
 

 

ABSTRAK 

 

Tanti Nurainul Fiani : Kepribadian Konselor dalam perspektif Al-Quran  

           (Studi pustaka berdasarkan Al-quran Surat Al-Mudatsir 

                                      Ayat 1-7 )   

 

Permasalahan manusia sangat kompleks mulai dari masalah keluarga, 
lingkungan, atau dunia kerja. Dari sekian banyaknya permasalahan tersebut 
sebagai konselor khususnya konselor Islami sangat dibutuhkan oleh orang-orang 

yang memiliki masalah. Seorang konselor harus memiliki keterampilan-
keterampilan dalam menangani kliennya. Baik itu dalam pendekatan psikologi 

Barat seperti psikoanalis, behavioristik, humanistik yang telah terkenal di seluruh 
pelosok dunia, begitupun  sebagai konselor Islami harus di tunjang dengan 
pengetahuan mengenai pendekatan psikologi Islam yang bertujuan untuk 

membahagiakan di dunia dan di akhirat. 
Sebagai konselor Islami tentunya memiliki wawasan yang luas dan 

keterampilan dalam menangani kasus yang kompleks dalam pelayanan konseling. 
Seorang konselor Islami harus memiliki kepribadian yang luhur yang dapat 
dijadikan tauladan oleh konselinya, maka dari itu sudah semestinya harus merujuk 

kepada konsep Al-Qur’an. Seorang Konselor harus merujuk konsep Al-Qur;an 
yang dijadikan sebagai pedoman, apa, dan bagaimana seorang konselor itu dalam 

melayani konselinya.  
Penelitian ini bertujuan untuk menggali ayat Al-Qur’an yaitu surat Al-

Mudatsir ayat 1-7 secara tekstual maupun kontekstual mengisyaratkan mengenai 

kepribadian konselor. Sedangkan kepribadian konselor disini mengambil dari 
sifat-sifat Nabi sebagai suri tauladan yang harus diaplikasikan oleh konselor.  

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode content analisys 
(analisis isi) yang bertujuan untuk membahas secara mendalam terhadap isi suatu 
informasi tertulis atau tercetak dalam dalam suatu teks. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan pendekatan Tafsir Maudhui yaitu menghimpun ayat Al-
quran yang mempunyai tujuan membicarakan satu topik masalah dan 

menyusunnya berdasarkan kronologi turunnya ayat tersebut. Kemudian 
memberikan keterangan secara global sehingga melahirkan konsep yang utuh.  

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan skripsi ini adalah untuk 

mengetahui kepribadian konselor perpspektif Al-quran surat Al-Mudatsir ayat 1-7, 
dalam hal ini konselor mengambil suri tauladan yang baik dari seorang Nabi yang 

harus diaplikasikan sebagai konselor Islami.  
Dari hasil analisis itu, menunjukan bahwa dari ayat tersebut walaupun 

secara tidak tekstual menunjukan kepribadian konselor, namun secara kontekstual, 

melahirkan beberapa kepribadian dari diri nabi yang harus diaplikasikan sebagai 
konselor Islami. Seperti seorang konselor Islami harus mempunyai wawasan luas, 

mempunyai akhlak yang baik, mencintai kebersihan serta sabar dalam menangani 
pelayanan konseling.   
 

 
 


