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Hidup bermakna adalah ”hidup penuh daya juang untuk mempe-
roleh ridho Allah”

”Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisiMu dan 
sempurnakanlah bagi kami petunjuk, yang lurus dalam urusan kami (ini) ” 

(Q.S. Al-Kahfi: 10)

Tak perlu takut menghadapi kesulitan karena kesulitan melahirkan 
potensi-potensi... 

(Vanti M. Pryatna)

”Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan 
baginya jalan keluar”

(QS. Ath-Tahalaq: 2)

Jika seseorang tidak berusaha, padahal nasibnya telah mengha-
ruskannya berusaha, dia telah menyia-nyiakan nasibnya itu, dan akan 
ditinggalkan. Namun orang yang bertekad baja tidak pernah menyerah 
pada ujian, akan selalu melihat masalah dengan mata terbuka. Dia ada-
lah penembus zaman, yang selalu bergerak, jika ditutup satu pintu, dia 

akan menerobos pintu yang lain. 
(Aidh al-Qarni, 2004: 58)
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Untuk orang-orang yang kucintai :

Kedua orang tuaku (Ayahanda H. Hurnis & Ibunda Hj. Nuranimar Djamil ), 
Suamiku, motivatorku (H.Rizal Sani, Drs, MM), 

Kedua buah hati kami (Fajar La Tibo Sani & Maulana Rahmad Sani),
 Kedua mertuaku (Mmd. H. Nursani Dt. Baro Sati & Bunda Hj.Winar), 

Serta saudaraku (kk Irwadi (alm),.Ir. Arfan Hani & adk Urfi Safril)



 Sepanjang manusia hidup, manusia tidak pernah lepas dari masalah. 
Namun ada individu yang mampu menghadapi masalahnya dengan bi-
jaksana, dan sebaliknya ada juga individu yang menghadapi masalah-
nya dengan gejolak emosi yang tidak terkendali. Kekuatan nafsu yang 
mendorong sikap dan perilaku seringkali membuat individu bermasa-
lah semakin bermasalah, sebaliknya jiwa yang tenang dan mendapat 
petunjuk Allah akan menghadapi masalahnya dengan tenang, sehingga 
tidak sampai menjerumuskan dirinya pada masalah yang lebih pelik. 

 Apa yang membedakan sikap dan perilaku individu saat meng 
hadapi masalah dalam hidupnya tersebut? Kiranya disinilah letaknya 
kekuatan jiwa yang memperkuat kepribadian seseorang. Para ahli psko-
logi dan ahli bimbingan konseling, pada prinsipnya ingin membantu 
individu agar memiliki kepribadian yang kuat, sehingga merasakan ke-
bahagiaan hidup. Konseling merupakan satu jenis layanan yang cukup 
penting untuk membangun kekuatan kepribadian, agar individu mam-
pu menghadapi masalah hidupnya dengan cara bijaksana. 

 Pada praktik psikoterapi/konseling yang mengacu pada teori 
konseling Barat, hakekat diri individu tidak dilihat secara utuh, manusia 
hanya dilihat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang punya 
berbagai potensi meliputi: fisik dan psikis (bakat/kecerdasan, perasaan, 
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emosi, sikap, motivasi, minat, keinginan), namun mengabaikan sisi ma-
nusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberi jasad dan roh yang suci 
berisi roh dan nafs yang didalamnya ada aqal. qalb, nafsu, dan basyiroh/
hati nurani)

 Konseling akan mampu antarkan individu pada kebahagiaan 
yang hakiki, jika diri individu dipandang utuh dari berbagai sisi, tanpa 
melupakan kedudukan individu sebagai makhluk ciptaan Allah, yang 
harus tunduk padaNya. Hal ini mengingat individu hadir ke dunia dan 
meninggalkan dunia ini dengan kehendak Allah.

 Penulis merasakan dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun 
masyarakat, tidak satu teoripun yang benar-benar mampu antarkan 
pada kehidupan yang tentram dan bahagia, tanpa upaya mendekatkan 
diri pada Yang Maha Kuasa. Teori-teori psikologi yang dikembangkan 
dengan melepaskan manusia dari Sang Pencipta hanya mampu antar-
kan manusia pada kesenangan-kesenangan dan kepuasan-kepuasan 
sementara.

 Melalui tulisan pada buku ini, penulis dengan segala keterbatasan 
mencoba mengaplikasikan tuntunan ajaran Islam tentang hakekat 
diri individu, masalah hidup dan cara membantunya pada aktivitas 
konseling.

 Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, 
karena penulis sehari-hari lebih banyak berkiprah dalam Bimbingan 
Konseling, dan bukanlah seorang ahli agama. Dorongan hati yang ingin 
selalu bertindak dan berperilaku Islami, membuat penulis memberanikan 
diri menulis buku ini. 

 Di sisi lain penulis ingat akan Hadist Rasulullah yang menyuruh 
setiap umatnya  untuk menyampaikan walaupun itu hanya satu ayat.

 Menyadari akan berbagai kekurangan dan keterbatasan buku 
ini, penulis sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dari berbagai 
pihak.
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 Akhirnya hanya pada Allah juga penulis mohon ampun jika ada 
kekhilafan dan kesalahan dalam menguntaikan kata untuk menjelaskan 
ayat-ayat Allah, Hadist Rasul maupun pandangan para ulama.

 Hanya kepada Allah saja penulis bersyukur atas rampungnya buku 
ini, dan berterimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendorong 
selesainya buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca 
umumnya, dan bagi para konselor/calon konselor maupun guru agama/
calon guru agama khususnya.

Bandung, November 2008

Penulis




