. Individu yang bahagia akan menemukan makna 

disetiap apapun yang dilakukannya. 
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B. Rasa Syukur 

1. Pengertian Rasa Syukur 

Syukur menurut bahasa berarti pujian atas sanjungan kepada orang yang 

telah berbuat baik kepada kita. Syukur arti asalnya adalah tampak atau nyata, 

seperti ucapan orang Arab “dabah syukur” (binatang itu tampak lebih gemuk dari 

binatang lainnya), “naqah syukur” (unta betina yang banyak air susunya) maka 

diungkapkan dengan kata-kata, “nabatah syukur” (tanaman yang dapat tumbuh 

dengan baik di tanah yang kering). Syukur berasal dari kata syakira-yasykuru 

seperti dalam ungkapan “syakirat il-ibil tasykur” (unta itu gemuk karena 

rerumputan yang dimakan) ( Al-Fauzan, 2012) 

Syukur dalam kajian psikologi cenderung disamakan dengan istilah 

gratitude. Kata gratitude berasal dari bahasa latin, yaitu ”gratia” , yang berarti 

keanggunan atau keberterimakasihan. Arti dari bahasa latin ini berarti melakukan 

sesuatu dengan kebaikan, kedermawanan, kemurahan hati, dan keindahan 

memberi dan menerima (Pruyser, dalam Emmons dan McCullough, 2003). 

Al-Fauzan (2012) menjelaskan bersyukur menurut terminologi khusus 

artinya memperlihatkan pengaruh nikmat ilahi pada diri seorang hamba pada 

kalbunya dengan beriman, pada lisannya dengan pujian dan sanjungan, dan pada 

anggota tubuhnya dengan mengerjakan amal ibadah dan ketaatan. Dengan 

demikian, sedikit nikmat pun menginspirasikan untuk banyak bersyukur, maka 

terlebih lagi jika nikmat yang diperolehnya banyak. Dengan demikian, bersyukur 

merupakan berterima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah 

dianugerahkan, baik dengan hati, lisan, maupun perbuatan. 
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Makhdlori (2007) menjelaskan kata syukur secara lughawi bermakna 

membuka dan menyatakan. Membuka kenikmatan, menyatakan kenikmatan 

kepada orang lain, dan menyebut kenikmatan dengan lisan. Hakikatsyukur adalah 

menggunakan nikmat Allah SWT untuk taat kepada-Nya dan tidak 

menggunakannya untuk berbuat maksiat. 

 Kamus besar bahasa Arab, kata syukur diartikan sebagai ungkapan  

terimakasih kepada Allah SWT; beruntung (yang di dalamnya menyatakan 

rasalega, senang, dan sebagainya). Namun dalam Al-Qur‟an kata syukur 

mempunyai empat dasar makna, yakni (dalam Makhdlori, 2007): 

1. Menyatakan pujian atas kebaikan yang diterima, dirasa, dan dinikmati 

olehnya, yang di dalamnya termasuk keridhaan dan kepuasan walaupun 

nikmat yang dirasa hanya sedikit. 

2. Kelebatan pohon yang tumbuh subur yang dilukiskan dengan kalimat 

sakarat asy-syajarat 

3. Sesuatu yang tumbuh di tangkai pohon parasit 

4. Pernikahan yang sudah terlepas dari hukum haram 

Peterson dan Seligman (2004) mendefinisikan syukur sebagai rasa 

berterima kasih dan bahagia sebagai respon penerimaan karunia, baik karunia 

tersebut merupakan keuntungan yang terlihat dari orang lain maupun momen 

kedamaian yang ditimbulkan oleh keindahan alamiah. Dan orang yang bersyukur 

mampu mengidentifikasikan diri mereka sebagai seorang yang sadar dan 

berterima kasih atas anugerah Tuhan, pemberian orang lain, dan menyediakan 

waktu untuk mengekspresikan rasa terima kasih mereka. 



 
 

27 
 

Hawwa (2002) menyatakan bahwa syukur adalah pengakuan terhadap 

nikmat pemberi nikmat dengan penuh ketundukan maka   pendapat memandang  

kepada  perbuatan  lisan  disamping  sebagain  keadaan hati. Selain itu ada 

pendapat lain menyebutkan  syukur  adalah  pujian  atas  pemberi  kebaikan 

dengan menyebut kebaikan - Nya maka pendapat ini memandang kepada amal 

lisan semata - mata. Adapun pendapat yang menyatakan syukur adalah senantiasa 

berada (i‟tikaf) pada hamparan kehadiran hati (syuhud) dengan terus menerus 

menjaga kehormatan maka pendapat inilah yang paling mencakup makna  syukur,  

dan hanya melisan yang tak terliputi di dalamnya. 

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bersyukur adalah 

bentuk pengakuan atas nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT baik itu 

secara lisan, hati maupun perbuatan. 

 

2. Karakteristik Orang Yang Bersyukur  

Watkins dkk. (2003) menyatakan bahwa seorang yang bersyukur 

mempunyai tiga karakteristik: 

a. Individu yang bersyukur tidak akan merasakan kekurangan dalam 

kehidupan, individu yang bersyukur mempunyai perasaan yang penuh 

kelimpahan nikmat. 

b. Individu yang bersyukur akan menghargai kontribusi orang lain terhadap 

kesejahteraan mereka. Teori syukur menekankan pentingnya kedudukan 

sumber manfaat bagi orang lain dan secara umum penelitian eksperimental 

menyatakan dukungan terhadap hipotesis ini. 
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c. Seorang yang bersyukur mempunyai karakter yang cenderung menghargai 

kesenangan sederhana. Kesenangan sederhana merujuk kepada 

kesenangan dalam hidup yang ada yang telah tersedia bagi kebanyakan 

orang. Individu yang menghargai kesenangan sederhana akan lebih mudah 

merasakan syukur karena mereka akan mengalami manfaat subjektif yang 

lebih sering di keseharian mereka. 

Orang  yang  bersyukur  adalah  orang  yang  mengakui  nikmat  Allah  

dan  mengakui Al lah sebagai pemberinya, tunduk kepada - Nya, cinta kepada - 

Nya, ridha terhadap - Nya,  serta  mempergunakan  nikmat  itu  dalam  hal  yang  

disukai  Allah dalam  rangka  taat  kepada - Nya. Karena  itu,  syukur harus  

disertai  ilmu  dan  amal  yang didasari oleh ketundukkan serta kecintaan kepada 

Allah Pemberi Nikmat (Al Fauzan, 2012).  

Ibnu Manzhur mengatakan bahwa syukur adalah membalas  kenikmatan 

(kebaikan orang lain) dengan ucapan, perbuatan dan niat. Seseorang harus 

menyampaikan pujian (sanjungan) kepada yang  memberinya dengan ucapan, 

dengan ketaatan sepenuhnya, serta berkeyakinan bahwa yang memberinya adalah 

tuannya (dalam Al Fauzan, 2012). 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik orang bersyukur adalah seseorang yang tidak merasa kekurangan, 

menghargai kontribusi orang lain terhadap kesejahteraan mereka, menghargai 

kesenangan yang sederhana, mengakui nikmat Allah dan mambalas kebaikan 

orang lain dengan ucapan, perbuatan dan niat. 
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3. Aspek – Aspek Rasa Syukur 

Menurut Al Fauzan (2012)  syukur  dibangun  oleh  tiga  rukun  atau  sendi  

yaitu  : 

a. Syukur dengan hati 

Syukur  dengan  hati  yaitu  pengakuan  bahwa  semua  nikmat  itu  

datangnya dari  Allah,  sebagai  kebaikan  dan  karunia  Sang  Pemberi 

nikmat kepada hamba-Nya. Manusia tidak mempunyai    daya dan upaya 

untuk mendatangkan nikmat itu, hanya Allahlah yang dapat 

menganugerahkannya tanpa mengharapkan imbalan   sepeserpun dari 

hamba-Nya. Sebagai seorang hamba, manusia harus menunjukkan bahwa 

dirinya sangat membutuhkan nikmat itu, merasa cukup dengan nikmat  

yang telah diberikan, dan tidak merasa puas dengan syukur yang telah 

dilakukan. Allah berfirman “Dan  apa  saja  nikmat  yang  ada  pada  

kamu,  maka  dari Allah -lah (datangnya).” (Q.S. An Nahl : 53) 

Syukur dengan hati akan membuat seseorang merasakan   keberadaan 

nikmat   itu   pada dirinya, sehingga tidak akan lupa kepada Allah. Syukur 

dengan hati akan membuat   seorang hamba menerima anugerah dengan 

penuh kerelaan tanpa menggerutu dan berkeluh kesah, atau menghujat 

kepada Allah  SWT, walaupun nikmat yang diterima dinilai kecil. 

Ketahuilah bahwa tidak sempurna tauhid seorang hamba hingga seorang 

hamba mengakui bahwa semua nikmat lahir dan batin yang diberikan 

kepadanya dan kepada makhluk lainnya, semua itu berasal dari Allah, 

kemudian menggunakannya untuk taat dan mengabdi kepada -Nya. Orang 
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yang menyatakan dengan hatinya bahwa semua nikmat berasal dari Allah, 

tapi terkadang dengan lisannya menyandarkan nikmat itu kepada Allah, 

terkadang kepada diri dan jerih  payahnya  sendiri  ataupun  kepada usaha  

orang  lain,  maka seorang hamba wajib bertobat dengan sungguh–

sungguh dan tidak lagi menyandarkan semua nikmat kecuali kepada 

Pemiliknya (Allah). 

b. Syukur dengan lisan 

Syukur  dengan  lisan  yaitu  menyanjung  dan  memuji  Allah  atas  

nikmat - Nya dengan penuh kecintaan, serta menyebut - nyebut nikmat itu 

sebagai pengakuan atas karunia -Nya dan kebutuhan   terhadapnya, bukan 

karena pamer atau sombong. Dengan cara demikian, hati dan anggota 

tubuh dapat tergugah untuk bersyukur. Syukur dengan ucapan yang 

berhubungan dengan nikmat ada dua macam: 

a) Bersifat umum, yaitu menyifati Allah dengan sifat   kedermawanan, 

kemuliaan, kebaikan, kemurahan, dan lain sebagainya dari sifat - sifat 

Nya yang sempurna. 

b) Bersifat khusus, yaitu dengan menyebut- nyebut nikmat-Nya serta 

mengabarkannya kepada orang-orang bahwa nikmat itu datangnya dari 

Allah, sebagaimana firman Allah Ta‟ala,  “ Dan  terhadap nikmat 

Rabbmu maka hendaklah kamu menyebut - nyebutnya (dengan 

bersyukur).” (Q.S. Ad Dhuha:11).   Para   ahli tafsir menerangkan 

bahwa maksud ayat tersebut adalah hendaklah memuji Allah atas 

nikmat-Nya, juga diperintahkan   untuk memberitahukan  nikmat itu 
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kepada orang – orang jika  hal itu akan  memberi kemaslahatan. Jika 

tidak, maka cukup  dengan menyebut – nyebutnya saja, karena dengan 

itu maka akan terdorong untuk mensyukurinya. Menyebut-nyebut  

nikmat Allah merupakan salah satu sendi syukur. Jika seorang  hamba 

menyebut-nyebutnya, maka akan teringat kepada  pemberinya dan 

mengakui  kelemahan  dirinya  dan dengan  sendirinya ia akan tunduk 

kepada Allah, memuji-Nya,  bersyukur  kepada-Nya, dan  banyak  

mengingat- Nya dengan berbagai macam dzikir, sebab dzikir 

merupakan pangkalnya syukur. Orang yang tidak mengingat Allah 

berarti tidak bersyukur kepada- Nya. 

c. Syukur dengan perbuatan 

Sebagian ulama memberi penjelasan singkat mengenai pengertian syukur 

dengan anggota badan (perbuatan), yaitu senantiasa melakukan atau 

melaksanakan ketaatan dan berusaha menghindari kesalahan. Syukur 

dengan anggota badan artinya anggota tubuh digunakan untuk beribadah 

kepada Allah SWT, karena masing-masing anggota tubuh memiliki 

kewajiban beribadah. Hal itu tidak akan sempurna kecuali dengan menaati  

Allah dan rasul-Nya dengan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya, termasuk menggunakan nikmat-nikmat-Nya di jalan yang 

diridhain-Nya dan tidak menggunakannya untuk berbuat maksiat kepada-

Nya. Seorang individu harus mengetahui hal-hal yang disukai Allah agar 

dapat memanfaatkan nikmat dalam hal yang disukai-Nya itu. 
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Fitzgerald (dalam Emmons, R.A & McCullough, M.E. (2003). 

Mengidentifikasi tiga komponen dari bersyukur,yaitu: 

a. Rasa apresiasi yang hangat untuk seseorang atau sesuatu, meliputi 

perasaan cinta, dan kasih sayang; 

b. Niat baik (goodwill) yang ditujukan kepada energi positif seseorang atau 

sesuatu, meliputi keinginan untuk membantu orang lain yang kesusahan, 

keinginan untuk berbagi, dll.; 

c. dan kecenderungan untuk bertindak positif berdasarkan rasa apresiasi dan 

kehendak baik, meliputi intensi menolong orang lain, membalas kebaikan 

orang lain, beribadah, dll. 

Peterson dan Seligman (2004) membagi perwujudan bersyukur menjadi dua yaitu: 

a. Bersyukur secara personal ditujukan kepada orang yang telah memberikan 

keuntungan kepada si penerima atau kepada diri sendiri. 

b. Bersyukur secara Transpersonal. Maksudnya bersyukur yang ditujukan 

kepada Tuhan, kekuatan yang lebih besar, atau alam semesta. Bentuk 

dasarnya dapat berupa pengalaman puncak atau peak exprerience, yaitu 

sebuah momen pengalaman kekhusyukan yang melimpah (Maslow, dalam 

Peterson dan Seligman,2004). 
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Ibnul  Qayyim  ra  dalam  Al - Fauzan  (2005)  menjelaskan  bahwa  

syukur dibangun atas lima sendi, yang mana syukur tidak akan sempurna tanpa 

kelimanya. 

Kelima sendi tersebut adalah : 

1. Ketundukkan orang yang bersyukur kepada Allah 

2. Kecintaan kepada Allah 

3. Pengakuan atas nikmat - nikmat Allah 

4. Pujian kepada Allah atas nikmat – nikmat – Nya 

5. Tidak menggunakannya pada hal - hal yang dibenci – Nya 

Dari beberapa pendapat diatas maka komponen bersyukur adalah rasa 

apresiasi, niat baik dan kecenderungan berbuat baik. Bersyukur juga dapat 

dibedakan menjadi 2 yakni bersyukur secara personal dan transpersonal. 

Perwujudan syukur dapat dilihat dari ketundukan, kecintaan, pengakuan, pujian 

dan meninggalkan segala yang di benci oleh Allah. 

 

C. Melayu Riau 

1. Pengertian Melayu 

Menurut Hidayat Syah Kata Melayu berasal dari kata “Mala” dan “Yu”. 

Kata “Mala” berarti mula dan“Yu” berarti negeri. Sehingga kata Melayu 

mengandung arti negeri mula-mula. Dalam bahasa Jawa, kata Melayu atau Belayu 

berarti berjalan cepat atau lari. Sedangkan dalam bahasa Tamil kata Melayu dan 

Melayur berarti hujan. Selain itu terdapat pula istilah Melayu untuk nama sungai, 
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diantaranya adalah sungai Melayu yang terdapat dekat Johor dan Bangkahulu 

(dalam Darussamin 2014). 

Apabila pengertian di atas dirangkum menjadi satu, maka Melayu berarti 

negeri yang mula-mula didiami. Negeri itu dilalui sungai yang diberi nama 

Melayu. Hidayat Syah mengatakan negeri tersebut berada di atas bukit, karena ada 

pencairan es kutub utara yang menyebabkan sejumlah daratan atau pulau yang 

rendah terendam air. Untuk menghindari banjir, maka orang-orang yang berada di 

daratan atau pulau-pulau yang terendam banjir itu berlarian mencari tempat yang 

tinggi atau bukit, dan disitulah mereka membuat negeri (dalam Darussamin, 

2014). 

Ditinjau lewat aspek kemajuan kebudayaan, Melayu dapat dibedakan 

kepada tiga kelompok, yaitu; Melayu pra-tradisional, Melayu tradisional, dan 

Melayu modern. Melayu pra-tradisional, dialamatkan kepada komunitas 

masyarakat asli yang menjadi komunitas perdana Melayu. Melayu pra-tradisional 

disebut sebagai masyarakat pedalaman, masyarakat asing, atau masyarakat asli.        

Termasuk komunitas ini, yaitu; Sakai, Bonai, Talang Mamak, Petalangan, Hutan, 

Akit, Retas, dan orang Laut. Sebaran pemukiman Melayu pra-tradisional sebagian 

besar berada di pinggir-pinggir anak sungai, hutan-hutan lebat, dan pesisir pantai. 

Jika dikaji dari aspek kesukuan dan persebaran pemukiman maka  

Masyarakat melayu di desa Balai Pungut masuk pada kategori melayu pra-

tradisional  karena merupakan komunitas masyarakat asli yang menjadi komunitas 

perdana melayu. Penduduk desa Balai Pungut tergolong kepada komunitas 

melayu sakai, tempat pemukiman mereka sebagian besar terletak dipinggiran anak 
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Sungai Siak. Namun dengan catatan bahwa mereka merupakan Suku Melayu 

Sakai yang sudah sedikit lebih modern karena telah bersentuhan dengan 

pendidikan sehingga menjadikan pola hidup mereka lebih maju.  

Sebagian besar masyarakat asli bermata pencaharian yang bersifat “day to 

day subsistence” dengan pola meramu dan berburu. Pola ekonomi masih 

bersandar pada sumber daya alam, mengolah sumber alam dengan teknologi 

sederhana, juga mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi secara sederhana 

pula. Misalnya, meramu bahan alam bernama sagu langsung dari batang sagu 

dengan olahan sederhana (Darussamin, 2014) 

Kaitannya dengan persepsi kosmologis dan ketuhanan, masyarakat ini 

berasal dari jenis komunitas pagan. Melayu pra-tradisional termasuk kaum-kaum 

yang shaleh dalam ihwal memelihara hati. Ikhtiar untuk mencari dan 

menghadirkan Tuhan, senantiasa bersifat sinkretis, dan mengarah pada tabiat 

merawat “alam roh” nenek moyang. Melayu pra-tradisional bersatu dengan 

keperkasaan alam. Dengan ikhtiar dan kerinduan sendiri, Melayu pra-tradisional 

menyusun seperangkat alat yang terkesan hierefani (tanda-tanda suci) dari kayu, 

batu dan mereka takjub pada kebesaran Tuhan dalam konsepsi paganisme 

(Yusuf,2009). 

Sementara Melayu-Tradisional, terlihat pada pola lanskap perkampungan, 

pola pemukiman, ornamen, arsitektur, alat angkut dan senjata, alat yang 

berhubungan dengan sistem mata pencaharian dan segala bentuk imaji dan ide-ide 

yang membentuk segala sesuatu yang berkenaan dengan lembaga sosial, pranata 

sosial dan pemikiran Melayu. Jika disingkat, maka semua kepiawaian Melayu 
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yang berlandas pada nilai dan ide yang bertapak pada kampung-kampung Melayu 

bisa berwujud dalam bentuk; artifactual; socifactual; dan mentifactual. 

Menurut Ridwan Melayu modern adalah melayu yanghidup pada masa 

modern yang oleh William Hunt didefenisikan dengan orang muslim yang dalam 

kesehariannya berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu, serta 

memakai adat resam Melayu secara sadar dan berkelanjutan (Darussamin, 2014). 

Melayu inilah yang diidentikkan dengan Islam. Dalam ungkapan adat dikatakan 

”siapa meninggalkan syara‟, maka ia meninggalkan melayu. Siapa memakai 

syara‟, maka ia masuk melayu”. Dalam ungkapan lain dikatakan, ”bila tanggal 

syara‟, maka gugurlah melayu-nya” (Effendy, 1994). 

Melayu dikatakan sebagai etnik karena memenuhi kriteria-kriteria sebagai 

berikut; pertama, secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan; kedua, 

mempunyai nilai-nilai yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu 

bentuk budaya; ketiga, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri; 

keempat, menentukan ciri kelompoknya sendiri yang ditetapkan oleh kelompok 

lain dan dapat dibedakan dari kelompok-kelompok populasi lainnya (Effendy, 

1994). 

Melayu-Riau adalah masyarakat Melayu yang tinggal dalam wilayah 

Provinsi Riau atau tepatnya masyarakat Melayu yang bermukim di daerah bekas 

wilayah Kesultanan Melayu-Siak (Luthfi, 1991). Secara georafis, daerah ini 

terletak antara Selat Malaka di sebelah timur dan daerah Minangkabau di sebelah 

barat. Daerahnya terdiri dari daratan yang cukup berawa di bagian sebelah pantai. 

Dibagian tengah daerah ini mengalir sebuah sungai yang terkenal dengan sungai 



 
 

37 
 

Siak. Sungai ini berhulu di daerah Minangkabau dan bermuara di Selat Malaka. 

Sungai ini dapat dilayari sampai ke hulunya yang berbatasan dengan daerah 

Minangkabau. Di sebelah utara terdapat sungai Rokan dan di sebelah selatan 

terdapat sungai Kampar yang sama-sama berhulu di daerah Minangkabau dan 

bermuara di Selat Malaka. Sungai Siak memiliki potensi pelayaran yang lebih 

baik karena airnya yang cukup dalam dan tenang. 

Pemahaman tentang orang Melayu – khususnya di Riau – tidak hanya bisa 

dilihat dari sudut antropologi fisik saja atau Melayu sebagai konsep etnisitas. 

Namun, pemahaman yang berkembang dan dipandang mampu menjelaskan 

identitas orang Melayu adalah dari sudut kebudayaan (cultural). Dengan kata lain, 

melayu bukan hanya merupakan konsep etnisitas, tetapi juga merupakan konsep 

budaya (cultural). Melayu Riau mendefinisikan kemelayuannya dengan beragama 

Islam, berbudaya Melayu, dan berbahasa Melayu. Ketiga ciri inilah yang 

memisahkan apakah seseorang dikatakan Melayu atau non-Melayu (Darussamin, 

2014). 

Setiap orang – tanpa memperhatikan asal sukunya – bisa menjadi melayu 

asal saja memenuhi kriteria tersebut. Jelas sekali bahwa Islam merupakan 

prasyarat utama untuk menjadi seorang Melayu. Taufik Abdullah menjelaskan 

bahwa „Melayu‟ bukan kata benda, tetapi kata sifat, dan Taufik Abdullah 

menggunakan istilah „kultur Melayu‟ yang merupakan sebuah paradigma kultural 

yang mempertahankan konstalasi nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat 

di Dunia Melayu. Sementara itu perbedaan-perbedaan internalnya, dan juga 

perbedaan pengalaman historis serta pengalaman intervensi pihak luar 
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terhadapnya, konsep “kemelayuan” sebagai sebuah paradigma kultural 

menunjukkan kedekatan pada beberapa ciri dasar kultural yang serupa. 

Dengan demikian, melayu dapat dilihat dari pengertian yang luas dan 

sempit yang digunakan oleh para ilmuwan. Dalam pengertian luas, Melayu adalah 

suatu rumpun yang merupakan bagian dari ras Mongoloid yang punya salah satu 

ciri fisik, yaitu berkulit sawo matang. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa 

rumpun Melayu merupakan hasil pencampuran antara rumpun mongolia yang 

berkulit kuning dan rumpun Dravida yang berkulit hitam, dan Arya yang berkulit 

putih. Dalam pengertian ini, semua orang yang berkulit coklat (sawo matang) di 

seluruh nusantara digolongkan Melayu serumpun. Dengan demikian, masyarakat 

Indonesia yang sebagian besar berkulit sawo matang termasuk kelompok rumpun 

Melayu, begitu juga dengan penduduk yang tersebar di berbagai belahan dunia. 

Sedangkan dalam arti sempit, Melayu diartikan sebagai suku bangsa. Walaupun 

suku bangsa Melayu di Indonesia tidak sama pengertiannya dengan di Malaysia 

dan Singapura. Melayu merupakan salah satu suku (sub etnis) yang berbeda 

dengan Jawa, Aceh, Batak, Minangkabau, Bugis, dan lain sebagainya di 

indonesia. Di Malaysia dan Singapura pengertian Melayu sebagai suku bangsa 

lebih merujuk kepada Melayu serumpun. 

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat melayu Riau 

adalah suatu rumpun etnis yang mendiami bumi Riau yang memiliki kekhasan 

yaitu beragama islam. Dan secara umum melayu dikategorikan menjadi tiga 

kelompok besar yaitu melayu tradisional, Melayu Pra-tradisional dan Melayu 

modern. 
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D. Kerangka Pemikiran Dan Hipotesis 

1. Kerangka Pemikiran  

Dalam menjalani hidup, setiap individu baik disadari atau tidak disadari 

akan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap seluruh pengalaman hidupnya, 

baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, yang selanjutnya akan 

mengakibatkan kebahagiaan atau ketidakbahagiaan. Tinggal di pedesaan adalah 

salah satu pengalaman dari sekian banyak pengalaman yang dapat terjadi pada 

suatu masyarakat. Pengalaman ini pada akhirnya juga dapat mempengaruhi dan 

membentuk kebahagiaan seseorang, melalui evaluasi dan penghayatan terhadap 

kehidupannya di pedesaan. 

Seligman (2005) menjelaskan kebahagiaan merupakan konsep yang 

mengacu pada emosi positif yang dirasakan individu serta aktivitas-aktivitas 

positif yang disukai oleh individu. Seligman (2005) mengklasifikasikan emosi 

positif menjadi tiga kategori yaitu berhubungan dengan masa lalu, sekarang dan 

masa depan. Emosi positif terkait dengan masa depan mencakup optimis, harapan, 

keyakinan, dan kepercayaan. Emosi positif terkait masa lalu mencakup kepuasan, 

pemenuhan, kebanggaan dan ketenangan sedangkan emosi positif berkaitan 

dengan masa kini adalah kesenangan. Pada kontras yang lebih tinggi kesenangan 

berasal dari kegiatan yang lebih kompleks dan mencakup perasaan seperti 

kebahagiaan. 

Berbagai hal dapat dilakukan dalam rangka mendapatkan sebuah energi 

positif, kepuasan hidup dan mencapai kebahagiaan, salah satunya adalah dengan 

senantiasa bersyukur. Emmons dan Crumpler menyatakan bahwa fokus pada rasa 
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syukur mampu membuat hidup lebih memuaskan, bermakna, dan produktif 

(Snyder dan Lopez, 2001). 

Seligman (2005) mengatakan bahwa ada dua cara untuk membawa 

perasaan – perasaan arah kebahagiaan, yaitu dengan bersyukur dan memaafkan. 

Seligman mengatakan bahwa dengan bersyukur seseorang bisa merasakan 

kepuasan dalam hidupnya karena dapat memberikan kesan positif terhadap 

kenangan yang telah dilaluinya. Memaafkan dapat mengubah kekecewaan 

menjadi kenangan yang positif, dan dengan demikian lebih memungkinkan untuk 

mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup yang lebih besar. 

McCullough dkk. (2002) dalam penelitiannya menemukan bahwa orang 

yang bersyukur, cenderungan mengalami emosi positif, dibandingkan dengan 

rekan-rekan mereka yang kurang bersyukur, orang yang bersyukur memiliki 

kepuasan dan harapan lebih besar pada kehidupan. Selain itu subjek yang 

memiliki skor syukur yang lebih tinggi mempunyai skor rendah pada tingkat 

depresi, kecemasan, dan iri hati. Individu yang sangat bersyukur juga cenderung 

memiliki skor yang lebih tinggi daripada rekan – rekanmereka yang kurang 

bersyukur pada ukuran prososial. Mereka cenderung lebih empatik, pemaaf, 

membantu, dan mendukung serta kurang terfokus pada kegiatan materialistis 

daripada teman mereka yang kurang bersyukur. 

Syukur berhubungan erat dengan kebahagiaan, seperti yang diungkapkan 

oleh  Watkins, Woodward, Stone dan Kolts (2003) bahwa syukur memiliki 

hubungan erat dengan berbagai aspek dan komponen terhadap kebahagiaan, 
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individu yang memiliki pola pikir untuk terus bersyukur adalah individu yang 

bahagia. 

Salah satu aspek syukur menurut Al fauzan (2012) adalah syukur dengan 

hati. Syukur dengan hati terlihat dengan munculnya rasa puas, kerelaan tanpa 

menggerutu, rasa bahagia, dan pengakuan terhadap nikmat yang diterimanya itu 

datangnya dari Allah. Menurut Seligman (2005) karakteristik orang – orang yang 

bahagia adalah timbulnya emosi positif berupa kepuasan, ketenangan, kedamaian 

dan kebanggan. 

Salah satu cara seseorang bersyukur adalah dengan cara melakukan amal 

ibadah yang diperintahkan oleh Sang pencipta, seperti sembahyang, bersedekah 

dan lebih banyak melibatkan diri dalam keagaman serta menggunakan nikmat-

Nya di jalan yang diridhoi-Nya dan tidak menggunakannya untuk perbuatan 

maksiat. Kriteria di atas menunjukan ciri – ciri orang yang religius, ini sesuai 

dengan yang dikemukakan Al fauzan (2012) bahwa salah satu aspek syukur 

adalah syukur dengan perbuatan yaitu melaksanakan apa yang diperintah oleh 

Allah yaitu beribadah dan menjauhi larangan-Nya. Menurut Seligman (2005) 

Orang yang religius lebih bahagia dan lebih puas terhadap kehidupan daripada 

orang yang tidak religius. Hal ini dikarenakan agama memberikan harapan akan 

masa depan dan menciptakan makna dalam hidup bagi manusia (Seligman, 2005). 

Aspek syukur yang lainnya adalah syukur dengan lisan yaitu menyanjung 

dan memuji Allah melalui kalimat – kalimat pujian seperti hamdalah. Bersyukur 

dengan cara demikian menjadi salah satu cara bagi Masyarakat Balai Pungut 

untuk mendapatkan ketenteraman dalam hidup. Dengan bersyukur mereka 
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merasakan kebahagiaan walaupun apa yang mereka dapatkan dan miliki belum 

sepenuhnya sesuai keinginan dan harapan mereka namun hal tersebut tidak 

menghalangi mereka untuk senantiasa mensyukuri dan mengakui bahwa apa yang 

telah mereka peroleh berasal dari Allah Swt. Al-Fauzan (2012)  mengatakan 

bahwa orang yang bersyukur adalah orang yang mengakui nikmat Allah dan 

mengakui Allah sebagai pemberinya, tunduk kepada-Nya, cinta kepada-Nya, ridha 

terhadap-Nya, serta mempergunakan nikmat itu dalam hal yang disukai Allah 

dalam rangka taat kepada-Nya.  

Al fauzan (2012) mengatakan bahwa salah satu aspek syukur adalah 

syukur dengan perbuatan (anggota tubuh). Syukur dengan perbuatan artinya 

menggunakan anggota tubuh untuk  banyak terlibat dalam kegiatan agama dan 

beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Menurut Carr (2004) individu yang 

melibatkan diri dengan agama lebih bahagia daripada yang terlibat dalam agama. 

Individu yang lebih religius memiliki gaya hidup yang sehat baik secara maupun 

psikologis. Iyengar (dalam seligman, 2005) dalam penelitiannya pada para jemaat 

sebelas agama terbesar di Amerika serikat menemukan bahwa semakin 

fundamentalis aliran agama maka semakin optimis pengikutnya. Dalam tinjauan 

yang mendalam, Iyengar memisahkan harapan yang dijumpai dalam ceramah 

keagamaan dan tata peribadatan. Dia menemukan bahwa peningkatan optimisme 

yang ditimbulkan oleh peningkatan religiusitas sepenuhnya disebabkan oleh 

munculnya harapan yang lebih besar. 

Masyarakat Balai pungut dapat diasumsikan ini sebagai orang – orang 

yang bahagia, hal ini dapat dilihat dari emosi positif yang mereka miliki terhadap 
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kehidupan mereka, yaitu tidak adanya penyesalan terhadap kenangan masa lalu 

serta kepuasan akan hidup yang yang mereka lewati dan mensyukuri apa yang 

telah diperoleh dalam hidup. Seligman (2005) mengatakan bahwa dengan 

bersyukur seseorang bisa merasakan kepuasan dalam hidupnya karena dapat 

memberikan kesan positif terhadap kenangan yang telah dilaluinya. Di samping 

itu mereka juga memiliki emosi positif terhadap masa sekarang, itu terungkap dari 

pengakuan mereka yang menyatakan bahwa mereka bersyukur dengan keadaan 

mereka pada saat ini. Menurut seligman (2005) kebahagiaan merupakan muatan 

emosi positif dan kegiatan positif, dengan demikian semakin menegaskan bahwa 

masyarakat melayu Balai Pungut dapat diasumsikan individu – individu yang 

berbahagia dikarenakan memiliki salah satu aspek yang dikemukakan oleh 

seligman. 

Rasa syukur merupakan kecenderungan seseorang menunjukan respon 

terhadap segala yang terjadi di sekitarnya dengan adanya rasa terima kasih dan 

penerimaan terhadap segala yang dimiliki. Rasa syukur pada diri seseorang 

biasanya ditunjukan dengan sikap positif terhadap lingkungannya seperti memberi 

kenyamanan dengan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap orang lain, 

memiliki niat baik untuk berbagi dan sebagainnya. Sikap positif yang ditunjukan 

oleh individu akan menuntun orang tersebut pada kebahagiaan. Kebahagiaan 

merupakan suatu kondisi positif yang dituju oleh semua orang Kebahagiaan 

merupakan pengalaman subjektif berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola 

perasaan-perasaan positif, seperti ketenangan, kedamaian, maupun perasaan-
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perasaan negatif seperti kesedihan, kegetiran, kemarahan, kekhawatiran, atau 

stres. 

Pada individu yang memiliki tingkat syukur yang tinggi, akan memiliki 

tingkat kebahagiaan yang tinggi pula karena ada kecenderungan untuk lebih puas 

dan optimis jika dibandingkan dengan individu yang tidak bersyukur. Selain itu, 

syukur memunculkan emosi positif, kognitif positif dan memori yang positif pada 

individu, sehingga akan memunculkan evaluasi yang positif ketika individu 

mengevaluasi kehidupannya. 

 

2. Hipotesis  

Ada hubungan positif antara rasa syukur dengan kebahagiaan pada masyarakat 

melayu Riau di Desa Balai Pungut. Semakin tinggirasa syukur maka semakin 

tinggi kebahagiaan pada masyarakat melayu Riau di Desa Balai Pungut. 

Sebaliknya semakin rendahrasa syukur maka semakin rendah kebahagiaanpada 

masyarakat melayu Riau di Desa Balai Pungut. 

 


