
MATERI UJIAN KOMPREHENSIF: KOMPETENSI KHUSUS 

Meliputi ujian tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan bimbingan dan 

konseling 

 

Ayat dan Hadis Tentang Bimbingan Dan Konseling  

Kelompok Mata Kuliah          : Kompetensi Khusus 

Fakultas                                   : Fakultas Ushuluddin, Dakwah, dan Adab 

Jurusan                                    : Jurusan BKI 

Standar Kompetensi 

Mahasiswa dapat menghapal ayat dan hadis yang berkaitan dengan bimbingan dan 

konseling dan menjelaskan pengertiannya.  

Kompetensi dasar 

1. Mahasiswa menghapal ayat dan terjemah ayat tentang konseling adalah tugas 
suci. 

2. Mahasiswa menghapal ayat dan terjemah ayat tentang jenis-jenis masalah 
manusia dan kunci solusinya. 

3. Mahasiswa menghapal ayat dan terjemah ayat tentang penyebab kegagalan 

manusia dalam menyelesaikan masalahnya sendiri.  
4. Mahasiswa menghapal ayat dan terjemah ayat tentang keharusan konselor untuk 

selalu berpandangan positif terhadap kliennya.  
5. Mahasiswa menghapal ayat dan terjemah ayat tentang al-Quran sebagai obat 

penyakit hati. 

6. Mahasiswa menghapal hadis dan terjemah hadis tentang struktur penciptaan 
manusia. 

7. Mahasiswa menghapal hadis dan terjemah hadis tentang mengutamakan akal 
atas syahwat adalah kunci kesuksesan manusia.  

8. Mahasiswa menghapal hadis dan terjemah hadis tentang kejujuran sebagai salah 

satu kiat menghadapi masalah dalam kehidupan.  
9. Mahasiswa menghapal hadis dan terjemah hadis tentang tidak membicarakan hal 

yang tidak penting sebagai kiat menghadapi kesulitan.  
10. Mahasiswa menghapal hadis dan terjemah hadis tentang ujian duniawi membuat 

orang yang beriman semakin merindukan Allah.  

 

  



Ayat-Ayat Tentang Bimbingan Dan Konseling 

1. Bimbingan dan konseling adalah tugas suci yang dijalankan oleh Nabi (QS. Al-

Baqarah: 151. 

م الْكِتَاَب َوالْحِ  ُكم ْ َويمعَل ِمم ْيُكم ْ آ ََيتِنَا َويمَزك ِ ْ يَْتلمْو عَلَْيُكم ْوالً ِمنُْكم ْ َرسم ْوُمْوا مََكَ اَْرَسلْنَا ِفْيُكم ْْ ََكم َ ْ َما ل ُكم ََ َويمَعل ِمم مْْكَ

وْ   نَ تَْعلَمم

Artinya, “Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang 
membacakan ayat-ayat Kami kepadamu dan mensucikanmu dan mengajarkanmu al-

Kitab dan al-Hikmah, serta mengajarkanmu apa yang belum kamu ketahui.” 

2. Ragam masalah manusia dan kunci solusinya (QS. Al-Baqarah: 155-156) 

ِ الصَّ  ََّمَراِت َوبَّش ِ ِس َوالث ْوعِ َوَُْقٍص ِمَن االَْمَواِل َواالَُْفم ٍء ِمَن الَْخْوِف َوالْجم ْ بََِشْ يَْن ِاَذا * ابِرِيَْن َولَنَْبلمَونَُّكم ِ اَّلَّ

َّنَّ ِالَْيِه رَ 
ِ
َّنَّ هلِل َوا

ِ
ٌَ قَالمْوا ا ِصْيبَ ْْ مم ْونَ اََصابَْْتم  اِجعم

Artinya, “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu berupa ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira 
kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, 

mereka mengucapkan: Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami 
akan kembali hanya kepada-Nya.” 

3. Penyebab manusia gagal menyelesaikan masalahnya sendiri (QS. Al-A’raf: 

179). 

َ كَثرًِياَولَقَْد  نِْس  َذَرآََّْن لَِجهََّنَّ
ِ
ْْ ِمَن الِْجِن  َواال ْْ آ َذاٌن  ال يَْفقَهمونَ  قملموٌب  لَهم وَن ِِبَا َولَهم ٌ ال يمْبِِصم ْْ آَعُْيم ِِبَا َولَهم

م الْغَاِفلمونَ  ْ آََضلُّ آُولَئَِك ُهم وَن ِِبَا آُولَئَِك ََكألََُْعاِم بَْل ُهم  ال يَْسَمعم

Artinya, “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari 

jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. 
Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat. Mereka mempunyai 

telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, 
bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka adalah orang-orang yang lalai.” 

4. Konselor harus selalu berpandangan positif dan memberikan motivasi (QS. Al-

An’am: 54) 

ْ كَتَبَ  ْل َسََلٌم عَلَْيُكم مْؤِمنموَن بِآ ََيتِنَا فَقم يَن ي ِ َذا َجاَءَك اَّلَّ
ِ
وًءا  َوا ْ سم َل ِمنُكم َّهم َمْن ََعِ َآُ  ََ ْْحَ ْ عَََلٰ َُْفِسِه الرَّ ُُّكم َرب

وٌر رَِّحيٌ  َّهم غَفم َّ ََتَب ِمن بَْعِدِه َوآَْصلََح فَآَُ  ِِبَهَاََلٍ ُثم

Artinya, “Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang 

kepadamu, maka katakanlah, ‘Salam untukmu.’ Tuhanmu telah menetapkan atas Diri-



Nya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara 

kamu lantaran ketidaktahuan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan 
memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

5. Al-Quran adalah obat penyakit hati (QS. al-Isra: 82) 

الَّ َخَساًرا
ِ
الِِمَُي ا ْؤِمنَُِي ۙ َواَل يَزِيدم الظَّ ٌَ لِلْمم َو ِشفَاٌء َوَرْْحَ ْرآ ِن َما هم ِلم ِمَن الْقم  َوُمَن 

Artinya, “Kami menurunkan al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang 
yang beriman, tetapi al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim 

selain kerugian.” 

  



Hadis-Hadis Tentang Bimbingan Dan Konseling 

1. Unggulnya akal atas syahwat adalah kunci kesuksesan manusia.  

نَّ هللَا َعزَّ َوجَ 
ِ
َِ َعْقَلً بَِلَ َشهَْوٍة ، َوَركََب ِِف الََْبَاِِئِ َشهَْوًة بََِل َعْقٍل ، َوَركََب ِِف ا لَّ َركََب ِِف الَْمََلئِكَ

َِ ، َوَمْن غَلَبَْت َشهَْوتمهم  م َشهَْوتَهم فَهمَو َخرْيٌ ِمَن الَْمََلئِكَ َما ، فََمْن غَلََب َعْقُلم تَْْيِ َو ََشٌّ ِمَن َعْقَُلم فَهمبَِِن آ َدَم ِِكْ

 .الََْبَاِِئِ 

Artinya, “Sesungguhnya Allah menanamkan akal tanpa syahwat pada malaikat, 
menanamkan syahwat tanpa akal pada binatang, dan menanamkan keduanya pada 

manusia. Orang yang akalnya mengalahkan syahwatnya, dia lebih baik daripada 
malaikat. Sedangkan orang yang syahwatnya mengalahkan akalnya, dia lebih buruk 

daripada binatang.” (Mizan al-Hikmah, hadis nomor. 1474) 

2. Kiat menghadapi masalah: jujur 

ٌَ َوالْكِْذَب  َ ْين َمآُِْ ْدَق طم ِ ٌَ َدْع َما يمرِيْبمَك ِاََل َما الَيمرِيْبمَك فَاِنَّ الص   ِريْبَ

Artinya, “Tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak 
membuatmu. Sesungguhnya kejujuran itu membawa ketenangan dan kebohongan itu 

membawa kepada keraguan.” (Musnad Ahmad, hadis nomor 1630) 

3. Kiat menghadapi masalah: tidak membicarakan hal yang tidak penting 

م اللََْكَِم ِفْيَما الَ يَْعنِْيهِ  ْسِن ِاْسَلَِم الَْمْرِء ِقَّلَّ  ِمْن حم

Artinya, “Salah satu cirri baiknya keislaman seseorang adalah dia sedikit berbicara 

tentang hal-hal yang tidak penting bagi dirinya.” (Musnad Ahmad, hadis nomor 1642) 

4. Menghindari dosa pasti mendatangkan kebaikan 

الَّ آَبَْدََلم هللام ِِف عَاِجِل الُّ 
ِ
ََ هللِا ا َ َّ يََدعمهم لَيَْس بَِه ِاالَّ خََماف ٌل عَََل َحَراٍم ُثم َو اَل يَْقِدرم َرجم ُْيَا قَْبَل االَِخَرِة َما هم

 َخرْيٌ ََلم ِمْن َذِلَ 

Artinya, “Ketika seseorang mampu mengerjakan pekerjaan yang diharamkan Allah, lalu 

dia tidak mengerjakannya dikarenakan dia takut kepada Allah, maka Allah pasti segera 
mengganti hal itu dengan sesuatu yang lebih baik baginya di dunia sebelum kelak juga 

menggantinya di akhirat.” (Mizan al-Hikmah, hadis nomor 3674). 

 

 



5. Ujian di dunia membuat orang yang beriman semakin merindukan Allah.  

ْولم هللاِ  ْوَرٍة فَقَاَل : قَاَل َرسم َلَمم َويَقمْولم َلَ  :َهِبطَ ِاََلَّ ِجْْبِيْلم ِِف اَْحَسِن صم ٌد اَلَْحقُّ يمْقرِئمَك السَّ َحمَّ  : ََي مم

بُّ  ِ ِدْي عَََل اَْولِيَاِِئ َحَّتَّ ُيم ِرْي َوتََضيَّقِْي َوتََشدَّ ِرْي َوََكَدَّ ُْيَا اَْن تََمرُّ َّنَّ اَْوَحْيتم اَِلَ الُّ
ِ
ِْي ا ََّ َ ْوا لِقَاِِئ ، َوتَي

ُْيَا ِسْ  ْوا لِقَاِِئ ، فَاَِّن ِ َجَعلْتم الُّ ًَ اِلَعَْداِِئ َوتََسهَِِّلْ َوتََطيَِِّب اِلَعَْداِِئ َحَّتَّ يَْبغَضم َّ  .نًا اِلَْولِيَاِِئ َوَجن

Artinya, “Rasulullah saw bersabda: Jibril turun kepadaku dalam bentuk terbaik lalu 
berkata: Wahai Muhammad, Allah membacakan salam untukmu dan berfirman: 

Sesungguhnya Aku telah memerintahkan kepada dunia: Pahitlah, sulitlah, sempitlah, 
dan keraslah terhadap kekasih-kekasih-Nya agar mereka senang berjumpa dengan-Ku; 

dan lapanglah, mudahlah, nyamanlah terhadap musuh-musuh-Ku agar mereka 

membenci perjumpaan dengan-Ku. Sungguh Aku telah menjadikan dunia sebagai 
penjara bagi kekasih-kekasih-Ku dan surga bagi musuh-musuh-Ku.” (Mizan al-Hikmah 

hadis nomor 1963). 

 


