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Jadikan Syukur Motivasi Beramal! 
(Tadabbur Surat Saba’ Ayat 11 - 13) 

Pada bagian awal surat Saba (surat ke- 34) 
dijelaskan begitu banyak nikmat Allah yang 
dianugerahkan kepada dua Rasul-Nya yaitu Nabi 
Daud dan Nabi Sulaiman. Satu hal yang istimewa 
setelah itu adalah apa yang Allah perintahkan 
kepada kedua Rasul yang mulia tersebut setelah 
berbagai nikmat diberikan. Allah 
memerintahkan kepada keduanya untuk 
mensyukuri semua nikmat tersebut dengan 
melakukan amal shaleh.  Allah meminta amal 
shaleh sebagai bentuk rasa syukur keduanya 
atas seluruh anugerah yang diberikan.   
 
Hal tersebut secara eksplisit disebutkan dalam 
surat Saba’ ayat 11 dan 13 yang berbunyi: 
 

 
Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah 
anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang 
saleh. Sesungguhnya Aku melihat apa yang 
kamu kerjakan 

 

 
Beramallah hai keluarga Daud untuk bersyukur 
(kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-
hamba-Ku yang berterima kasih 
 
Bersyukur dengan beramal shaleh 
menitikberatkan pada adanya amal shaleh 
sebagai bentuk syukur atas limpahan nikmat 
yang sudah Allah berikan. Pada saat seseorang 
melakukan amal shaleh sebagai perwujudan 
bentuk syukur atas nikmat, secara otomatis ada  

memori atau ingatan akan banyaknya anugerah 
yang diberikan ketika beramal. Saat beramal 
diharapkan seseorang mengingat limpahan 
anugerah yang sudah diberikan. 
 
Hal senada banyak ditemukan dalam rangkaian 
ayat-ayat Allah lainnya. Misalnya, dalam surat 
al-Kautsar ayat 1 dan 2. Sebelum Allah 
memerintahkan Nabi SAW untuk melaksanakan 
perintah shalat dan berqurban, terlebih dahulu 
Allah mengingatkan akan banyaknya nikmat 
yang telah diberikan. Allah mengingatkan 
Rasulullah dengan nikmat telaga Kautsar yang 
kelak menjadi tempat penghuni syurga melepas 
dahaga.  
 
Dalam surat adh-Dhuha ayat 9-11 Allah 
menyampaikan perintah dan larangan-Nya 
kepada Rasulullah. Tiga hal yang Allah minta 
adalah agar Rasulullah tidak bersikap 
sewenang-wenang terhadap anak yatim, tidak 
menghardik peminta-minta dan senantiasa 
menyebutkan nikmat Allah. Sebelum itu, pada 
surat adh-Dhuha ayat 6 – 8 Allah mengingatkan 
limpahan nikmat yang sudah diberikan berupa 
perlindungan saat Rasulullah menjadi anak 
yatim, bimbingan Allah saat beliau tersesat, dan 
kecukupan saat beliau dalam keadaan miskin.  
 
Demikian pula pada surat al-Baqarah ayat 40 
Allah SWT berfirman: 
 

 
 
 
 
 
 



 

Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang 
telah Aku anugerahkan kepadamu, dan 
penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku 
penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-
Ku-lah kamu harus takut (tunduk) 
 
Dalam rangkaian surat al-Baqarah ayat 40 di 
atas, Allah meminta kepada Bani Israil untuk 
memenuhi janji-janji mereka kepada Allah. 
Namun sebelum perintah tersebut 
disampaikan, Allah terlebih dahulu meminta 
kepada Bani Israil untuk mengingat nikmat-
nikmat yang sudah dianugerahkan kepada 
mereka.  
 
Mari kita renungkan bagaimana respon 
Rasulullah dalam hadits Bukhari Muslim, ketika 
Aisyah terheran-heran melihat beliau shalat 
malam hingga kakinya bengkak, sementara 
Allah sudah mengampuni dosa dan 
kesalahannya yang lalu, bahkan kesalahan yang 
belum Nabi lakukan. Pada saat itu Rasulullah 
menjawab dengan senyuman dengan satu 
kalimat yang indah, “Tidak pantaskah aku 
menjadi hamba yang bersyukur?”  Keinginan 
untuk mensyukuri limpahan nikmat Allah telah 
menjadi dorongan Nabi untuk melakukan 
ibadah. Semakin banyak anugerah, maka akan 
semakin banyak pula ibadah yang dilakukan 
seorang hamba, jika syukur menjadi 
motivasinya 
 
Hal di atas dapat dianalogikan dengan 
fenomena pulang mudik yang hampir tak bisa 
dihilangkan menjelang lebaran. Padahal pulang 
kampung saat itu menghabiskan banyak waktu, 
membutuhkan biaya yang tak sedikit, bahkan 
terkadang merenggut nyawa sebagian orang. 
Namun semua itu tidak menyurutkan semangat 
pulang kampung bagi para perantau. Tidak 
mustahil di antara mereka ada yang rela berdiri 
di bus demi membersamai orangtua saat 
lebaran, ada yang rela berkendaraan truck dan 
lain sebagainya. Apa rahasia di balik itu semua? 
Tidak ada lain karena ada rasa syukur atas jasa 
dan pengorbanan orangtua yang sudah 
bersusah payah menghidupi anak-anaknya. Ada 
ingatan akan perjuangan orangtua yang 
mengantarkan buah hatinya pada jalan 
kesuksesan yang sudah dirasakan. Pengorbanan 
seorang anak saat kembali ke kampung halaman 
tidak sebanding dengan pengorbanan orangtua 

saat mengasuh anak-anaknya. 
 
Melakukan satu kewajiban kepada Allah yang 
diiringi dengan ingatan betapa besarnya 
anugerah Allah yang sudah diberikan, sehingga 
hadir dalam dirinya rasa syukur yang begitu 
mendalam, maka kewajiban yang hendak 
dilakukan menjadi sangat ringan. Seseorang 
akan merasakan bahwa apa yang Allah 
perintahkan tidak sebanding dengan bentangan 
nikmat yang begitu luas tak terbatas. Apa yang 
Allah perintahkan tidak seberapa, jika 
dibandingkan dengan nikmat yang begitu 
banyak. 
 
Semoga Allah anugerahkan kita kemampuan 
untuk selalu bersyukur, bersyukur lagi  dan terus 
bersyukur.  
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