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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna 

dibandingkan makhluk lainnya tetapi di dalam kehidupan manusia sebagai 

makhluk sosial di dunia ini tidak terlepas dari berbagai masalah. Masalah-

masalah tersebut di kelompokkan dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain 

di bidang kesehatan. Untuk itu perlu adanya upaya untuk memahami dan 

mensegah masalah yang berkenaan dengan kesehatan. Kesehatan itu sendiri 

terdiri dari dua sub bidang pokok, yakni yang pertama kesehatan individu yang 

berpotensikan pengobatan yang biasanya disebut kedokteran. Sub bidang yang 

kedua berorientasi pada kesehatan kelompok atau masyarakat yang bersifat 

pencegahan, yang disebut kesehatan masyarakat. Pada dasarnya mereka 

(pasien) dituntut agar mampu menghadapinya sesuai yang telah dianjurkan 

oleh Allah SWT, sehingga tetap pada jalan petunjukknya. Besar maupun kecil 

cobaan yang diberikan Allah SWT yang menimpa dirinya, hendaknya harus 

dihadapi dengan sikap sabar, tabah, tenang tanpa berkeluh kesah dan berduka 

cita yang berkepanjangan, sebab dialah yang menentukan segala sesuatu yang 

berlaku di dunia ini, termasuk kesembuhan dari penyakitnya. Allah SWT 

berfirman: 
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Artinya: “Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku”. (Q.S. Asy 

Syu’araa’, [26]: 80).
1
 

 

Pada dasarnya orang yang sedang sakit (pasien), biasanya mendapatkan 

pengobatan yang bersifat medis dari dokter atau perawatnya akan tetapi jarang 

sekali para pasien yang mendapatkan perawatan yang bersifat keagamaan dari 

keluarga, dokter dan perawatnya. Padahal orang yang sedang sakit pada 

umumnya tidak hanya mengeluhkan penderitaan fisiknya, tetapi sering disertai 

gangguan psikis berupa kecemasan dan ketakutan yang berhubungan dengan 

penyakitnya. Secara psikologis pasien mengalami kegonjangan jiwa yang 

disebabkan beberapa faktor, diantaranya: apakah penyakitnya membutuhkan 

perawatan yang lebih lama atau tidak, bagaimana pekerjaannya ketika pasien 

dirawat, rasa kesepian kerana terpisah dengan keluarganya, berapa besar biaya 

yang harus dikeluarkan, harus mengikuti aturan ketat menyangkut makanan 

dan obat-obatan yang di anjurkan dokter maupun yang dilarang, selain itu 

masih banyak persoalan lainnya yang terkait dengan kejiwaan, dalam hal ini 

tentu saja pasien tidak hanya membutuhkan pengobatan secara medis tetapi 

juga membutuhkan dukungan, bimbingan, motivasi dan sugesti dari perawat 

rohani berkaitan dengan kejiwaan pasien. Begituhalnya dengan pasien yang 

akan menjalani operasi baik yang sudah  pernah melakukannya maupun yang 

belum pernah melakukan, mereka sama-sama merasakan kecemasan tetapi 

dengan tingkat yang berbeda-beda. 

 

                                                           
1
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Tindakan operasi atau pembedahan merupakan hal menakutkan bagi 

hampir semua pasien. Berbagai kemungkinan buruk bisa saja terjadi dan akan 

membahayakan kondisi pasien, tak heran jika sering sekali pasien dan 

keluarganya menunjukkan sikap yang agak berlebihan dengan kecemasan yang 

mereka alami. Kecemasan yang mereka alami biasanya terkait dengan segala 

macam prosedur asing yang harus dijalani pasien dan juga ancaman terhadap 

keselamatan jiwa akibat prosedur pembedahan dan pembiusan. Hal ini wajar 

karena secara fisik seorang pasien akan dihdapkan pada tiga kemungkinan 

yang akan dialaminya, yaitu: 

1. Sembuh sempurna. 

2. Sembuh disertai cacat sehingga terdapat kemunduran menetap pada fungsi-

fungsi organ tubuhnya. 

3. Meninggal dunia. 

Umumnya cukup menakutkan bagi sebagian pasien, karena seperti juga 

kebanyakan diantara kita belum siap menghadapi panggilan malakul maut 

(mati). Kecemasan atau ketakutan pada penderita ini, dapat menyebabkan 

timbulnya stress psikis (ketegangan) yang justru akan melemahkan respons 

imunitas (daya tubuh), dan mempersulit proses penyembuhan diri pasien yang 

bersangkutan. 

Dengan keadaan pasien yang mengalami penyakit yang cukup parah 

menyebabkan gangguan psikis slaah satunya adalah putus asa, terutama pada 

pasien yang menderita penyakit kronis yang sudah sembuh. Kurangnya 
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keyakinan sering kali kita mendengar maupun menyaksikan orang yang 

mencoba mengakhiri hidupnya di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. 

Orang yang sakit mempunyai kondisi psikis yang baik hendaklah 

bersabar dan bertawakal kepada Allah SWT, hal ini memerlukan bantuan orang 

lain yang berupa bantuan spiritual atau bimbingan rohani yang dapat 

menimbulkan rasa optimis dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh 

Allah SWT. 

Petugas bimbingan rohani Islam juga bekerja sama dengan perawat, 

sehingga dapat mempermudah mengetahui keadaan masing-masing pasien 

tersebut. Setiap sif petugas bimbingan rohani Islam membuat catatan tentang 

keadaan pasien yang telah diberikan petugas bimbingan rohani Islam dan 

melakukan evaluasi terhadap pasien yang masih membutuhkan bimbingan. 

Petugas bimbingan rohani Islam juga bekerjasama dengan pengurus masjid 

maupun dalam pengisian kultum. 

Selain Dokter dan Perawat, petugas bimbingan rohani Islam juga 

berperan penting dalam membantu proses penyembuhan pasien secara psikis 

maupun rohani, selain itu karena kurangnya pemahaman ibadah kerap kali 

pasien meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan alasan 

sakit, sehingga petugas bimrohis juga diperlukan untuk memberi pemahaman 

seperatur ibadah dalam keadaan sakit, sehingga selain mendapatkan 

pengobatan secara fisik, pasien juga mendapatkan pengobatan secara psikis 

maupun rohani sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan di RS Islam Ibnu 

Sina Kota Pekanbaru. 
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Berdasarkan dari alur latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan 

untuk meneliti lebih jauh yang dituangkan dalam judul skripsi “Pelaksanaan 

Konseling Islami Dalam Mengatasi Kecemasan Pasien Operasi Di RS Islam 

Ibnu Sina Kota Pekanbaru”. 

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemberian arti terhadap judul 

penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah di dalam penelitian 

ini. 

1. Pelaksanaan Konseling Islami 

Pelaksanaan adalah segala tindakan atau aktivitas yang tersusun dalam 

suatu bimbingan yang mencorakkan sebagai layanan.
2
 Konseling Islam 

adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara 

konseling oleh ahli (disebut konselor) kepada individu yang mengalami 

sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara kepada teratasinya masalah 

yang dihadapi klien.
3
 

Jadi, menurut penulis pelaksanaan konseling Islami adalah segala 

tindakan atau aktivitas yang tersusun dalam suatu bimbingan yang 

dilakukan melalui wawancara konselor kepada klien yang mengalami 

masalah yang bermuara kepada teratasinya masalah yang dihadapi klien.  

 

 

 

                                                           
2
 Fuad Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonnesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 559. 

3
 H. Prayitno, M.Sc.Ed, Erman Anti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT Rineka 

Cipa, 2004), 99. 
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2. Kecemasan 

Anxietas/kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan 

khawatir yang menegluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi.
4
 

Menurut penulis, anxietas/kecemasan merupakan ketakutan pada 

objek yang tidak jelas, atau bahkan tidak ada obyeknya sama sekali. 

3. Pasien Operasi 

Kata pasien berasal dari bahasa Indonesia analog dengan kata patient 

dari bahasa Inggris. Patient diturunkan dari bahasa latin yaitu patiens yang 

memiliki kesamaan arti dengan kata pati yang artinya menderita.
5
 

Pembedahan atau operasi adalah semua tindakan pengobatan yang 

menggunakan cara invasif dengan membuka atau menampilkan bagian 

tubuh yang akan ditangani.
6
 

Jadi, menurut penulis pasien operasi adalah pasien yang akan 

menjalani operasi/ pembedahan di RS Islam Ibnu Sina Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka 

penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana 

Pelaksanaan Bimbingan Rohani Islam dalam mengatasi kecemasan pasien pra 

operasi di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru?”. 

 

 

                                                           
4
 Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus, Beverly Greene. Psikologi Abnormal, Ed. Kelima Jilid Dua. 

(Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2003), 163. 
5
 http://www.wikipedia.org/wki/ 

6
 Sjamsuhidarajat, R. & Jong, W.D. Buku Ajar Ilmu Bedah, (Jakarta: EGC, 2005). 
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D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Konseling 

Islami Dalam Mengatasi Kecemasan Pasien Operasi Di Rumah Sakit Islam 

Ibnu Sina Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

1) Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait dengan 

pelaksanaan konseling islami dalam mengatasi kecemasan pasien 

operasi di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. 

2) Penelitian ini juga bisa berguna bagi para instansi sosial lainnya 

sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan terutama 

keceamasan yang dialami pasien operasi. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusu bagi 

pengkaji dan pembelajaran pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program 

Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Bimbingan Konseling Islam. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini pada dasarnya terdiri dari enam bab dan setiap bab terdiri 

dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN DAN KERANGKA PIKIR 

Berisi kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Berisi tentang sejarah berdirinya RS Islam Ibnu Sina 

Pekanbaru, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tujuan, Fungsi 

dan Tugas Pokok RS Islam Ibnu Sina, Alur Pelayanan, dan 

Mekanisme Penanganan Kasus. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil analisis data penelitian dan pembahasan 

mengenai pelaksanaan konseling islami dalam menangani 

kecemasan pasien operasi di RS Islam Ibnu Sina Pekanbaru. 

BAB VI : PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 


