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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Al – Qur’an adalah kitab yang berisi tuntunan atau ajaran bagi 

kehidupan manusia yang dapat membimbing kepada kebaikan dunia dan 

akhirat. Dimana di dalamnya terdapat petunjuk dalam berbagai aspek 

kehidupan manusia seperti ajaran aqidah, akhlaq, ibadah hingga keilmuan. 

Al – Qur’an dapat menjadi sumber bimbingan, nasihat dan obat bagi 

manusia. Hal itu mengisyaratkan bahwa di dalam Al – Qur’an terdapat 

jawaban dari segala persoalan kehidupan manusia. Sebagaimana firman 

Allah dalam QS – Al Israa’ ayat 82 :  

                       

      

Artinya : “Dan kami turunkan dari al-Qur’an suatu yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al Qur’an 

tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.” 

(QS. Al Israa’ (17) : 82) 

 

Begitu pentingnya Al – Qur’an bagi kehidupan manusia, sehingga 

beberapa bidang ilmu menjadikan Al – Qur’an sebagai rujukan dan 

tuntunan. Al – Qur’an tidak hanya mengatur urusan ibadah saja, akan 

tetapi Al- Qur’an juga memuat ayat – ayat yang berhubungan dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Salah satu ayat Al – Qur’an yang 

mengisyaratkan ilmu pengetahuan yaitu ilmu biologi yang menjelaskan 
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tentang penciptaan manusia sebagaimana tertera dalam QS Al Mukmin 

ayat 67 : 

                           

                               

               

Artinya : “Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari 

setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya 

kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya 

kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup 

lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (kami 

perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan 

supaya kamu memahami(nya).”(QS Al Mukmin (40) : 67) 

 

Selain itu dalam Al – Qur’an juga disebutkan tentang ilmu astronomi 

seperti yang tertera dalam QS Al Anbiya’ ayat 30 :  

                            

                  

Artinya : “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui 

bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang 

padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami 

jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga 

beriman?” (QS. Al Anbiyaa’ (21) : 30) 

 

Selain beberapa ilmu yang tersebut di atas, salah satu bidang ilmu 

yang merujuk kepada Al – Qur’an sebagai tuntunannya adalah Bimbingan 

Konseling Islam. Bimbingan konseling Islam merupakan bimbingan yang 

berlandaskan pada Al Qur’an dan Sunnah Rasul. Bimbingan Islam 

membantu dan membimbing individu agar mampu hidup selaras dengan 

ketentuan dan petunjuk Allah. Hidup selaras dengan ketentuan Allah 

maksudnya adalah sesuai dengan kodrat dan hakikatnya yaitu sebagai 
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makhluk Allah, sedangkan hidup selaras dengan petunjuk Allah artinya 

sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan Allah melalui Rasul-Nya.
1
 

Dalam Bimbingan Konseling Islam, Al – Qur’an dan Al – Hadits 

dijadikan sebagai landasan utama, sebab keduanya merupakan sumber dari 

segala sumber pedoman kehidupan umat Islam.
2
 Sebagaimana disebutkan 

dalam Hadits : 

َي اللَُّه َعْنُه قَالَ  ْ ُهرَيْ رََة َرضي َم إيِّني تَ رَْكُت َقاَل َرُسْوُل اهللي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّ : َعْن َأِبي
ْ َوَلْن يَ تَ َفرَّقَا َحَّتَّ يَريَدا َعَليَّ  لُّْوا بَ ْعَد ُُهَا كيَتاَب اهللي َوُسنَِّتي فيْيُكْم َشْيئَ ْْيي َلْن َتضي

 .اْلَْْوضَ 
 

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Telah 

bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam : ‘Aku tinggalkan dua 

perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh 

dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak 

akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di Telaga (di Surga).”(HR. 

Malik) 

 

Al – Qur’an dan Sunnah Rasul dapat diistilahkan sebagai landasan 

ideal dan konseptual bimbingan konseling Islam. Karena dari Al – Qur’an 

dan Sunnah Rasul itulah gagasan, tujuan dan konsep – konsep bimbingan 

konseling Islam bersumber.
3
 

Alasan lain mengapa Al – Qur’an dijadikan rujukan dalam 

bimbingan konseling Islam adalah karena subyek yang dibimbing adalah 

manusia. Manusia merupakan makhuk ciptaan Allah swt. Allah tentu lebih 

mengetahui rahasia makhluk ciptaannya. Allah lebih mengetahui potensi 

                                                             
1
 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam (Yogyakarta : Pusat Penerbitan 

UII Press Yogyakarta, 2001), 4. 
2
 Saring Marsudi, Layanan Bimbingan Konseling di Sekolah  (Surakarta : Muhammadiyah 

University Press, 2007), 54. 
3 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam, 5. 
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serta masalah yang dihadapi manusia sejak di dunia hingga akhirat kelak. 

Begitu juga Allah lebih mengetahui bagaimana mengatasi permasalahan 

tersebut. Sehingga untuk membimbing manusia dibutuhkan pegangan 

berupa rujukan yang kokoh yang bersumber dari wahyu Allah Swt. Yaitu 

Al –Qur’an.
4
 

Dalam Al – Qur’an, banyak ayat – ayat yang dijadikan landasan 

dalam bimbingan konseling Islam. Salah satunya dalam QS Al – Ashr ayat 

1 - 3. Ayat tersebut meminta manusia untuk saling nasihat menasihati dan 

membimbing menuju arah yang lebih baik. Ada juga dalam QS At – Tin 

ayat 4 - 6 yang mengisyaratkan adanya upaya pencegahan manusia 

terjerumus kedalam hal yang hina sehingga mereka tetap pada arah 

bahagia menuju citranya yang terbaik.
5
 

Pelaksanaan bimbingan konseling Islam tidak bisa lepas dari Al – 

Qur’an sebagai sumber rujukannya. Dalam setiap penyelesaian masalah 

harus ada kesesuaian dengan ayat – ayat di dalam Al – Qur’an. Begitu juga 

dengan teori bimbingan konseling Islam, semuanya mempunyai dasar di 

dalam Al – Qur’an. Namun dalam penelitian ini, penulis hanya akan 

meneliti salah satu ayat dalam Al – Qur’an yang dijadikan dasar dalam 

pelaksanaan bimbingan konseling Islam, yakni Qur’an Surat  Ali – Imran 

Ayat 159 -160. Ayat tersebut menjadi dasar dari beberapa teori dalam 

bimbingan konseling Islam. Baik dari segi tujuan bimbingan konseling 

Islam, asas – asas bimbingan konseling Islam, bagaimana seharusnya 

                                                             
4
 Anwar Sutoyo, Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktik (Semarang : Widya 

Karya, 2009), 37-38. 
5 Ainur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam , 13. 
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seorang konselor muslim bersikap dan metode dalam bimbingan konseling 

Islam. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “KONSEP BIMBINGAN 

KONSELING ISLAM DALAM QUR’AN SURAT  ALI IMRAN AYAT 

159 – 160.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana konsep bimbingan 

konseling Islam dalam Qur’an Surat Ali Imran Ayat 159 – 160 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya 

adalah sebagai berikut : Untuk mendeskripsikan konsep bimbingan 

konseling Islam dalam Qur’an Surat Ali Imran ayat 159 -160. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan setelah penulis melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah dapat menambah wacana 

dan wawasan serta dapat menambah khazanah keilmuan berupa 

konsep bimbingan konseling Islam dalam Qur’an Surat  Ali Imran ayat 

159-160. Selain itu dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 
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2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam 

pelaksanaan bimbingan konseling Islam yang sesuai dengan ayat – 

ayat di dalam Al – Qur’an. Serta dapat dijadikan masukan dan bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan layanan bimbingan konseling 

Islam. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research). 

Menurut Mustika Zed sebagaimana yang dikutip oleh Khoirunnisa 

dalama skripsinya, penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang 

berdasarkan pada kajian tulisan – tulisan atau pustaka yang sesuai dan 

relevan dengan penelitian tersebut. Tulisan – tulisan tersebut 

diantaranya (Buku, Ensiklopedi, Jurnal Ilmiah, Koran, Majalah dan 

Dokumen).
6
 Dalam penelitian ini data dan informasi yang diperoleh  

bersumber dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan tafsir tematik (Maudhu'i). Yaitu tafsir yang 

berusaha mencari jawaban Al- Qur’an tentang suatu masalah dengan 

jalan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan denganya, lalu 

menganalisisnya, lewat ilmu-ilmu bantu yang relevan dengan masalah 

                                                             
6
 Khoirunnisa, Konsep Bimbingan dan Konseling Tentang Kualifikasi Kepribadian Konselor, 

Skripsi (Lampung : Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2007) 
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yang di bahas, untuk kemudian melahirkan konsep yang utuh dari Al-

Qur’an tentang masalah tersebut.
7
 

 Pendekatan tafsir tersebut penulis gunakan untuk menemukan 

dan kemudian mendeskripsikan konsep bimbingan konseling Islam 

yang terkandung dalam Qur’an Surat  Ali – Imran ayat 159-160. 

3. Sumber Data 

 Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al – Qur’an dan 

kitab tafsir Al – Qur’an yang menjelaskan tafsir dari Qur’an Surat Ali 

Imran ayat 159 – 160. Kitab tafsir tersebut diantaranya : Tafsir Al 

Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Al – Azhar karya Hamka, 

Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir, Tafsir Al – Qur’anul Majid karya 

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, dan Tafsir Nurul Qur’an 

karya Allamah Kamal Faqih Imani. 

 Sedangkan Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah buku – buku yang berisi teori tentang bimbingan 

konseling Islam. Buku – buku tersebut diantaranya : Aunur Rahim 

Faqih, Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam (2001), Anwar Sutoyo, 

Bimbingan Dan Konseling Islam Teori Dan Praktik (2009), Mulyadi, 

Bimbingan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (2016).  

4. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengggunakan 

teknik dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui 

                                                             
7
 Ahmad Soleh Sakni, “Model Pendekatan Tafsir Dalam Kajian Islam”. Jurnal Fakultas 

Ushuludin IAIN Raden Fatah Palembang, Vol 5 No. 2, Desember 2013, 71. 
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peninggalan tertulis seperti arsip termasuk buku tentang pendapat, dalil 

atau hukum dan lain - lain yang masih berhubungan dengan masalah 

penelitian.
8
 

  Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data berupa 

tafsir dari Qur’an Surat Ali Imran ayat 159 – 160 yaitu dari buku 

beberapa ulama tafsir, seperti Tafsir Al Misbah karya M. Quraish 

Shihab, Tafsir Al – Azhar karya Hamka, dan Tafsir Ibnu Katsir karya 

Ibnu Katsir. 

5. Metode Analisis Data 

  Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam 

kategori, menjabarkan dalam unit, melakukan sintesa, menyusun 

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
9
 

  Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data 

deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, analisis deskriptif digunakan 

untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

                                                             
8
 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori - Aplikasi  (Jakarta : 

Bumi Aksara, 2006), 191. 
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)  (Bandung : Alfabeta, 2012) , 

333. 
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bermaksud membuat kesimpulan atau generalisasi.
10

 Sedangkan 

deskriptif analitis adalah metode dengan cara menguraikan sekaligus 

menganalisis.
11

 

  Metode deskriptif analitis ini penulis gunakan untuk 

mendeskripsikan isi kandungan Qur’an Surat Ali Imran ayat 159 – 160 

dan menganalisis hubungannya dengan bimbingan konseling Islam, 

sehingga dapat ditemukan konsep bimbingan konseling Islam dalam 

Qur’an Surat Ali Imran ayat 159 – 160. 

 

                                                             
10

 Ibid. 
11 Nyoman Kunta Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humanoria 

Pada Umumnya (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2010),  336. 


