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PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Bimbingan I(onseling Islam Volume 8. No. r Jrrni 2017

"Konseling Sufrstik'

Dalam rangka memberikrn Ldi:.ln )aDg terfo\us pada bimbingan

::r kollselilg religi,Jurnal Konseling Religi Sekolah Tinggi Agama Islam

li.qeri (STAIN) I(udus yang berada dibawah pengelolarn program studi

-- rbrng"' lerl.uluhan lslam. pada edisi kah rnj mimbr\". rcrr."ng

.:::l;elrg sufistik. Bimbingan dan konseling Islam dalam kera'rgka

:, Jekatan suistil diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan

::-. rremperkaya kajian-kajian ilmiah terkait dengan kegiatan bimbingan

::,:en1'uluhan dengan pendekatan tasat'uf. Dalam kehidupan yang serba

-,'Jern" pada saat ini, tantrngan konselor dalam praktiknya seinakin

: : :::rnb ah kompleks. Utaman)'a dalam

\rolume 8, No. 1 Juni 20i7 ini, Jurnal Konseling Religi yarg

-.-iiLi fokus kajian pada bimbingan dan konseling su6stik. Tulisan

- -:.:: Sutoyo yang berjudul Model Bimbingan Dan Konseling Sulisiik

- -.:i \lengen,bangkan Pribadi Yang'Alim Dan Saleh, membahas tentang

- :::- lonseling sufistik dalam membentuk kepribadian konseli menjadi

. :rJ "r vrng :lim dan .alch. Kemudian disu'ul dcngan !1. rrr Ui
: -:-:::.-r berjudul I(eterampilan Komunikasi Konseling Ayat Alqur'ar

, .:i Solusi Altematif Praktis yang menguraikan tentang peDggunaan

r: :. :i -11-Q9r'an sebagai pilihan praktis dalam kegiatan bimbingar dan

- ; :,:.S- Selanjutnya tulisan dari Ema Hidayanti yarg berjudul Nilai-Nilai

-'--: Dalam Pelayanan Kesehatan : Studi Tehadap Frusnul (hatinah

.:: ::: Care) Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul Yogyal<aria yang

-, :.:=': proses pelaksanaan bimbingan dan konseliflg terhadap Pasien



dan implikasinya. Disambung dengan tulisan AH Choiron yang beri.udul

Menggali Malna Ziarah Di Makam Mursyid Toriqoh Syekh Mutamakin

IGjen Dalam Perspektif Konseling Tasawuf yang mengkaji kegiatan ziarah

makam tokoh publik masa lampau dalam kaitannya dengan aLtivitas

bimbingan dan konseling.

Selain tulisan diatas, masih ada enam tulis.n lagi yang membahas

tentang teoi dan teknik bimbingan dan konseling perspektif sufrsme/

tJ(aw![ Terlunya teori dan Prakti]< ying dibahas dalam iumal ini or'a

menjadi opsi/pilihan acuan/landasan konselor dalam menjalani Pnktik
konselingnya. Kehadiran dari kajian ini akan menambah atmosfer akadenil<

seputar bimbingan dan konseling sufstik Tentunya tulisan-tr:lisan dalam

jumal ini selain bisa dijadikan balan diskusi juga menerima kitik dan

saran yang membangun, sehingga kedepan tim redaksi dan Penulis bisa

mengembangkan tema dan keilmuan dibidang bimbingan dan konseling

religi dengan massif

Semoga bermanfaat.

Salam Redaksi,

Kldus,Juni 2017
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: *OBLEM SOLWNG BERBASIS KONSELING AI,- qUR'AN

Ahmad & Ahmad Yasser Mansyur

Universiias Negeri Makassar

AlmadrazakTl @'aloo.co.id

AbstraL

:idi id menelili te\t^ig Prablen Sol,'ng Berbasis koDseling AI'

lrr'u. Penelitid ini bertuiuan uniuk mengetahui r) gmbun
::ma3atala png dialmj subjek 2) danpak psikolosi )"ng diLasakd

:::s pemasalahan yang neninpa subjek 3) Pengaruh konseling At-

lu'an te.hadap penecahan nasalah subiek. Subjek FenelitiaD ini
:::liri atrs 3 orug subjek rnaslng-nasing adalai ibu ru'na$ tangga dari

:::r belakang yang be$eda. Ketiga subjek nenpunyai Pemas.lahan
:j bersedia mengilaii konseling Al-qurhn. Penit;ran subjek

:enggunakan teknik aksidental sanpljng. Penganbilan dara dilalukan

i:rgan nenggunakan teknik wawancaLa dar obsenasi. Data kemudiaD

::olah dengan nenggunakan kaedah-kaedah penelitim kulitatit Hasil

.-.alsis nenunjuR:n bahwa letiga subjek nenbenkan iesPon Positif
:rhadap konsehrg A1'Qur d. Ketiga subjek mengakui bahwa konseling

.-.qur'aD tnedberikan solusi atas pennasalahan ydg mereka alani

:r, nenunjukkan bahwa konseling Ai'Qulan nenlerikan pengaruh

::.hadap penecahan nasalah.

l:rtiItunci: P/orlem Solri & Konselnrg A]'Qur'an

Abstnct

:ton LEM SOll4NG IASID 
"HE 

QURL\I CO LtVStl I^IG. This nud|
:aantincs the ploblen sol,ing boed the qtr'dft counvlillg. 'lhs nu4 oins

. : Jetemtine: 1) desniptioft ttu problens experienced \ the subject 2) the

:::JatDgi.al iftpact 
^ 

Jelt on the !rcblelns that anliet the subjeet 3) el{ect

- ] -Iuni 2017 45



Ahnnd & Ahtud Ya$er Mlnslt

ol Ae quian .ouhseting to Problen satuing slbie.ts. subiects oJ thls stud|

.atsstcd oJ 3 subqcts e4ch wae ho6etut!$ lran d$*u1t baeksrbnds Tne

third slbj.ct had 4 prcbien and are eilliiS to Jallow the q,hn couflseling,

S.lectian aJ srbjects using dccidentat sanlpli g te.hnique Data Fere eollected

rsing inteftiews 4 d obseftation teekli*es 'the ddrn is then prcc\idq usini

the ru1es oJ qtnliiatire reseatch The dnausit shoqed that all three subiects

*pantled Fositirell to Qtt'dfl cou seling All rhree sfijects qdnlittei that the

qt|an .ou eting to Pror e salutiots to the Froblens thq e'peieneed This

sh) s that the Qur'\n caun3eliry inlwne or ptobkn sobing

Kayqot.lr, Prcbien Sahing, Tle Qur'an Caunvlng

A. Pendahuluan

Masalah biasanya dartikan sebagai soatu kesenjanganr ketidak

ses[aian] atau Letidak cocokkan antara ide dan kenyataan, antara yang

seharusnya delgan fakta yang ada, atau antara keingilan dan harapan

dengan realitas yang terjadi (Hayat, 2007). Arikunto (1995) menyebutkalr

bahrva permasalahan adalah sesuatu lang tidakberes, d.lam arti tidak atau

belum sesuai dengarr kondisi yang seLanrsnya.

Setiap manusia Pasti akan menghadapi masalah di dalanr

kehidupanr, ya, oleh karena masalah merupakan bagian dari kehidupan J"ang

tidak rnungkin dihindari. Dalam Pe$P ektif sPiritual Islam masslah hidup

(kesulitan hidrrp) niempakan hukum alam (sunnatullah) yang sengaja

diciptakan uniuk embedakan antara nereka yang beriman dan meteha

yang kurang beriman atau tidak bedman (Setial\'an, 2007) Sedangkar

dalam perspektif ?sikologi masalah merupakan tantargan hidup yans

harus dihadapi dan disikapi secara tePat untuk mencapai kualitas hielu;

yanglebih baik (Charrg dan Kelly, 1998)

Disada atau tidak disadari Permasalahan muncul dalam bertag::

sektor kehidupan, mulai dari permasalahan pribadi, permasalahan keluarg;

permasalah:n ekonolni, permasalahan sosial kemasyarakatan dan berbagi

macam perlnasalahan lainnya Bahkan Permasalalan dalam kehidupa-

.semalon kompleks seiring dengan Perkembangan zaman yang semaki

laju. Itompleksnya permasalahan tersebut daPat mem?engaruhi stabilit;'

kehidupan. Tidak sedikit manusia yang mengalami rasa kece\\ra mendalan

stressr frustasi atau depresi atas kenyataan Pahit yang dialaminya 'u!L:
Tofiler (1998) pernah menyebutkan bahwa perubahan lote pai:

46 (O\.rLr\. RlLlul Jur rlBimb,n8" .o1 d n3



Problem SoL\ ing B(bN' Itu,nelinB Al quL ) n

r::;an modern akan bertambah cePat hingga ketingkat dimana

--':h besar orang mengalami stres yangbisa menghancurkan dirin)'a

-'- dan merusak orang lain. Hawa OeY) isga mengungkapkan

. Jalam kebanyakan pekerjaan dengan waktu yang sangat semPit,

- _rh lagi dengan tuntutan yang harus serba cepat dan tePat membuat

: ::-rdup dalam keadaan tegang atau stres.

Gangguan psikologi seperti yang telah dlurai berPotensi

' ::-bulkan pennasalahan baru seperti, gejala bunuh diri, kriminalitas,

: .::r narkoba, dan perbuatan amoral lair,nya Lonisnya hal tersebut

' .Ji fenomena yang semakin krusial nengancam ketenangan hidup
-:ra (Harvari, 1997).

Problem sohting menpakan langkah tepat yarg harus dilakukan

. ::rhindar dari permaslahal yang berlarut'larut, Namun terkadang

, :::ng tidak dapat memecxhlen masalahnya dengan baik, sehingga

-:r tersebut tak pernah selesai dan menimbulkan bar,yak masalah

-r baru, seperti dendam, minder, permusuhan dan sebagainya

'::ji seperti inilah yang dialami oleh MUS, IAI dan l{N yang

-::kan subjek daiam penelitian ini.

Subyek MU{ ne rgalami konl'Lt run.rai tmgga bersam r dengan

- :-ra, kondisi seperti ini sudah berlargsung selarna satu tahun.

::.ai upaya telah dilakukan tetapi tidak menunjukkan keadaan rumah

::: \'fUS bisa harmonis kembali, bahkan rumah tangga yang telah

' :: relama ini makin renggang. Dengan kondisi sePerti ini keadaan jiwa

' ::rcnjadi rapulr. dan kecern r.

Semantara itu subjek FAI me{asa sedih dengan keadaan dirinya,

' . -:renasudah duakaliberumah tangganamunselaluberakhir ditengah

':ran karena suami meninggal dunia. Meskipun saat ini masih ada

.- ;:rr3ng pria yang bermaksud meminangnya, namun ada konflik

r - ;:ng dialami antara meDerima atau tidak. Sehingg: kondisi il,Ii yang

. :abran su"oh mengambil keputuran.

Subjek ketiga dalam penelitian ini adalah ssbjek 144J, profesinya

':::: seorang guru yang diceraisecara mendadak oleh suaminya sebagai

:_-q pelaut (pelayar). Perceraian tersebut menyebabkan ada Perasaan

'ir l,Judi20l7



Almid & AhnrtrdYsserLtansmr

jengkei, sedih dan kecerva karena diceraikan oleh suaminya secam sepihali

tanpa alas anyang jelas.

I(etiga subjek tersebut menarik u[tuk diberikan layanan

birnbingan konseling dalam rangka memberikan bantuan agarterlePas dari

permasalahar yang dialarni mereka.

Azmanbahauddin (2012) mengemukakan bahm layanan

konseling adalah salah satu jelan terbaik bagi seseorang yang mengalani

kondisi keputusasaan, kerapuhan, dan ketidakberdayaan dalam hidupny;r.

Walau bagaimarapun layanan konseling meiuPakan Proses Pemberian

bantuan terhadap seseorrng yang melgalami masalah yang bermuara

kepada proses penyelesaian masalah. Namun sayangnya layanan konseling

terkadang lorang efektif karena beberapa kendala, sepertir memerlpkan

waktu berhari-hai bertemu dengan konselor dalam upaya pemecahan

masalahj adanya kendala psikologi subjek (klien) dalam mengutarakan

sejumlah rahasia pribadinya; terkadalg penanganan masalahnya bersifat

triil dnd errcr. Olehkatena itu perlu diuPayakan bentuk layanan konseling

yang daprt mengarahkan individu untuk menbantu dirilrya sendiri dalam

upaya pemecahan masalahnya secara efektif

I{onseling -t!-Q:r'an merlrPakan salah satumodel konseling lslami

yang menjadi solusi terbaik dalam uPaya Pemecahan masalah (pro&lerr

sofuing). Menurut Adz-Dzab' (2002) I(onseling Al-Qur'an adalah suatu

aktifrtas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu

ynng meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusn)ra seorang

klien dapat mengeinbangkan Potensi akal pikirannya, kejiwaannya

keimanan dan keyakinan serta daPat menanggulangi problematika Lidr.rf

dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yangbersumbe:

kepada Al-Qur'an.

I(onseling Al-Qrr an dalam kajian ini berbeda dengan teraf:

membaca AJ Qrr an. Terapi membaca Al-Q:r'an dalam prakteknya, subjel:

(klien) djanjurkan untuk membaca A1-Qrr'an terutama surah atau ryai

lyat yang belhubungan dengan teraPi Penyenbuhan agar subjek (kler
memperoleh kesembuhan (Klalel 20l2). Sedangkan Kol1seli] gAl-Qur'::

dalam kajian ini adalah I(onseling AI Qrr'an dengan pendekatan psikolor

suli. Dalam konteks ini subjek (klien) terlebih dahulu mensucikr:

jir':r, mcrgoptimallGn kemampuan intisi (dzauq) dalam beri]rterak:

48 KO\.ci lN( lJ Lu lrr ' B|b..ad r '"1 '3



Problen Solving Berbasis Konseling Alqur:n

-::nbaca, mengkaji dan memahami) ayat-ayat Al-q,rr'an yarg telal

- :ia secara randomhinggamenemulan ayatAl-Qr'an sebag:Lipetunjuk

. - rerm..alahan r arg dialami.

An\var (2009) menyebutkan bahwa ada enam alasan mendasar

. ::ingl ya konseling berbasis Al- Q:r'an, yaitu:

:. Subjek yang dibimbing Allah adalah manusia, manusia adalah

ciproan AJlah sWT' Allah tenru lebih mcngelalrui rahdsia

makhluk ciptaan-Nya, Allah tentu lebih mengetahui potensi yang

dikaruniaLan kepadx mereka dan bagaimana perkemmbangannya,

Allah tentu lebih mengetahuibagaimanapula mengatasinya. Hasbi

nT enyatakan bahwa tidak mungkin membangun manusia hanya

berpegang pada pengalaman tanpa petunjuk dari dzat yang maha

menciptakan manusia.

L Lrfoimasi-in{ormasi penting untuk membantg mengembangkan

dan 'mengatasi segela persoalin yang dihadapi manusia terdapat

dalam Al Q:r'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW

:. A1- Qur'ar adalah panduan hidup bagi manusia, ia adalah pedoman

bagi setiap pribadi dan undang undang bagi selBruh masyarakat-

Didalamnya terkandung pedoman praktis bag; setiap pribadi

dalam hubungannya dengan Tuharnya, keluarga, lingkurgan

sekitar, sesama muslinl non muslim baik yang berdamai maupun

yang memeranginya, serta untuk diri sendiri. Individu yang

mengikuti panduan ini pasti selamat dalam hiduprrya di dunia

maupun akhirat

- -41 Q:r'an adalah kitab suci yang dijamin terpelihara keasliannya

oleh Allah, dan bagi siapa yang hendak mernahaminya, Allah

memudahkan pemahamarnya.

: -{l Qurhn sebagai kitab Allah SWT menemp;ti posisi sebagai

sumberpertarr, a dan utama dari seiuruh ajaran islam danberfungsi

sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia untuL

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirar

: Untlk membimbing marusia dibutuhhan pegangan berupa rujukan

vang benar dan kokoh., padahal tidak ada rujukan yang palhg
belar dan lebih kokoh selain yangbersumber dari Allah SWT.

i:1,Juni20l7 +9



Almad & Annad Ysser Manlt

\{alau bagaimalapun Al-Qrr'an adalah pedom':n hid'ap ('uay af lfe )

ilalam nTemberikan ialan terang kePada ummat manusia AJ-Qrr'an adalal,

petunjukbagi orang-orang yang bertaqwa dan juga Petunjukbagi uni'mai

--'rura. ui ai disebutkan di dalam Al-Qrt'an Surah (2: 2 dan 185)

Dijelaskan pula oleh Qrrdhawi ( 1999) bahwa A1- Qrr'an memuat b erl'agai

lerljelasan tentang berbagai persoalan, merangkum banyak kebenaran

did"l"I1rr-ry" -"k" p",1" saat itu ia akan menyadari betaP:I b es' rnya manfmt

Al Qrian bagi l<eLidupan. Menurutnya, Al-qrr'an sesungguhnya sumber

rolr ri bagi 'et rp oe-:oalan hidup manusia'

Berdasarkarr uraian tersebut di atas maka dirumuskan 3

permasalah, yaitu l) Bagaimana latarbelakang kehidupan subjek? 2) Apa

dampak psikologis yang dialami subjek atas permasalahan yang dialamil

3) bagaimana pengaruh konsellng Al-Qgr'an terhadap kemampuan

pemecahan masalah subjek?

B. Pembahasan

Berilasarkan hasil penelusurat kualitati{ yang telah dilakukarr

terhadap ke 3 orang responden, diperoleh 3 komPonenutama sebagai hasil

penelitian. Ketiga komPonen tersebut adalah latar belakang irehidupan

..,bj"k, gambaralrpe.masalahan dan d:rmpak psikologi yang dialami subjek'

."rin p".tg".ott konseling Al-Qrr'an terhadap kemampuan pemecahan

permasalahan subjek.

l. Latarbelakang KehiduPan

a. SubiekMUS

Subjek MUS adalaL seorang anak ABRI, ayahnya seorang tentar:

dan ibunya aclalah seorang ibu rlrmah tangga Subjek MUS merupakar:

anak ke empat alari enambersaudan la lahir di Makassar pada tanggal2:

Februari 1971 sehil'gga usianya saat ini 43 tahun

. l(etika subjel V US masilr beru'ia remaia al ahnyr <rdalr menLrgg-

,lunia karena sakit P:ida waktu ittr ia masih duduk di kelas 11 SMA IGTen'

sudah tidak ada yarg menafkahi keluarganya, alhimya ia dan adikn'r:

berhenti sekolah. Beikut Penuturannya:

Ba.ak kul n'?rlllssdl seiak 'ava nasih 'elollrl di Strt4 pak r aktu t

"i" "'""i td"" ii BalaklL"l aeaiagSal kaftno sdk t;'tak dttau '
KONSELING RELICIi Jtrmal BimbinSan Konsling lsh-



Problen Solving Bdbasis Konselng A qr'm

:.::!nra kdrena seuakt kembali tugas dai iiaft j|!a langsung sakitmi

.. ta +eninppal. lodi senrtaL itun' .a:a tidal sekatah lagi elengan kedta

. J,. Say iiruskan waltu nL, can keno unvk baqr'rbaaui ibu

l.lulanya subjek MUS bekerja bersama dengan ibunya dengan

- :,ir kedai toko di mmahnya. Namun seiring Perjalanan waktu Iburya

:iak berjualan lagi karena sudah mulai sakit-sahitan (diabetes)

- ::: subjek MUS harus mencari pekerjaan lain untuk mencukuPi

:-::n adik dan ibunya Kira kira usia 27 tahun subiek MUS bekeria

:-:egawai/penjual alat-alat kosmetik pada salah salu toko kosmetik

,.i-.tar dan pekerjaan id dilalqlkan selama kurang lebih 12 tahun'

iretika kakak kandungnya meninggal dunia akibat kanker pa1'udara,

:iminta oleh ibunya agar menikah saja dengan suami kakalnya'

.:jua anak-anak almarhumah kakaknya ada yang mengasuh lni

. -i"l] pilihan yang berat tetaPi akhirnya menikah dengan martan

-,: :,lalnya. SamPai saat ini subjek MUS sudah menjalani kehidupan

- , :rga selama kurang lebih 4 tahun.

' .ubjek tAT

i.rbjek FAI adalah seonng ibu rumah tangga muda yarrg mapan

- .-ronorni. Sr:bjek FAI lahir di Makassar pada tanggal 17 Mei 1978

_ lrbjek baru berusia 36 tahun. Ia dan suaminyr mengelola usaha

-:i didi.Lribusikalr ke beberapa hotel di Makas'ar' Subiek memiliI

-:: ?utri dari suami pertamanya yang sudah neninggal dunia'

3erselang lima tahun setelah kematian suamioya, subjek FAI

- rr lagi oleh seorang lakiJaki, ketika itu subjek FAI baru berusia 29

- 
',Japun lakiJaki yang memPeristikannya bekerja sebagai pedagang

- lempat Pelelangan Ikan Usaha tersebut semakin meningkat setelah

. : idup bersama karena subjek FAI aktifmembantrnsaha suaminya

-i :-{T dapat membuka jaringan kerjasama dengan beberapa hotel

-.,ssar. Jaringan inilah yang membuat ssahanya sefiakin meningkat'

:: ii per1uturan subjek FAT dengan mata berkaca-kxca:

Jur Altto ndulittah, saya dengan bapaknya ana ana nenlt\i u'aha tl aq

:':p b'.a nenopars kehtdupan kan paL Bapak 'tu orcaB saba' berusnha

.i .uko 
^eiBrli". 

Katu 'ubu subt' berangkarn rx pak dan dibawo

' .a.\a k. holei horl. M?Fsdnnr ,laa ke hotel itu Pa\ t:a'u dua 
'ahun 

d'
.,[', *telah sava cobajcoba nentarkan ke hot'\'haftl daa tern)dta

:ttbaua hasil yng baik.
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Subiek FAT hidup bersama dengan suaminya yang kedua harrya

lima tahun, karena auami keduarrya juga meihggal dunia. Subiek FAI

dikaruniai dua orang anak dari suami keduar,ya.

c. SubiekwN

Subjek \tN berprofesi sebagai guru yang dikenal akti{ dalam

kegiatan arisan. Subjek saat iniberusia 35 tahuq ia iahir di Makassarpada

tanggai lTJanuari 1979. Subjek dikaruniai seorang anak yang Lini berositr

8 tahun sejak pen,ikahannya bersama dengan seorarg pelayar' Dilihat

dari segi kehidupan kesehadannya subjek termasuk berekonomi mapan'

Oleh karena selain rnemPunyai gaji sendiri, subjek juga mendaPatkan

penghasilar, lumayan dari seomng suamiPelaut (pelayar).

2. Gambarpermasalahan dan dampakpsikologiyang dialami.

a, Subiek MUS

Menurut pengakuan subjek bahwa setahun setelah pernilahannya

dengan mantan suami kakalnya (almarhum), dirinya mehgLadaPi

bebenpa masalah. Berikut p enuhrrannya:

saya rcrbl,la .aia sano k d pak katau 
'e'da1a 

i'tt bantak *kal' na'aloh
p)s,aya,asa< tn 'elana habi,kaw n.ln 'uan saya slka nnu t dnrrr
kuia,lva. Bn ' \aldu kita lequrli dia naloh nenukul Dinntbahrt h$
a naLnya pahnp <u,an n t d^t ;koda'18 Cobda'ik a P't'nLit Gl kalau aa'orE
,,"" itgto,i'ut o t',tongnalon pergi ti.lak blanS bila'tg rdak'uko t go

diatu.. s-,opatu ttt yonsttdat, p*ing\ d.

I ebilr lanjut subiek mengurgkapkan Llau dalam keluarga-va 'ug.

mengalami kesulitan ekonomi. Berikut Peluturannya:

Pe"eha, oa "ffin sayd hutidak eut:up sebulon buar',tokonfiel GalCa' a

.ot,'t,toont, nana ir,kup PenbPii n\ok fa berapo mena'tg betun la3

kebuihan kedua anaknyi... Aduuh sakit kePalaku kalau kupikir".

Berdasarkan kondisi rumahtangganya seperti itu menyebabkan

dirinya mengalami gangguar psikologi Berikut Pengakuannya:

. Seb.t onya dihon \eclku[ye] ada pera"aan n,enle"al let'apa ha'd" t ai
ae,sa,t ,ua-' Lakak rcln'arhunt Muqli't katau tidak sarta dia L

uatoa 
"dak 

oeE'r. Kdtdu "e'1dL'm&d d uaah pak 
"aya 

bia'o aeaaa"

p,L,,ka, ,a.'bxi. \ala p4d <t'e, p'I tkatl baganana batlna \;ap- ax

kita bka bantuk a kadong
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?enjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa subjek

' -:r:ni rasa kecewa,sedi\ dan rasa penyesalan mendalam atas kondisi
,: ::ngganya.

:. iubiek FAT

_-*a dilihat dari kondisi ekonominya, subjek FAT praktis tidak ada

.::=. Namun demikian pada aspek lain subjek FAI juga memiliki
---L.:]ahan. Berillrt penuturainya:

-ian diriku meflgalafli keguncdngdn, 
'1abildflg 

oraflg dilenaka [pak].
:.lsalahnla ada yngbilang saya bede wanita sial [pak]. Karena tlua kahmt
.i'.ti ta?i tidak lana bersama dehgdk suamiku nehikgg;lni seng".S amiku
j'g dulu eeee.... Tujuh tahunja sand deftgan dia, batu lang kedua Cuna

:-'.a tahunji.... Sampai sekalakg kalau k igat sedih sekali pdL Apalagi
:;niku yang kedua ini orangnya rajin dan penyabar

S:mbii menceritakan pemasalahannyar subjek bertanya

::ngar permasalahan baru yang tidak berali i-a putuskan yang
- -'::bkan dirinya susah tidur. Hal tersebut terjadi akitat adakeraguan

::.::rawatiran di dalrm diriry?. Berikut penuturanny:r:

.;gdimakami me urut kita pk [subjek tampak s?pefti agak flalu
":.ttgutankanryal. Makudku say harus bagainana, karena ada seorang
:i! ldki /ang mau dengan sala tapi...... saja rdgu sekaligus tnkut.
:.-?iti pak, saya trauma karena sudoh dua kalimi kawin jangan sanp(:ti
:::a mengalami kehladian sama. Ada yang bilang janganko dulu kawin
.t.usko .ati orcflg pintar kasi hilangki sialnu, ka nanti nati lagi sudmimu.
::.ia ratirdnku rang lain jangan sanpai ini laki.laki majika namanJaatkan
.:.ena berhasilni usahaku. siapa tau bkaka ?ak dikasi jalan keluar kodong

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa subjek

::ak bemni mengambil keputusan untuk menikah lagi karena ada

--: nasa lalu. Sementara pada sisi lain ada stigma irrasyarakat kalau

: : ada funsur sial] yang harus di obati secara supranatural. Subjek

, :-ih bimbang dengan pria yang ingin bersama dengan dia sekalipun

:::'ebut kelihatannya cukup baik dan berurggung j:wab.

, SubiekwN

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa subjek \\N adalah
_-. i $lr! PNS di salah satu sekolah SMA dan suaminya sebagai seorang

-: pelayar). Dillhat dari profesi dari keduanya tentu subjek memiliki
:::aian yang lumayan baik. Sehingga dari segi penghasilan subjek144{

\o.I,Jmi2017 53



AhnDd & Alxnad Ys$r trIanstu.

prakds tidak ada masalah. Bahkan subiek aktif ikut perkumPulan arisan

untuk mengurangi r.sa kejenuhan Berikut Penuturainya:

Saya aktifarisan untnk menghilangkan rasr jenuh selalu di rumah

pak. ICta taumi kalau sendirian tanPa suami pasti jenuhmi juga selalu kan

pak? Makanya xlisan sayajadikan altematic

Lebih lanjut subjek mengungkapkan Pembicara lltya:

\.a4 .atd ka, 1'elaut pak. ayatagt dia ne nbnwa kapal o"'o 'arnat
r'r., ,*i, . t" t':i'" pS'.t e\ali darint 'et' h" t ala pat kadarg ga at

sap ti,pk' \apat'tva kaiu n'erapar dt lutaka"a' \4e k'ou't dcntk'aa pat

ga1 i;a iercp a* ,i*, ke 'a,a 
elal na'plahit

Lalu masalahnya gimana? lbu mtda yang satu inilalu menuturkan

kalau dirinya sudah diceraikan oleh suaminya seiak tujuh bulan yang la1u'

Berdasarkan pengamatan Nampak bahwa subjek WN sangat terPukul

berat atas keiadian yang menimpanya sehingga subjek tidak sanggup lagr

nelarjutk r pembicaraar, subjek nampak menahar, tangis saja walaupur:

rir matx tetap berlinang diPiPhya.

3. Pengaruh korseling Al- Qur'an terhadap pemecahsn PermasalaLan

Berdasarkan waktu dan temPxt yang telah disePakati terhada!

Itetigasubjek, maka d akukan konselingA1-Qrr'an di bawah arahan mento:

yang bertempat di lviasjid Nurul 'Ilmi Udversitas Negeritr4akassar

Adapun prosedur konseling A1-Qrr'an dengan PendeLat::

psikologi sui dilakuhan dengan largkahJangkah sebagai berikut:

1. Langkah pe:tama adalah perkenalan dan pembilaan hubung:

yang baik aniara nentor dengan subjek (klien)'

2. Langkah kedua adalah subjek (ktien) mengungkaPk"

permasalahan lang dihadaPi serta damPak yang ditimbulkan d::

permasalahan tersebut

3. Langkahketiga adalah mentor mengarabtan subjek (k1ien) unL

melakukan Proses ltonseling A1_Qrr'an der,gan melalaui en::
' tahapaq yartu: 1) berr'r'udhu untuk mensucilGn diri baik l:'

maupun batin 2) berniat dan berdoa memohon petujuk kep":

Allah SWT n elalui Al-Qpr'an atas Permasalahan yang dialami :

memulai membuka Al Qgr'an berdasarkan suara hati (hanya ':
kali membr:ha Al-Q:r'an secara tandom) 4) mentadabburi
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Qrr an, yaitu membaca dal1 memperhatikan terjemahan ayat demi

ayat pada halamar AI-Qrr'an yang telah dibuka secara Gndom

rrdi, dimulai d"ri lembaran sebelah kanan samp"i pad.r lembar"n

sebelah kiri pada halaman tersebut. Disini dilalukan proses

interaksi rasa dan rasio secaG mendalam dan me[yeluruh untuk

mcmperoleh petunjuk. 5) mengaktifkan intL:usi (dzauq), yaitu

mengungkap makna kebenaran yang tersirat dibalik ayat-ayat Al-

Q:r'an sebagai petunjuk dan jalan keluar xtas pemasalahan yang

dialami. 6) Menrperoleh petorLjuk (hidayah) , yaitu petunjuk yang

dikaruniakan Allah SWT nrelalui Al Q:r'an. Pada tahapan ini,

qolbu batiniah leng paling dalam (labb) sebagai sumber lahirnya

i nlsi (dzauq)yar\gterkoneksi dengan tauhid atau keiman kepada

Allah SWT sehingga dapat menemukan dan memaknai ayat AI-

Qrrhn yang telah dibuka secara random sebagai petunjuk atau

,oluci *as pennasalahan yang dialami tDjaya 20.1 I l.

- Langkah keempat adalah klien rnelakukan shafing pendapat

dengan mentor terkait dengan pengalaman spiritual yang dialami

selama berinteraksi dengan AI-Qur'an. Mentor dalam hal ini
berperan untuk memperkuat dan mengarahkan pengalaman dan

pemahaman yang diperoleh subjek (klien).

Untuk mengetahui secara kongkrik berikut diuraiLan pengalaman

:::subjekpadasaatmenjalarikonselingAl-Qrr'an.'

r SubieL MUS

Ketika subjek MUS membuka AI-Qrr ar1 mala dengan perasaan

-.i subjek mencoba membaca ayat demi ayat beserta terjemalnya.

. Jari beberapa ayat yang dibaca pada halamar itu tiba tiba terhenti

:-::rah an-Nahal: 82 yang artinya:
'tka nereka tetap berpaling, maka sesungguhrya kewajiban yng dibebankan
itas/,u (M11hat m;d) hiryalah nenyampaikan (ananat ,\llah) dengan
:.'arg.

Oleh karena subjek MUS masih penasaran dan ingin meyaLinkan

I :uh tentang apa yang baru saja ia baca dan fahami, subjek mencoba

, :r-:kan imtuk yang kedua kalinya seperti pada langkah sebelumnya.

:.:,: subjek membuka Al-Q:r'an pada halaman yang ia buka secara

. ::r, ia kembali mendapatkan surah an'Nahal tetapi yang terbuka
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adalah Pada halaman sebelumr)'a. Pada bagaian ini subjek tiba-tiba terhenli

pada surah an-Nahal ayat 41 dan'+2. Arti ayat tersebut adalah: "Ddn old1lg'

orang y ang bethijrah sesudah nereka dianial q pasti Kdni akon nenberikan

te111pat fdflg bagus I'epada mereka di dunia. Dan sesurgguhnya pahala tii

akhirat adalah lebih besa1, kolo mereka mengetahui" "(1aitu) otang'orang

yang sabar dan hanya kEada Tuhan saja meteka bertau akkal".

Berdasarkan bimbingan Al-Q:r''an di atas, maka subiek NIUS

scakan diberikan suatu pilihan kebebasan bagi dirinya tentang bagaimxna

saharusny:r bersikap. Ketika itu subjek mencoba memilih alGn tetaP

bersabar menjalanxan kehidupan keluarganya yang sekarang. Subjek

nerasa bal,rva dengan bimbingan A1-Qrr'an tersebut sePerti mendaP:Ii

spirit baru dalam hidupnya. Bedkut pemyataatulyal

'eperr 
tu,a,a wat.u[pakl d;sxan' N yag e]uubk "ekal lGtena 'rcl l

sa)d bd(a qat 4t aan 42 seprti u AI'Qur'an tat apo yargada h eialo"

tntit'u. Boikon sep? tAt QL,anleb'hJahan rcmaagdttla daupada sa,n

.?4dn ttbi"ra.iakl aktu nenbuka Al'Qar'aa rdagpenana da ktbo a

(t aw U Ai Q;a t sudah epett bm'a ke 'qa kalou disat'tpa:\a t 
"n 

a

d, npaa ba'k. Jad;nutat sdat i't; !pa\l say cor:a belatar unul b*skap -ba'
kuiarap ada perubahan Tangbaik' (wa.wancdn t2/7/2011)

Agar kuputusan yang dijalanhan subjek MUS dapat berjalan

mulus seperti yang dikehendak! maka pendamPing menyaranl<an untuk

melakukan sholat hajat agar semakin yakin aPa yalg akan dilakukan.

Sekitar dua minggu kemudian subjek mengutarakan pengalanan

luarbiasay:ng dialsmi dahm rumah tangganya Berikut Penuturannya:

Y.tdi Tuhdadan... terima kdsih terima kasih [pak] setelah apa Tang say
lakukan kemartn malam [makudnya sholat ktikhatuh] tiba'tiba su.imiLr
,erl'a,gn lar oya dalan 'hota' 

nanga". o lnng'ung petul \aw da

'a*aa ' t,ga....:aar;a, .uan*u '*loh rtdal qaun tnaaiha',1Lpal
ia cabi ca:ri peLulaar lainni." (Wawarcard 23/7 /2014)

Berdasarkan uraian pernyataan tersebut di atas dapat disimpullian

bahwa konseling Al Qrr'an yang dijalani subjek MUS memberikan

pelgruh yang sangat positifdalarn kehidupan rumah tangganya

b. SubjekFAT

Subjek FAI ketika petama membuka A1-Q:r'an berdasarhar

l.rngkah langkah korseling Al-Qrr'an yang telah ditunjuld<an, ia jug:

telhenli membaca dan menelaah ayat letika saDrpai di surah al Mu'minur
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:-:g artinyar "Dd, Didlah yng menghidupkan dan mematikan, tlan

..':g (mengatur) peftukaraft tnalam dan siang Mtka apakah kamu

ferdasarkan ayat ini subjek IAT merasa diPeringatkan oleh

::t bahwa hidug dan mati yang dialami bukanlah manusia yang

. -: Berikur pelilar) Per.lvatr'rn:ubiek:
. ."p ni d'ka,t nu r 'nna A!'Q,r'an kaiau kehd pan i t Atlnh va4

.. \l?^a ry.etal,nra data"t hat*u lel bilangkeaapa t"ha a a.bcrtkaa

. o'"a iala de'tson vpent pi. saeLah kubacah ardt in' lvel 'rPt L;

' '., .,:L ta.errak dengon kata Loo ll'Qw an rcdt (Adlda-ora

: -/2011).

ieperii yang dialami subjek pertama, subjek FAI aklirnya

:r dengan konseling AI'Q:r'an, maka iapun mencoba melakukan

:: iagi. Setelah dilalrkarnya maka sublek membuta A1 Qur'at

':nus. Pada surah ini subjek tiba-tiba terhenti pada ayat 87 dan

'.: :r,vat tersebut adala\: "Dan Kami wahyukan kipada NIusa dan

, :.. a' Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumdh di tulesir untuk

: ,lggal bagi kaumnu dan iadikanlah alehmu rumah rumahmu itu

:::!lnt ddn dirikanlah alehmu senbahldtg sefta gembi akanlah otang'

..g beriman. Allah berirman sesungg hrla telah dipe*enankan

..-,dfl kam betdud) sebob itu tetaplah kamu betdua pada jalan Tang

: t janganlah sekali-kdli kamu nengikuti jalan oratlg onng iattg
:tgefahui."

\l.nJrur 'Lbjcl lAf b"l t' a ayat diata. teLh mcr''beriL rl iar ab.r

,:rguannya dengan seoiang Pria yang ingin meminangnya Bahltan

-::i pengakuannya baht'a aPa yang diPikirkar untuk mercari rumah

, - :rti diketahui Al'Qrr'an. Berikut Petilcn pernyati an subjek:

,.; ).llaaadah... ..kenapa aydtyangsayabaca tau kalait.dld jugd seben nla
:rediaj; tlengan lakilaki itu... tuna masih ragu tlan say dihanttLi oleh

':""\apit araig'onng kalarL diri say itu dda bede sialnta 'Iibl'tiba A1'
'1,,Ai, -"-tiit* E*opan ke sayl. Ittr luga ayat di atu:':rd (nakeldntn
.. .,Urtu,nrvo, viLu atnt 8-t pa" "elati y'tg.oy p'ie"p'| '\at kola '
. dawa ton,' ib'h ba* .arita^t ,anah unru\ 'ua'a o bnru 'vala\a41

:/7 /2011).

Lebihlanjut subjekFAI menuturkan bahl'a kalau dirinya diberikan

::njnng dan setelal menikah ranti dirirya akan melaksanakai segala
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apa yang ditunjuhkan oleh Al-qrr'an. Seusai menjalankar konseling

Al-Qrr'an subjek tidak pernah memberikan informasi mengenai

perkembangar, dirinya. Namun menjelang pemberangkatanrya menuju

tanah suci kemarel sublek tiba_tiba datang menyampaikan kalau

dirinya akan bemngkat berhaji dan sekembalinya ingin melangsungkan

pernikahan dengan oria yang dimaksud. Berdasarkan u{aiantersebut daPai

disinpullGn bahwa konseling Al-Qur'an berpengaruh positif terhadaP

kehidupan subjek FAL

c. SubjekWN

Sebagaimana kedua sublek yang lan1, subjek 14AI memulai

membuka A1'Qrr'an setelah melalui rangkaian langka-langkah konseling

Al Qrr'an. Pada saat membuka Al-Qrr'an sr-rbjek WN secara tePat

membuka awal surah al-Mu'minun Ketika subjek\\4{ membaca ayat demi

ayat pada surah tersebut, namPak subjek terdiam kemudian memPerbaiki

posisi duduloya kembali.

Subjek WN terus mengulang-ulang membaca dan menelaah

lembaran awal surah al-Mu'minun. Beberapa saat kemudian subjekterisak

isak sepertj menansis dalam menelaah ayat yang dibacanya Sehingga

suasana ketiLaitu meljadihening Setelah subiek menguasai p erasaannya

ia kernudian memulia bercerita. Berikut penuturannya:

>a t t' p, a, n o Lperia1al;'ea, a'a langsung [yak' olch Al Qr a't Beg t u'at
nenua.a ayat I -, 

'aya 
la'tg"anS'adar l'aLau aPa )aag<alo tot ul o'1 ?tat

ut nanng "atrh.' h a',,an,a,a t2 - )0t1\.

Adapui arti surah al-Mu'minun ayat l-7 adalah sebaga:

berlknti'sesungguhnya beruntunglah orang-arang yaftg beriman' (yaitLl

anng-ora11g lang kl,;us1u' dalam sembahyangnl7 Da11 orang'orang lana

menjauhkan dii dtlri (perbuatan dan petkatoon) Tang tiada berguna

Dan orong-orang yaftg fienunoikoll zakat Dafi ofing'otung fang fie11jdg,:

kemaludwtla, Kecuali terh\dap kteri'istei mereka atdu budak Yt::
nereka miliki. Maka Sesungguhnya nereka dalam hal Ini tiada terceL'

B'arangsiapa mencari lang di balib itq Mako rnereka ltulah orang'arcng !dt| .

melafipaui batas."
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l:nluut pengakuai subjek U/N bahrva dirinya diceraiakar oleh

: harena mungkh kecewa dengan hal yang terjadi selama .

.nuturan subjek:

.: 
'liceraikan 

oleh sudmi saia [pak] karena say selingkuh. Dan itu hanLs

::k'J.Yaaaa.... Mungkir karena selana ini diti ggal hakl.... Sqa
::!,a clengan seorang pohsi. Hubullgd ini sudah berjalan lina bulan
. tdp s?t an4g ,<t,a poli r nr, ,dak nou lag nen.naa .ata *'eloh

i.,Adatr,dni .a)i. /ltawa,t.a'a l' - '0r.{).

l:nurut pengrkuan subjekFNbahwa ayat yang dibaca tadi betul

:::radarkan dirinya kaiau perilakunya selama ini rdalah sesuatu

: j. Berikut penuturannya:

| :dngtt nerasa [pak] tetutana ayt kedua dan kee tdt. Bahknn sara

.: 'tteqatlari kenbdli kesalahan say seperti )'dflg dkebutkdn ayat ketui h
.: I{a'tancara t2/7/2014).

-:rdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulhan bahrva

: .l1-Qurin terbd.ti mampu memberikan kesadaran kepada

,.rtang hal yaDg diperbuat selama ini. Bahkai subjek bersedin

:rbali menjalani kehiduparnya sesuai dengan :rturan dan ajaran

.i:q dianutnya.

:: rdasarltar lT asil p enelitian di atas menunjukkan bahwa konseling

'-:. memberikan dampak positif terhadap penyelesaian masalah

,,rlfrrg) terhadap ketiga subjek.

l.muan ilri memperkuat hasil penelitiar sebelun,rrya yang

. -n bahwu l(onrel rg Qurani rerbut<ti d;p:r mer'rgl.arlarr

:.raan hidup mahasista muslim dengan hasil uji an:Llisis fno

.::.it samples-te*s aari Mafi Whitnel ) gai\ scote menunjukkan sltor

- ::rl. p = 0.003 (p < 0.001) (Budiharto,2012). Hasil peneliti:n

; pernah dilakukan oleh Budiharto dan Anggrani (2007)

- efektivitas konseling Qrr'a[i untuk meningtatkan kesadaran

:-:;isr.a menunjukkan bahwa terdapat peningkatan Lesadnran diri
. .: melalui konselingAl'Qrr'an.

--.rsil penelitian Ahmad dan Ahnad Yasser l,Ians)'ur (2015)

::-'elaskan bahwa konseling Al-Qrr'an efektif meningkatkan daya

,: :rahasiswa dengan nilaiperbedaan resiliensir yaitu rerata resiliensi
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sebelum konselir,g al Q3rr'an sebesar 90.25 dan sesudah konseling Al-

Qur'an sebesar 12!65 dengan nilai t = -30 004, p < 0.000.

Signifikansi pembuktian pengaruh kol seling A1-Qur'an terhadap

penyelesaian masalah (problem sofuirg) sesuai dengan pandangan

Qrdha\\'T (1999) t,ang menyebutkan bahrva siapa )ang membaca Al-

Qgr'an dan mentadabburinya maka seseorang akan menemukan denga'

penuh keyakinan bahrva A1-Qur,an adalah faktor yang dapat memberikan

pengiruh positi{, dapat meluruskan kembali pen,ah:rman dar, perilakr:

yang keliru dan dapat men,berik.n koreksi pemahaman yang salah'

Sementa{a itu Sa)yid Qqtub (2004) mengemukakan bahr'ra sesungguhnya

A1 Q.pr an merupakan kitab yang penuh hikmah Dia mendidik dan

memberikan likmah sesuai dengan akal dan jiwa manusia Al Qg'an

m:rmpu memberikan stimuli lahirnya energy baru bagi manusia sambil

nrengJrrhl<an lc ialan ) rng benrr.

Sejalan dengan itu Sukirno (2015) menlelaskan balwa di dalanl

A1- Qrr an banyak menceritakan kisah-kisah konseling b:Lik yang dilakukan

oleh para nabi dan-rasulnya mauPun yang diwahl'ukan largsung Allah

SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai solusi atas permasalahan-

permasalahan yang dihadapi unmatnya. Hayat (2016) meriyebutkan

bahrn'a Al-Qqr an adalah kitab suci yang memuat fakta-fakta hulom yang

bersifat empiritk, sekaligus memuat nilai-nilai yang bersifat filosofis

sehingga isinya mudah diungkap dan bisa dikaitkan ke berbagai aspek

realitas kehidupan yang dialami individr'

Berkaitan dengan pandangan tersebut, malabenarlah 6nTrarr Allalr

SWT di dalamAl Qrlar al-IGrim Surah al-Baqarah ayat 185 yang artinya:

"Bebetapa hari yng ditefitukan itu ialoh) bulan Ramadhon, bulan yng ti'

dalantla diturunkai (permulaah) Al-q$'oh sebagai petunjuk bagi manusir.

dan penjelasan-penjelasoll lkengenai petuniuk itu dan pembeda (antata yan;

hok dan Sangbathilt .

. Dalam perspektif sejarah, konseling Al-Qrr'an pada dasarn):

telah berlaku sejak masa nabi Muhammad SA\M Oleh karena setiaF

permasalahan yang dihadaPi manusia maka Allah SWT menl unka:

lvah1.u A1 Qur'an sebagai petunjuk atau solusi dari permasalahan tersebu:

A1-Q:r'an yang telah diturunkan secara benngsur-angsur kepada Nab

M hammad SAWselama kurun waktu 22 tahun 2 bulan dan 22 hari tele-
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- .:i kitab yang sempurnah dan menjadiwadsan paling berharga untuk
-:. iijadikan pembimbin& penasihat (konselor) d;:Iam kehidupan

-=: manusia,

i -mpulan

tebagai kesrmpul drri hasil Penelitiln ini adalah suo ek

,: F{I, dan 14N ketiganya adalah ibu rumah tangga yang memiliki

: ::ratika keluaJga. Pennasalahan yang dihadapi subjek MUS dalam

,.::anya'adalah suami alkoholik dan sering memulrrl. Salah seorang

' : -al tiri subjek sering pergi keluy-rran dan tidak.ingin bersekolaL

. ::Jangkan permasalahan yang dialami subjek FAT adalah sulitnya
- ::.1bil keputusan unhrk menikah lagi, meskipun sudah ada lelaki yang

- :ileminang subjek. Subjek juga mendapat sitgma dari masyarakat

r::: \ranita pembawa sial karena kedua suaminya terdahulu meninggal

: Sedangkar masalah yang dialami subjek WN adalal, karer,a

': I rn oleh ,uaminya.

Ketiga subjek mengalami dampak psikologis akibat Permasalahan

: :ialami. Subjek MUS mengal:rmi rasa kecewa yarg sangat dalam,

, ; sedih, dan selalu menangis. Subjek FAT kurrng bergairah

' :d<an usaha, imsomnia, tidak berani mengambil keputusan, dan

- ::i: khawatir untuk menikah lagi. Sedangkal subjekWN mengalart

- r:=rr kecewa, jengkel dan kesal dalam hidupnya.

Ketiga subjek mendapatkan solusi dari masing-masing

-.;alahan yang dialami mereka nTelalui konseling A1'Q:r'an. Subjek

: F{I, dan \An\i mergaLu memperoleh petunjuk dan jalan keluar

. :r mengikuti lconseling Ai Qrr'an.
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