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PERAN BIMBINGAN KONSELING ISLAMI DALAM MENINGKATKAN 

FITRAH MANUSIA (FITRAH IMAN) 

  

Oleh: Yusrain, S.Pd.I, M.Pd.I. 1 

Abstrak 

Manusia pada hakikatnya lahir ke dunia sudah membawa potensi di 

dalam dirinya, yaitu fitrah keberagamaan. Fitrah yang dimaksud di sini adalah 

fitrah ketuhanan, yaitu meyakini tentang keesaan Allah SWT. Sehingga di dalam 

diri setiap manusia, sesungguhnya sudah terdapat kecendrungan-kecendrungan 

kea rah yang baik dan positif. Namun, apabila di dalam perkembangan hidup 

manusia masih terdapat hal-hal negatif yang dilakukan oleh manusia, hal itu 

disebabkan oleh tidak berkembangnya fitrah iman di dalam diri manusia. Oleh 

sebab itu diperlukannya bimbingan dan konseling Islami untuk mengembangkan 

fitrah iman manusia yang sudah ada atau belum berfungsi dengan baik, yakni 

dengan cara mengembalikan manusia kembali kepada fitrahnya. Adapun cara 

yang dilakukan untuk melaksanakan hal tersebut adalah dengan menuntun 

manusia kembali ke jalan Allah, yakni dengan menjalankan syariat Islam yang 

sesuai dengan Al-qur’an dan sunnah. Konselor selaku pendamping, mengajak 

manusia atau individu untuk mengamalkan ajaran agama dan berperilaku sesuai 

tuntunan agama yang sudah diajarkan kepada dirinya. Dengan tujuan tercapai 

lah tujuan manusia hidup di dunia yaitu sebagai khalifah di muka bumi dan selalu 

beribadah kepadanya. 

Kata Kunci: Bimbingan Konseling Islami, Fitrah, Iman. 

 

A. Pendahuluan 

Manusia lahir dan tercipta di dunia bukan terjadi dengan sendirinya. 

Adanya manusia di dunia, ada yang mengadakan dan yang mengadakan 

manusia di dunia adalah Allah SWT. Proses terbentuknya manusia sudah 

sangat jelas tercantum di Al-Qur’an surah Al-Mu’minun ayat 12-14.  Mufassir 

menjelaskan dari ayat tersebut tentang khalaqa, ansya’a, fathara, dan ja’ala 

bisa diambil makna bahwa Allah SWT adalah pencipta manusia yang pertama 

yang beranak pinak hingga sekarang. Proses terbentuknya berawal dari bahan 

baku yang berupa tanah, sari pati tanah hingga berupa nutfah. Sejak wujud 

manusia berupa sel-segumpal darah-segumpal daging-tulang belulang. 

Kemudian tulang belulang itu dibungkus menjadi daging, dan seiring waktu 

sel itu berkembang menjadi mata, telinga, hidung, kaki, tangan, darah, jantung 

yang bertugas memompa darah sepanjang hayat, jaringan pembuluh darah 

menutupi seluruh tubuh, paru-paru, otak, dan alat-alat pencernaan makanan.2  

                                                           
1Dosen Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. 
2 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an Juz I-

XV, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h.165. 
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Dalam dunia kedokteran terbentuknya manusia merupakan pertemuan 

sel sperma dengan sel telur sehingga terjadilah pembuahan. Berdasarkan 

beberapa pendapat bahwa letak tanah dan sari pati tanah tersebut pada sperma, 

yang berasal dari makanan yang kita makan, yang mana makanan tersebut 

tumbuh dan berkembang dari menyerap sari pati tanah melalui akar tanaman. 

Di samping bahan baku berupa tanah, ditemukan pula unsur lain yaitu “ruh 

ciptaan Allah” 3  yang akan mengantarkan manusia lebih mampu mengenal 

Allah SWT, beriman, berbudi luhur dan berperasaan halus. Itulah yang disebut 

sebagai fitrah manusia. 

Fitrah manusia yang dianugerahkan oleh Allah SWT yang mencakup 

“jasmani, rohani, nafs dan fitrah iman”, dimana fitrah iman kepada Allah 

SWT merupakan dasar dari fitrah lainnya. Jika potensi fitrah iman seseorang 

berkembang dengan baik, maka fitrah yang lainnya juga akan baik, dan begitu 

pula sebaliknya. Oleh sebab itulah perlunya pengembangan fitrah iman, 

karena tidak semua individu fitrah imannya berfungsi dan berkembang dengan 

baik. Sedangkan kita ketahui tujuan diciptakannya kita yakni manusia di dunia 

bukan semata-mata hanya untuk kesenangan di dunia, namun mempunyai 

tugas yang mulia yang harus dilakukan oleh manusia yaitu sebagai khalifah 

Allah di bumi dan sekaligus beribadah kepada-Nya. Oleh sebab itu perlunya 

peran bimbingan dan konseling Islami untuk mengembangkan fitrah manusia 

yang belum berkembang dengan berpedoman kepada Al-Qur’an dan Sunnah 

dalam proses pelaksanaannya menuju manusia seutuhnya untuk mencapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

 

B. Hakikat Manusia 

Manusia merupakan makhluk yang terdiri dari dua unsur, yaitu 

jasmani dan rohani. Banyak para ahli yang berpendapat mengenai apa hakikat 

manusia itu sesungguhnya. Manusia dapat dipandang dari sudut yang berbeda-

beda sesuai dengan pendekatan yang digunakannya.  

1. Hakikat Manusia menurut Aliran Psikologi 

Menurut pandangan psikoanalis dengan tokoh terkenalnya yaitu 

Sigmund Freud mengatakan, pada dasarnya manusia terdiri dari tiga unsur 

utama kepribadian yaitu id, ego, dan super ego.4 Id merupakan dorongan 

biologis manusia (insting) yang berdasarkan prinsip kesenangan dan 

kepuasan. Ia juga bersifat egoistis, tidak bermoral dan tidak mau tahu 

keadaan. Ego adalah jembatan tuntutan id dengan realitas dunia luar. Ego 

selalu menampilkan akal budi, pikiran dan selalu siap menyesuaikan diri 

dan mengendalikan dorongan-dorongan. Super ego berfungsi mengontrol 

dan menyensor agar id tidak begitu saja merealisasikan kepuasannya. 

Sehingga dikatakan super ego adalah kata hati yang meliputi larangan dan 

perintah dari dunia luar yang berhubungan dengan lingkungan sosial dan 

nilai moral. Melalui ketiga unsur di atas, dapat dijelaskan bahwa ego 

merupakan jembatan antara id dan super ego. Id yang selalu mendesak 

                                                           
3 Q.S.15 :29-30 
4 Faizah, Lalu Muchsin Effendi, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2006), h.43. 
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untuk dipenuhi dorongan dan keinginannya, sedangkan super ego yang 

berisi baik peraturan maupun larangan untuk memenuhi dorongan id 

tersebut, dalam arti super ego merupakan filter dari id. Terkadang 

meskipun id bisa dipenuhi, tapi super ego juga akan memberikan perasaan 

bersalah. 

Manusia dalam pandangan humanistik menyatakan bahwa pada 

dasarnya manusia memiliki dorongan untuk mengembangkan dirinya. Ia 

memiliki kebebasan untuk merancang dan mengembangkan tingkah 

lakunya dan tidak diatur sepenuhnya oleh lingkungan. Ia merupakan 

makhluk rasional dan sadar. 5  Di sini dapat dipahami bahwa manusia 

menyadari akan kemampuan dirinya sendiri, sehingga ia dengan bebas 

menentukan pilihan dan bertindak namun disertai dengan tanggung jawab. 

Manusia menurut aliran behavioristik memiliki kecendrungan 

positif dan negatif yang sama. Manusia juga terbentuk dan dibentuk oleh 

lingkungan dan sosial budayanya, beserta tingkah lakunya juga bisa 

dipelajari. Namun ia tidak memiliki kemampuan untuk membentuk 

nasibnya sendiri. 6  Manusia dalam pandangan ini berbanding terbalik 

dengan manusia menurut aliran humanistik. Dalam pandangan 

behavioristik lingkungan merupakan pembentuk utama keberadaan 

manusia. Manusia tidak dapat memilih atau menentukan nasibnya sendiri, 

tapi lingkungan dimana dia tinggal lah yang mengarahkan akan jadi apa 

dia kedepannya. Lingkungan dan sosial budaya sangat mempengaruhi 

kemana arah dan tingkah lakunya. 

2. Hakikat Manusia Menurut Agama 

Manusia menurut sifat hakikinya adalah makhluk beragama (homo 

religius), yaitu makhluk yang mempunyai fitrah untuk memahami dan 

menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, serta 

sekaligus menjadikan kebenaran agama itu sebagai rujukan dari sikap dan 

perilakunya.7 Itu artinya manusia sudah memiliki motif rasa keagamaan di 

dalam dirinya. Fitrah beragama itu sebenarnya sudah ada sebelum manusia 

dilahirkan, yakni di dalam kandungan, sejak ruh ditiupkan di dalam tubuh 

manusia, maka di situlah perjanjian manusia dengan Tuhan terjadi, yang 

tertuang di dalam QS. Al’Araf : 172, yang berbunyi “Alastu birobbikum, 

qaaluu balaa syahidna = Bukankah aku ini TuhanMu? Mereka menjawab, 

ya kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan Kami”.  

Melalui ayat tersebut, dapat dikatakan bahwa sebenarnya manusia 

lahir bukan dalam keadaan kosong, seperti kertas putih, tetapi ia sudah 

dibekali fitrah ketuhanan. Tinggal faktor lingkungan lagi yang 

mengarahkan potensi fitrah keberagamaannya apakah berkembang 

ataupun tidak. Apabila lingkungan memberikan ajaran yang baik, 

mengamalkan nilai-nilai agama, maka manusia akan berkembang menjadi 

                                                           
5 Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling & Psikoterapi, (Bandung : Refika Aditama, 

2013), h.54. 
6 Ibid, h.195. 
7  Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung : 

Remaja Rosdakarya, 2011), h.135. 
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manusia yang berakhlak mulia. Namun sebaliknya bila lingkungan acuh 

tak acuh, maka manusia akan tumbuh menjadi tuna agama, dan sikap serta 

sifat menuruti hawa nafsu. 

Manusia dalam perspektif islam secara garis besar dapat dikatakan 

sebagai berikut :8 

a. menyatakan pada dasarnya manusia adalah makhluk mulia dan 

merupakan sebaik-baiknya makhluk, (QS.Al-Israa : 70). Ini artinya 

manusia merupakan makhluk ciptaan yang sempurna yang berbeda 

dengan makhluk lainnya. Dikatakan sempurna karena manusia dibekali 

akal dan pikiran untuk mengembangkan potensi fitrah yang 

dimilikinya. 

b. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia demi satu tujuan yaitu 

agar manusia beribadah kepada-Nya (QS. Adz-Dzariyat : 56), dan 

mengamanatkan kekhalifahan bumi kepada manusia ( Al-

Maa’idah :32). 

c. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan dan memilih 

dengan mendayagunakan akalnya. Ia diberikan kebebasan memilih 

(QS. Al-Balad:10), ia dapat memilih dan memutuskan bagaimana ia 

berperilaku. 

d. Manusia mempunyai kemampuan untuk belajar dan menyerap ilmu 

pengetahuan. Ia juga memiliki indra untuk menunjang dirinya dalam 

belajar dan menyerap ilmu. 

e. Manusia memiliki titik kelemahan dan memiliki rasa was-was di dalam 

hatinya, dan ia juga menyukai semua kecintaan dunia (QS.Ali Imran: 

14). 

Dengan mengetahui hakikat manusia baik dipandang dari segi 

psikologi dan agama maupun sudut pandang Islam, maka akan memudahkan 

kita untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia. Karena kita 

mengetahui bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia sudah ada 

potensi/fitrah di dalam dirinya. Baik itu fitrah keimanan maupun berupa 

potensi atau bakat yang sudah dimiliki. Sebelum berlanjut pada 

pengembangan fitrah manusia (fitrah iman), kita juga harus mengetahui tugas 

sesungguhnya manusia di muka bumi ini. 

Tugas utama diciptakannya manusia oleh Allah SWT di muka bumi 

adalah sebagai khalifah dan sekaligus beribadah kepada-Nya. 9  Sebagai 

khalifah, menurut fitrahnya manusia merupakan makhluk sosial yang bersifat 

Altruis (sikap membantu orang lain), memiliki kemampuan bersosialisasi, 

berinteraksi sosial secara positif dan konstruktif dengan orang lain ataupun 

lingkungannya. Kemudian sebagai khalifah juga manusia mengemban amanah, 

tanggung jawab, untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan tatanan 

kehidupan yang nyaman dan sejahtera, dan pencegahan terhadap pelecehan 

nilai manusia dan perusakan lingkungan.10 

                                                           
8 Musfir bin Said Az-Zahrani, Konseling Terapi, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h.81-84. 
9 Anwar Sutoyo, “Bimbingan dan Konseling Islami”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 

h.25. 
10 Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling…,h. 137. 
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Makna beribadah kepada Allah, artinya manusia harus melakukan 

ibadah sesuai tuntunan Allah.  Ibadah di sini bukan hanya terbatas pada 

pelaksanaan rukun Islam, tetapi juga meliputi ibadah sosial yakni meliputi 

menjalin hubungan sesame manusia dan lingkungan.  Hakikat manusia dan 

tugas manusia di muka bumi merupakan hal yang penting untuk diketahui 

terkait dalam pengembangan fitrah iman. Hal ini dikarenakan, 

mengembangkan fitrah iman merupakan mengembalikan manusia kepada 

fitrahnya, yakni sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan sebagai 

khalifah di muka bumi dan beribadah kepadanya. Apabila kedua hal tersebut 

tidak berkembang dengan baik, maka hal itu mengindikasikan tidak 

berkembangnya fitrah iman di dalam diri seseorang. Untuk itu perlunya di 

pahami lebih lanjut lagi, apa sesungguhnya fitrah iman itu. 

 

C. Fitrah Manusia 

Al-Fitrah secara bahasa mengandung beberapa makna yaitu suatu 

kecenderungan alamiah bawaan sejak lahir, penciptaan yang menyebabkan 

sesuatu ada untuk pertama kalinya, serta struktur atau ciri ilmiah manusia, 

juga secara keagamaan maknanya adalah agama tauhid atau mengesakan 

Tuhan.11 Berdasarkan dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa fitrah itu 

bisa dikategorikan menjadi dua, yang satu bermakna merupakan potensi  

berupa bakat yang sudah abadi dalam diri manusia, dan satunya merupakan 

fitrah keberagamaan yakni keyakinan akan Keesaan Tuhan. Dalilnya yang 

sudah dijelaskan dalam surah Al’Araf :172, yang berbunyi “Alastu birobbikum, 

qaaluu balaa syahidna= Bukankah aku ini Tuhan Mu? Mereka menjawab, ya 

kami bersaksi bahwa Engkau Tuhan Kami”.  

Maksud fitrah menurut para ulama, yang menafsirkan makna fitrah 

yang tercantum dalam surat Ar-Rum :30, yang dikutip oleh Anwar Sutoyo 12 

mengatakan fitrah itu adalah: (1) keyakinan tentang keesaan Allah SWT, yang 

telah ditanamkan di dalam diri setiap insan, (2) sebagai penerimaan kebenaran 

dan kemantapan individu dalam penerimaannya, (3) sebagai keadaan atau 

kondisi penciptaan yang terdapat dalam diri manusia yang menjadikannya 

berpotensi melalui fitrah itu, mampu mengenal Tuhan dan Syari’at Nya, (4) 

sebagai unsur-unsur dan sistem yang Allah anugerahkan kepada setiap 

makhluk.13 

Berdasarkan pengertian di atas, Anwar Sutoyo menyimpulkan bahwa 

fitrah itu sebagai unsur-unsur dan sistem yang dianugerahkan Allah kepada 

setiap manusia, unsur itu mencakup jasmani, rohani, nafs dan iman. Fitrah 

“iman kepada Allah” inilah yang menjadi fokus dalam pembahasan ini. 

Dikarenakan, iman merupakan dasar bagi fitrah lainnya. Jika iman seseorang 

telah berkembang dan berfungsi dengan baik, maka fitrah yang lainnya juga 

akan berkembang dan berfungsi dengan baik pula. 

 

                                                           
11 Baharuddin, Paradigma Psikologi Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 148. 
12 Anwar Sutoyo, Bimbingan…, h. 60-61 
13 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah…,h. 53-54. 
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1. Fitrah Iman 

Fitrah iman yaitu meyakini Keesaan Allah SWT. Iman kepada 

Allah mengandung makna bahwa individu meyakini bahwa ada Dzat yang 

Maha Menciptakan dunia dan segala isinya. Ia adalah Allah Yang Maha 

Esa, Kuasa, Bijaksana, Maha Pengasih dan Penyayang, serta Yang Maha 

Besar, Maha Tinggi dan Maha Kaya. Karena sifatnya yang amat sempurna 

itu, maka wajar bila setiap insan bergantung kepada Nya, menyembah Nya, 

memohon kepada Nya dan mengadukan segala Nya baik suka dan duka 

kepada Nya. Pembawaan fitrah inilah yang menyebabkan individu sejak 

lahir cenderung ke hal-hal positif dan merasa resah dan gelisah ketika 

melakukan hal-hal yang negatif.14 

Pengakuan manusia bahwa Allah adalah Tuhannya dan hanya 

Allah yang berhak disembah, sudah sejak manusia masih di dalam 

kandungan. Maksud pernyataan di atas, seperti yang sudah di jelaskan 

sebelumnya, di saat ruh ditiupkan kepada calon bayi di dalam kandungan, 

di situlah terjadinya perjanjian antara manusia dan Tuhan yang telah di 

jelaskan dalilnya dalam QS. Al’araf ayat :172. Jadi apabila seseorang 

mengingkari adanya Allah SWT, maka sebenarnya mereka mengingkari 

fitrahnya sendiri. Pengingkaran tersebut kadang bersifat sementara, 

dikarenakan apabila mereka ditimpa musibah, maka ia akan mengingat 

Allah SWT dan akan kembali kepada fitrahnya. 

Dengan demikian, jika individu berkeyakinan menyimpang dan 

melakukan yang bertentangan dengan aturan Allah SWT, sebenarnya 

fitrah iman mereka sedang tidak berfungsi dengan baik. Bisa jadi hal ini 

disebabkan karena kelalaian dalam mendidik memberikan pendidikan 

agama, dan bisa juga berkeyakinan yang salah. Fitrah iman yang tidak 

berfungsi dan berkembang dengan baik, maka akan menyebabkan fitrah-

fitrah lainnya juga tidak berfungsi dan berkembang dengan baik. Oleh 

sebab itu perlunya mengembangkan fitrah iman yang sudah ada di dalam 

diri manusia agar tercapai tujuan kehidupan, yaitu kebahagiaan dunia dan 

akirat untuk menggapai Ridha Ilahi. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fitrah Iman 

Fitrah iman yang membuat manusia cenderung untuk melakukan 

hal-hal yang baik, Meskipun ia anak seorang beriman maupun musyrik 

ataupun non muslim. Namun tetap saja ada individu yang perilakunya 

tidak sesuai dengan fitrahnya maupun sesuai tuntunan agamanya. Hal 

tersebut bisa dikatakan bahwa fitrah iman seseorang tidak mengalami 

perkembangan. Untuk itu perlu diketahui apa yang bisa menyebabkan 

faktor fitrah iman itu berkembang dan berfungsi maupun tidak. Karena 

apabila fitrah iman seseorang tidak berfungsi, maka fitrah iman lainnya 

juga tidak. Dari faktor itu dapat dilihat, bagaimana ciri-ciri individu yang 

fitrah imannya berkembang atau tidak. 

 

                                                           
14 Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan Al-Qur’an, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h.14-

16. 
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a. Fitrah Iman yang tidak berfungsi dan Berkembang 

Iman yang tidak berfungsi dimaksudkan sebagai gambaran 

individu yang lahiriyah nya telah memeluk agama Islam, ia juga 

mengetahui perintah dan larangan dalam agama, tetapi hatinya tidak 

tergerak untuk mematuhinya. 15  Dapat dipahami di sini bahwa 

perilakunya tidak sesuai dengan ajaran yang dianutnya. Ia tau bahwa 

ada aturan ibadah yang harus dilaksanakan da nada yang harus 

dihindari, tetapi ia tidak melaksanakannya justru sebaliknya. Sehingga 

ia tidak merasakan nikmatnya iman.  

Ciri-ciri individu yang fitrah imannya tidak berkembang, 

dengan baik antara lain :16  (1) Dalam hal aqidah, ia tidak beriman 

kepada aqidah tauhid, para rasul, hari kiamat, hari kebangkitan, dan 

perhitungan, (2) Dalam hal ibadah, ia menyembah kepada selain Allah, 

(3) Dalam hubungan sosial, ia dhalim, gemar memusuhi dan menghina 

orang beriman, gemar mengajak kepada kemungkaran, dan melarang 

orang berbuat kebajikan. (4) Dalam hubungan kekeluargaan, ia senang 

memutuskan silaturahim, (5) Dalam aspek moral, ia suka mengingkari 

janji, sombong, takabur, dan menuruti hawa nafsu. (6) Dalam hal 

sesnsual (hawa nafsu) dan emosional, ia benci dan dengki kepada 

orang yang beriman, dan kepada orang yang diberikan karunia oleh 

Allah kepada orang yang beriman, (7) Dalam aspek kognitif dan 

Intelektual, ia tidak mampu memahami dan berpikir, hatinya tertutup 

dan taqlid. 

Ciri-ciri individu yang fitrah imannya tidak berkembang, 

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara 

lain :17 

1) Kelalaian manusia 

Manusia selalu mengaku telah beriman, tetapi perilakunya 

dalam kehidupan sehari-hari tidak sesuai dengan tuntunan agama. 

Hal itulah yang membuat fitrah iman seseorang tidak berkembang. 

Penyebab kelalaian seseorang itu banyak sekali, bisa jadi kelalaian 

orang tua yang dari awal tidak memperkenalkan ajaran agama 

kepadanya, sehingga tidak sampai kepadanya dan tidak 

melaksanakan ajaran agama tersebut. 

Ada juga disebabkan oleh penolakan yang ada di dalam 

hatinya dengan berbagai alasan, padahal ajaran agama telah sampai 

kepadanya. Ada yang beralasan ajaran agama tidak sesuai, tidak 

rasional, tidak sesuai perkembangan zaman, dan tidak sesuai ilmu 

pengetahuan. Padahal kita tahu bahwa tidak semua aspek 

kehidupan terjangkau dengan ilmu pengetahuan.  

Selanjutnya ada juga yang disebabkan oleh hambatan 

eksternal, padahal ajaran agama telah sampai kepadanya. Adapun 

                                                           
15 Anwar Sutoyo, Bimbingan dan Konseling…, h.101. 
16 M.Utsman Najati, Al-Qur’an dan Ilmu Jiwa, (Bandung : Pustaka, 1985), h.300 
17 Anwar Sutoyo…, h.101-102 
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hambatan eksternal tersebut berupa kedudukan dan jabatan serta 

perihal lainnya, sehingga menyebabkan seseorang berat dalam 

mengamalkan ajaran agamanya. 

2) Pengaruh Iblis dan Setan 

Iblis dan setan, senang sekali untuk menggoda manusia dan 

menyesatkan jalan hidupnya ke arah yang tidak baik. Adapun cara 

iblis dan setan menyesatkan manusia yaitu dengan membelokkan 

jalan manusia dari yang haq ke yang batil, dari yang diridhai Allah 

menjadi yang dimurkai Allah, dan masih banyak kesesatan lainnya.  

Selanjutnya Iblis juga menyesatkan dengan cara mendorong 

manusia untuk melakukan tindakan syirik. Mengubah ciptaan 

Allah, sifat sombong dan lain sebagainya. 

Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berfungsi dan 

berkembangnya fitrah iman di dalam diri manusia. Intinya adalah tidak 

mempelajari ajaran agama dan mengamalkannya, sehingga manusia 

mudah terjerumus dengan tipu daya setan dan iblis. 

b. Faktor Fitrah Iman yang Berkembang dan Berfungsi 

Esensi fitrah manusia adalah “mengakui keesaan Allah dan taat 

kepada-Nya (QS.7 :172). Dengan mengakui keesaan Allah, berarti juga 

melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan Nya. Menurut 

Quraish Shihab, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

berkembangnya fitrah iman seseorang, penjelasannya terdapat dalam 

Qur’an surah Ibrahim, yang menurut tafsirannya yaitu :18 (1) Manusia 

yang fitrahnya berkembang adalah manusia yang selalu memberikan 

manfaat kepada lingkungan sekitarnya dengan izin Allah. (2) Manusia 

yang selalu konsisten dalam menghadapi ujian dan cobaan di dunia 

dan akhirat. Konsistennya karena disebabkan oleh keimananya yang 

kukuh dan teguh. (3) Individu yang fitrah imannya berkembang 

dengan baik bila ia memahami “syariat islam”. Maksud syariat Islam 

di sini adalah “segala yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi 

Muhammad SAW berbentuk wahyu yang ada dalam al-Qur’an dan 

sunnah.19 

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi berkembangnya fitrah 

iman, maka dapat dilihat ciri-ciri individu yang dikatakan fitrahnya 

berkembang dengan baik, antara lain :20 (1) shalatnya khusyuk serta 

selalu memelihara shalatnya, dan membayar zakat. (2) Menjauhkan 

diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat, serta menjaga kemaluannya 

kecuali dengan istri atau suami (3) Menjaga amanah yang dibebankan 

kepadanya, dan menepati janji. (4) Tidak sombong dan suka menolong  

antar sesama. 

Kesimpulan yang bisa dipahami di sini bahwa, seseorang yang 

di dalam dirinya berkembang fitrah imannya dengan baik, dia akan 

                                                           
18 M.Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah…,h.54 
19 Ambarry, H,M, Ensiklopedi Islam Jilid I-V, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru, 1999), h.345. 
20 Anwar Sutoyo, Bimbingan…, h.126 



IAIS Sambas Vol III No. 1 Juni 2016 –  November 2016 

 

Jurnal Al-Muttaqin - 122 - 

 

sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Sesama hubungan 

manusia ia juga berpegang teguh pada tuntunan ajaran agama, serta 

berakhlak mulia baik dalam kehidupan pribadi, sosial, keluarga, dan 

dalam bekerja. 

 

D. Peran Bimbingan Konseling Islami Terhadap Pengembangan Fitrah 

Iman dalam Diri Manusia 

Hakikat bimbingan dan konseling Islami adalah upaya membantu 

individu belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrahnya, dengan 

cara memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang dikaruniakan oleh Allah 

SWT. Kepadanya untuk mempelajari tuntunan Allah dan rasul, agar fitrah 

yang ada pada individu berkembang dengan benar dan kukuh sesuai tuntunan 

Allah SWT.21 Maksud nya di sini bahwa perlunya pihak yang membantu yaitu 

konselor, untuk memberikan bantuan dalam bentuk dorongan dan 

pendampingan, bagi konseli yang memerlukan. Tujuannya di sini adalah 

kembali kepada fitrahnya, maka seorang konselor haruslah memahami dan 

mengamalkan ajaran agama dengan baik. Sehingga dalam membimbing 

konseli, seorang konselor mampu mendorong individu untuk mengembangkan 

segala potensi yang dimilikinya. 

Hamdan Bakran juga menambahkan makna konseling Islami. 

Konseling Islami menurut beliau adalah suatu aktivitas memberikan 

bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada konseli, dalam hal bagaimana 

seharusnya seorang konseli mengembangkan potensi akal pikirannya, 

kejiwaan, keimanan serta keyakinan dalam menanggulangi problematika 

hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar, sesuai tuntunan Al-Qur’an 

dan sunnah Rasulullah SAW.22 

Dari kedua pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa bimbingan 

konseling Islami itu pada dasarnya ingin menghantarkan manusia dalam 

kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Untuk mewujudukan itu, maka 

perlulah dilakukan bimbingan dan dorongan untuk individu mengembangkan 

potensi atau fitrah yang dimilikinya. Dalam pelaksanaan bimbingan konseling 

Islami ini, juga harus berpegang kepada tuntunan agama yaitu al-qur’an dan 

sunnah. 

Apabila dikaitkan dengan pengembangan fitrah manusia (iman) maka 

peran bimbingan dan konseling Islami ini adalah agar manusia atau individu 

mampu mengembangkan fitrah di dalam dirinya, untuk mencapai tugas mulia 

manusia di dunia, yaitu manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan 

beribadah kepada Nya. Dalam membantu mengembangkan fitrah individu, 

rujukan utamanya adalah tuntunan Allah, yaitu berupa Al-Qur’an dan sunnah 

Rasul Nya. 

Di sini akan dibahas bagaimana peran bimbingan konseling Islami 

dalam mengembangkan fitrah manusia. Adapun yang utama yang dilakukan 

                                                           
21 Ibid, h.22. 
22  Hamdani Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam, (Yogyakarta : Al-

Manar,2006), h.189. 
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adalah, dengan kembali mengingatkan hakikat manusia itu diciptakan. Yaitu 

manusia diciptakan sebagai Khalifah di muka bumi, dan beribadah kepada 

Nya. Beribadah di sini bukan hanya pada batas hubungan sesama Allah tetapi 

juga hubungan sesame manusia. 

Pengakuan manusia bahwa Allah Tuhannya inilah yang disebut  

“iman”. Selanjutnya iman itu merupakan esensi utama dari fitrah. Oleh karena 

itu dalam mengembangkan fitrah iman manusia, perlu ditelusuri ayat-ayat al-

qur’an dan sunnah yang mengajarkan bagaimana cara mengembangkan iman 

hingga berkembang menjadi individu yang seutuhnya, yakni manusia dengan 

memiliki kepribadian muslim. 

Pertama, kunci utama untuk memelihara dan mengembangkan fitrah 

manusia terletak pada tingkat pemahaman individu terhadap kitab suci 

agamanya dan kesiapan untuk mentaatinya. Untuk itu kegiatan yang utama 

yang konselor lakukan adalah mendorong individu memahami ajaran 

agamanya. Dengan memahami syariat agama dengan baik dan benar, 

diharapkan fitrah iman yang ada pada individu akan berkembang dengan 

optimal. Sehingga fitrah iman bisa berfungsi sebagai pendorong, pemberi arah, 

bagi tiga fitrah lainnya.  

Kedua, amal soleh. Iman tidak akan berkembang tanpa diiringi dengan 

amal sholeh, begitu juga sebaliknya. Oleh itu peran konselor di sini adalah 

mengingatkan konseli, untuk selalu memelihara dan menjaga rasa 

keimanannya terhadap Allah SWT. Dikarenakan, Iman tanpa amal soleh juga 

tidak ada artinya.  

Ketiga, Mengajak konseli untuk memahami dan mengamalkan ajaran 

al-Qur’an agar individu menjadi hamba yang muttaqin. Selanjutnya dengan 

mengajak dan memahami mengamalkan ajaran al-Qur’an, mencegah individu 

baik secara pribadi maupun sosial tertimpa musibah, bencana yang 

mendatangkan kesengsaraan dan kemelaratan.23 

Peran konselor di sini dapat dipahami sebagai pendamping. Istilah 

“pendamping” di sini artinya konselor dan konseli adalah sama posisinya, 

yang membedakan adalah tingkat kepatuhan terhadap syariat agama. 

Dengan demikian, hubungan antara konselor dan konseli juga bisa saling 

mengingatkan satu sama lain. Anwar Sutoyo mengungkapkan bahwa, 

dalam membantu individu, haruslah sesuai dengan tuntunan yang 

diajarkan Allah dalam QS.An-Nahl (16) ayat: 125. Yaitu dengan cara 

terbaik sesuai rujukan yang benar, mendatangkan manfaat yang besar, 

dengan ucapan yang menyentuh hati dan mengantarkan kebaikan, bisa 

juga dilakukan diskusi dengan baik dan argument yang diterima.24 

 

E. Simpulan 

Peran dan hakikat bimbingan dan konseling Islami terhadap upaya 

pengembangan fitrah manusia (iman) adalah dengan mengembalikan manusia 

kembali kepada fitrahnya. Yaitu dengan cara memberdayakan potensi iman, 

                                                           
23 Anwar sutoyo, Bimbingan…, h.131-140 
24 Ibid, h.218-219 
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akal, dan kemauan yang sudah dikaruniakan oleh Allah SWT. Peran 

bimbingan dalam memberikan bantuan berbentuk sebagai pendamping. Yaitu 

memberikan dorongan dalam memahami dan mengamalkan syariat Islam. 

Dalam membantu mengembangkan fitrah manusia, rujukan utamanya 

adalah tuntunan Allah, yaitu berupa kitab suci al-Qur’an dan sunnah 

Rasulullah SAW. Pentingnya pengembangan fitrah iman di dalam diri 

manusia adalah untuk mewujudkan manusia yang seutuhnya. Yakni manusia 

yang sadar akan tugasnya diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah  

sebagai khalifah, dan beribadah kepada Nya. Sehingga sudah selayaknya lah 

manusia untuk selalu memelihara fitrah imannya agar tetap berfungsi dengan 

baik untuk terhindar dari segala macam bentuk kerugian, kesengsaraan dan 

musibah yang akan menimpa dirinya. 
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