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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian tersebut, penulis dapat mengambil kesimpulan 

bahwa pelaksanaan konseling Islami dalam mengatasi kecemasan pasien 

operasi sangat diperlukan, karena setiap pasien yang akan di operasi 

mengalami kecemasan dari kecemasan ringan sampai kecemasan yang berat 

yang dapat menghambat proses pelaksanaan operasi dan penyembuhan bagi 

pasien. 

Meteri bimbingan yang diberikan kepada pasien berupa motivasi, hikmah 

dibalik sakit, sabar, ikhlas dalam menghadapi sakitnya, serta bimbingan 

ibadah, do’a, dan masih banyak lagi. 

Pelaksanaan bimbingan rohani Islam yang dilakukan oleh petugas 

kerohanian berjalan dengan baik karena adanya dukungan dari pimpinan atau 

Direktur Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru, serta kerjasama yang baik 

antara perawat dan para medis lainnya dengan petugas kerohanian. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitan ini terdapat beberapa saran yang tang dapat 

peneliti sampaikan antara lain: 

1. Untuk Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 

Bimbingan yang diberikan oleh masing-masing petugas bimbingan 

rohani Islam cukup baik dan setiap petugas bimbingan rohani memiliki 

metode penyampaian bimbingan kepada pasien yang berbeda-beda. Untuk 
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pihak rumah sakit khususnya unit kerohanian agar dapat meningkatkan 

layanan bimbingan spiritual dalam bentuk bimbingan kerohanian Islam. 

2. Untuk UIN Sultan Syarif Kasim Riau 

Dalam rangka sebagai wujud kepedulian terhadap berbagai 

permasalahan dakwah, termasuk bimbingan rohani Islam bagi pasien di 

Rumah Sakit, perlu kiranya untuk mempersiapkan dan melahirkan tenaga 

bimbingan rohani Islam yang profesional yang dapat memenuhi segala 

kebutuhan pasien. 

Untuk menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan 

bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit hendaknya dalam perkuliahan 

terdapat ilmu yang membahas tentang kesehatan, baik itu tentang penyakit 

yang menular dan sebagainya, seorang bimbingan rohani Islam harus tau 

karena nantinya mereka dapat bekerja sebagai bimbingan rohani Islan di 

Rumah Sakit maupun dalam Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan 

secara langsung akan berinteraksi dengan pasien sehingga dapat melahirkan 

tenaga bimbingan rohani Islam yang profesional dengan beberapa kali 

praktek langsung maupun tidak langsung, cara-cara menghadapi pasien 

yang baik, sehingga praktek dan teori akan berjalan dengan seimbang. 

3. Untuk Pembaca Penelitian 

Kepada pembaca penelitian ini terutama para mahasiswa atau 

mahasiswi Dakwah, agar dapat menindak lanjuti penelitian ini agar dapat 

dikemukakan hal baru berhubungan dengan bimbingan konseling Islam bagi 

pasien di rumah sakit, yang sudah dianjurkan pemerintah. 


