
 

 

ABSTRAK 

Fahma Islami. Pesan Motivasi Dalam Buku La Tahzan Karya ‘Aidh Al-Qarni 

Untuk Materi Bimbingan Koseling Islam (Penelitian terhadap pemikiran ‘Aidh Al-

Qarni dalam buku La Tahzan). 

 

Setiap orang pasti pernah mengalami masalah, kegagalan, tantangan, atau hal lainnya 

yang bisa membuatnya jatuh, putus asa, terpuruk, dan kehilangan semangat hidup, 

sehingga mereka perlu untuk segera bangkit meneruskan kehidupannya. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka jelas manusia memerlukan bimbingan dalam hidupnya, 

terlebih lagi bimbingan keagamaan. Bimbingan bukan hanya dapat disampaikan 

melalui lisan dan tindakan saja, akan tetapi bimbingan dapat disampaikan melalui 

tulisan. Salah satu bimbingan melalui tulisan terdapat dalam sebuah buku yang di 

dalamnya terdapat hikmah, uraian kisah tauladan, rujukan ayat-ayat suci Al-Qur’an, 

kata-kata menggugah yang meningkatkan semangat untuk bangkit dari keterpurukan, 

yaitu buku yang berjudul “La Tahzan” karya ‘Aidh Al-Qarni. Pesan dari buku ini 

mengandung imbauan motivasional agar pembaca menjadi pribadi yang memiliki 

ikatan dengan Allah dengan memegang dua pusaka kehidupan Al-Qur’an dan As-

Sunah.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pesan motivasi, kategorisasi 

pesan motivasi sebagai materi bimbingan konseling Islam, dan penggunaan pesan 

motivasi sebagai materi bimbingan konseling Islam. 

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran tentang bimbingan konseling 

Islam, pesan motivasi dalam perspektif bimbingan konseling Islam, dan analisis wacana 

untuk pesan motivasi dalam bimbingan konseling Islam. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan 

teknik analisi wacana Teun A. Van Dijk, metode ini menggambarkan wacana dalam 

tiga dimensi atau bangunan taitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial dalam tiga 

tingkatan struktur yaitu, struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur 

makro yaitu makna global dari suatu teks yang dapat dipahami dengan melihat topik 

dari suatu teks. Superstruktur adalah kerangka suatu teks. Struktur mikro adalah makna 

wacana yang dapat diamati dengan menganalisis kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, 

paraphrase yang dipakai dan sebagainya. 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat dijelaskan bahwa pesan motivasi dapat 

membantu memperbaiki pola hidup manusia yang semula berjalan ke arah kesesatan 

menuju arah hidup yang benar. 

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan pesan 

motivasi dalam buku “La Tahzan” karya ‘Aidh Al-Qarni dapat menjadi salah satu 

materi bimbingan konseling Islam yang akan menunjang keberhasilan proses 

pemberian bantuan dalam mengatasi permasalahan. Dengan adanya materi, maka akan 

mengahasilkan dan menjawab suatu kebutuhan dan ekspektasi proses bimbingan dan 

konseling. 

 


