
9 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. Kajian Teoritis 

1. Konseling Islami 

a. Pengertian Konseling Islami 

Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap 

individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, 

sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
8
 

Konseling Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, 

pelajaran, dan pedoman kepada individu (klien) dalam hal bagaimana 

seharusnya seorang klien mengembangkan potensi akal pikirnya, 

kejiawaannya, dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika 

hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri 

berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.
9
 

Konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap 

individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk 

Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk 

Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
10

 

Konseling Islami adalah bantuan yang diberikan kepada klien 

(orang yang bermasalah) oleh seorang ahli dalam konseling untuk 

                                                           
8
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2001), 4. 
9
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Fajar Pustaka Baru, 2004), 189. 
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membantu klien memecahkan permasalahannya sesuai tuntunan Al-

Qur’an dan Hadist, sehingga klien mampu menggunakan potensi-

potensinya untuk menghadapi hidup dan kenyataan hidup dengan wajar 

dan benar.
11

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

bimbingan dan konseling Islami secara umum adalah proses pemberian 

bantuan kepada individu berdasarkan ajaran Islam agar individu mampu 

hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.  

Sedangkan pengertian bimbingan dan konseling Islami di rumah 

sakit adalah: salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada pasien, 

untuk menuntun pasien agar mendapatkan keikhlasan, kesabaran dan 

ketenangan dalam menghadapi sakitnya serta pemberian motivasi, 

tuntunan ibadah dan do’a. dalam rangka mengembangkan potensi dan 

menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT. serta 

dapat mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat. 

b. Tujuan Konseling Islami 

Menurut Ainur Rahim Faqih, tujuan bimbingan dan konseling 

Islam ada dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya 

adalah membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia 

seutuhnya agar mancapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan 

khususnya adalah: 
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a) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah 

b) Membantu individu untuk mengatasi masalah yang dihadapinya 

c) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan 

kondisi yang baik atau yang tetap baik menjadi tetap baik atau 

menjadi lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah 

bagi dirinya dan orang lain.
12

 

Menurut Hamdani Bakran Adz-Dzaky, konseling Islam memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

a) Untuk menghasilkan jiwa yang “mutmainnah” tenang dan damai, 

sikap lapang dada, mendapatkan taufik dan hidayah tuhan 

b) Untuk menghasilkan terjadinya perubahan tingkah laku yang dapat 

memberikan manfaat untuk diri, orang lain dan lingkungan. 

c) Untuk menghasilkan kecerdasan emosional, sehingga berkembang 

rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong menolong dan rasa kasih 

sayang. 

d) Untuk menghasilkan kecerdasan spritual sehingga muncul keinginan 

untuk taat kepada Tuhan, tulus mematuhi perintahnya dan tabah 

menerima ujiannya.  

e) Untuk menghasilkan potensi Ilahiyah sehingga ia dapat melakukan 

tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi dan dapat 

menanggulangi berbagai persoalan dan bermanfaat bagi lingkungan.
13
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Secara umum tujuan konseling Islam adalah agar individu menjadi 

muslim yang bahagia dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan khusus 

konseling Islam adalah membantu klien mengatasi masalahnya dengan 

cara mengubah sikap dan perilaku klien yang melanggar tuntunan Islam 

menjadi sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Islam.
14

 

Jadi, secara garis besar tujuan bimbingan dan konseling Islam dapat 

dirumuskan untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai 

manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di 

akhirat. 

Bagaimanapun tujuan bimbingan dan rohani Islam adalah untuk 

menuntun orang Islam dalam rangka memelihara dan meningkatkan 

pengalaman ajaran agamanya kepada Allah SWT disertai perbuatan baik 

dan perbuatan yang mengandung unsur-unsur ibadahnya dengan 

berpedoman tuntunan Islam. 

Orang yang sakit tentu merasakan tubuhnya yang tidak enak dan 

tidak stabil maka bimbingan rohani sangat diperlukan sekali guna 

penyembuhan dari psikisnya karena orang yang sakit psikisnya lemah. 

Dengan dibimbing melalui pendekatan agama maka orang yang sakit 

merasa tenang. 
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c. Asas-asas Konseling Islami 

Asas-asas bimbingan dan konseling Islami pada dasarnya serupa 

dengan asas-asas pada bimbingan dan konseling Islami di bidang lain. 

Namun demikian, di antaranya patut disebutkan sebagai berikut:
 15

 

1) Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat 

Bimbingan dan konseling Islami tujuan akhirnya adalah 

membantu klien atau konseli, mencapai kebahagiaan hidup yang 

senantiasa didambakan oleh setiap muslim. (Q.S. Al Baqarah, [2]: 

201, Ar Ra’ad, [13]: 26, 28-29, Al Qashash, [28]: 77). 

2) Asas Fitrah 

Bimbingan dan konseling Islami merupakan bantuan kepada 

klien yang mengenal, memahami, dan menghayati fitrahnya, 

sehingga segala gerak dan tingkah laku serta tindakkannya berjalan 

dengan fitrah. Fitrah tersebut. Manusia menurut Islam dilahirkan 

dalam keadaan fitrah, yaitu berbagai kemampuan potensi bawaan 

dan kecenderungan sebagai muslim atau beragama Islam. (Q.S. Ar 

Rum, [30]: 30). 

3) Asas “lillahi ta’ala” 

Bimbingan dan konseling Islami diselenggarakan semata-mata 

karena Allah. Konsekuensi dari asas ini berarti pembimbing 

melakukan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanpa pemrih, 

sementara yang dibimbing pun menerima atau meminta bimbingan 
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dan atau konseling pun dengan ikhlas dan rela pula, karena semua 

pihak merasa bahwa semua yang dilakukan adalah karena dan untuk 

pengabdian kepada Allah semata, sesuai dengan fungsi dan tugasnya 

sebagai makhluk Allah yang harus senantiasa mengabdi pada-Nya. 

(Q.S. Al An’am, [6]: 162, Az Zariyat, [51]: 56, Al Bayinah, [98]: 5). 

4) Asas Bimbingan Seumur Hidup 

Manusia hidup betapapun tidak akan ada yang sempurna dan 

selalu bahagia. Dalam kehidupannya mungkin saja manusia akan 

menjumpai berbagai kesulitan dan kesusahan. Oleh karena itulah, 

bimbingan dan konseling Islami diperlukan selama hayat masih 

dikandung badan. 

5) Asas Kesatuan Jasmani-Rohaniah 

Bimbingan dan konseling Islami memandang manusia sebagai 

makhluk jasmaniah-rohaniah tidak memandang sebagai makhuk 

jasmaniah semata. Untuk itu bimbingan dan konseling Islami 

membantu individu untuk hidup seimbang jasmaniah dan rohaniah. 

(Q.S. Al Baqarah, [2]: 187). 

6) Asas Keseimbangan Rohaniah 

Allah telah memuliakan manusia dengan kelebihan-kelebihan 

atau keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada makhuk lain 

selain manusia. (Q.S. Al A’raaf, [7]: 179). 
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7) Asas Kemajuan Individu 

Bimbingan dan konseling Islami melihat kepada citra manusia 

menurut Islam. Seseorang melihat eksistensi tersendiri. Individu 

mempunyai hak, mempunyai perbedaan kemerdekaan pribadi. (Q.S. 

Al Qamat, [54]: 49, Al Kahfi, [18]; 29). 

8) Asas Sosialitas Manusia 

Manusia merupakan makhluk sosial, hal ini diakui dan 

diperhatikan dalam bimbingan dan konseling Islami. Dalam 

bimbingan dan konseling Islami, sosialitas manusia diakui dengan 

memperhatikan hak individu (jadi bukan komusnisme): hak individu 

juga diakui dalam batas tanggung jawab sosial. (Q.S. An Nisa, [4]: 

1). 

9) Asas Kekhalifahan Manusia 

Manusia menurut Islam, diberi kedudukan yang tinggi sekaligus 

tangungg jawab yang besar, yaitu sebagai pengelola alam semesta 

(“khalifatullah fil ard”). (Q.S. Ar Ra’d, [13]: 11, Ar Rum, [30]: 41, 

Hud, [11]: 61, Fatir, [35]: 39, Sad, [38]: 26). 

10) Asas Keselarasan dan Keadilan 

Islam menghendaki keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, 

keserasian dalam segala segi. Dengan kata lain, Islam menghendaki 

manusia berlaku “adil” terhadap hak dirinya sendiri, hak orang lain, 

“hak” alam semesta (hewan, tumbuhan, dsb), dan juga hak Tuhan. 
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11) Asas Pembinaan Akhlaqul – Karimah 

Bimbingan dan konseling Islami membantu klien atau yang 

dibimbing memelihara, mengembangkan sifat-sifat yang baik sejalan 

dengan tugas dan fungsi Rasulullah di utus oleh Allah SWT. (Q.S. Al 

Ahzab, [33]: 21). 

12) Asas Kasih Sayang 

Setiap manusia memerlukan cintah kasih dan rasa sayang dari 

orang lain. Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan 

mendudukkan banyak hal. Bimbingan dan konseling Islami ini 

dilakukan dengan berlandaskan kasih sayang, sebab hanya dengan 

kasih sayanglah bimbingan dan konseling akan berhasil. 

13) Asas Saling Mengahargai dan Menghormati 

Bimbingan dan konseling Islami dilakukan dengan asas 

musyawarah artinya antara pembimbing dengan yang di bimbing 

terjadi dialog yang baik, satu sama lain tidak mendiktekan, tidak ada 

rasa tertekan dan terbuka dalam berpendapat. (Q.S. An Nisa, [4]: 86). 

14) Asas Musyawarah 

Bimbingan dan konseling Islami dilakukan oleh orang-orang 

yang memang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang tersebut, 

baik keahlian dalam metodologi maupun keahlian dalam teknik-

teknik bimbingan dan konseling. (Q.S. Ali Imran, [3]: 159). 
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15) Asas Keahlian 

Bimbingan dan konseling Islami dilakukan oleh orang-orang 

yang memang memiliki kemampuan keahlian di bidang tersebut, 

baik keahlian dalam metodologi dan teknik-teknik bimbingan dan 

konseling, maupun dalam bidang yang menjadi masalah (objek 

garapan/meteri) bimbingan dan konseling. 

d. Fungsi dan Kegiatan Konseling Islami 

Dengan memperhatikan tujuan umum dan khusus bimbingan dan 

konseling Islami tersebut di atas, dapatlah dirumuskan fungsi (kelompok 

tugas atau kegiatan sejenis) dari bimbingan dan konseling Islami itu 

sebagai berikut
16

: 

1) Fungsi preventif; yakni membantu individu menjaga atau mencegah 

timbulnya masalah bagi dirinya. 

2) Fungsi kuratif atau korektif; yakni membantu individu memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. 

3) Fungsi preservatif; yakni membantu individu menjaga agar situasi dan 

kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik 

(terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (in state of good). 

4) Fungsi developmental atau pengembangan; yakni membantu individu 

memelihara dan mengembangkan situasi atau kondisi yang telah baik 

agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak 

memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya. 
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Untuk mencapai tujuan seperti disebutkan di muka, dan sejalan 

dengan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling Islam tersebut, maka 

bimbingan dan konseling Islami melakukan kegiatan yang dalam garis 

besar dapat disebutkan sebagai berikut
17

: 

1) Bimbingan dan konseling Islami membantu individu mengingatkan 

kembali akan fitrahnya. 

2) Bimbingan dan konseling Islami membantu individu tawakkal atau 

berserah diri kepada Allah. 

3) Bimbingan dan konseling Islami membantu individu merumuskan 

masalah yang dihadapinya dan membantunya mendiagnosis masalah 

yang sedang dihadapinya itu. 

4) Bimbingan dan konseling Islami membantu individu menemukan 

alternatif pemecahan masalah. Secara islami, terapi umum bagi 

pemecahan masalah (rohaniah) individu, seperti yang dianjurkan Al-

Qur’an, adalah sebagai beikut: 

a. Berlaku Sabar 

b. Membanca dan Memahami Al-Qur’an 

c. Berzikir atau Mengingat Allah 

5) Membantu individu mengembangkan kemampuan mengantisipasi 

masa depan, sehingga mampu memperkirakan kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan-keadaan 
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sekarang, dan atau memperkirakan akibat yang bakal terjadi 

manakala sesuatu tindakan atau perbuatan saat ini dikerjakan. 

e. Tahap-tahap Pelaksanaan Konseling Islami 

Konseling islami dalam pelaksanaannya lebih bersifat elektrik atau 

tidak terkait pada satu pendekatan saja. Penggunaan pendekatan 

konseling akan disesuaikan dengan karakter dan masalahnya.
18

 

Menurut Brammer (1979) proses konseling adalah peristiwa yang 

tengah berlangsung dan memberi makna bagi para peserta konseling 

tersebut (konselor dan klien). Berikut tahapan konseling: 

1) Tahap awal konseling. 

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan 

proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi 

masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Adapun 

proses konseling tahap awal dilakukan konselor sebagai berikut :  

a) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien.  

b) Memperjelas dan mendefinisikan masalah.  

c) Membuat penaksiran dan penjajakan. 

d) Menegosiasikan kontrak 

2) Tahap pertengahan (tahap kerja) 

Tujuan-tujuan tahap pertengahan ini yaitu:  
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a) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu dan kepedulian klien 

lebih jauh. 

b) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara.  

c) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak.  

3) Tahap akhir konseling (tahap tindakan) 

Tujuan-tujuan tahap akhir ini adalah sebagai berikut :  

a) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai.  

b) Terjadinya transfer of learning pada diri klien.  

c) Melaksanakan perubahan perilaku.  

d) Mengakhiri hubungan konseling 

2. Kecemasan 

a. Pengertian Kecemasan 

Kecemasan adalah rasa kwatir, takut yang tidak jelas sebabnya.
19

 

Anxiety/kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan 

khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera 

terjadi.
20

 Kecemasan adalah manifestasi dari berbagai proses emosi 

yang bercampur baur, yang terjadi ketika orang sedang mengalami 

tekanan perasaan dan pertentangan batin.
21
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b. Reaksi yang di Timbulkan Kecemasan 

Calhoun dan Acocella mengemukakan aspek-aspek kecemasan 

yang dikemukakan dalam tiga reaksi, 
22

 yaitu: 

1) Rekasi emosional, yaitu komponen kecemasan yang berkaitan 

dengan persepsi individu terhadap pengaruh psikologis kecemasan, 

seperti perasaan keprihatinan, ketegangan, sedih, mencela diri 

sendiri dan orang lain. 

2) Kognitif, yaitu ketakutan dan kekwatiran yang berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir jernih sehingga mengganggu dalam 

memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan lingkungan sekitar. 

3) Reaksi fisiologis, yaitu reaksi yang ditampilkan oleh tubuh terhadap 

sumber ketakutan dan kekwatiran. Reksi ini berkaitan dengan sistem 

syaraf yang mengendalikan berbagai otot dan kelenjar tubuh 

sehingga timbul rekasi dalam bentuk jantung berdetak lebih keras, 

nafas bergerak lebih cepat, dan tekanan darah meningkat. 

c. Klasifikasi Tingkat Kecemasan 

Kecemasan merupakan suatu keadaan tegangan yang timbul dari 

sebab-sebab luar yang akan memotivasi individu untuk melakukan 

sesuatu. Ada empat tingkat kecemasan, yaitu ringan, sedang, berat dan 

panik (Townsend, 1996), yaitu:
23
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1. Kecemasan ringan; Kecemasan ringan berhubungan dengan 

ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan menyebabkan 

seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan persepsinya. 

Kecemasan ringan dapat memotivasi belajar dan menghasilkan 

pertumbuhan dan kreatifitas.  

2.  Kecemasan sedang;  Memungkinkan seseorang untuk memusatkan 

pada masalah yang penting dan mengesampingkan yang lain 

sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif, namun dapat 

melakukan sesuatu yang terarah. 

3. Kecemasan berat;  Sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. 

Seseorang dengan kecemasan berat cenderung untuk memusatkan 

pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berpikir 

tentang hal lain. Orang tersebut memerlukan banyak pengarahan 

untuk dapat memusatkan pada suatu area yang lain.  

4. Panik;  Panik berhubungan dengan terperangah, ketakutan dan teror 

karena mengalami kehilangan kendali. Orang yang sedang panik 

tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. 

d. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kecemasan 

Menurut Trismiati (2006) kecemasan yang terjadi akan direspon 

secara spesifik dan berbeda oleh setiap individu. Hal ini dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu:
24
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1. Faktor Internal 

a) Pengalaman 

Menurut Horney dalam Trismiati (2006), sumber-sumber 

ancaman yang dapat menimbulkan kecemasan bersifat lebih 

umum. Penyebab kecemasan menurut Horney, dapat berasal dari 

berbagai kejadian di dalam lingkungan atau dapat terletak di 

dalam diri seseorang. 

b) Pendidikan 

Menurut Nursalam (2003) pendidikan berarti bimbingan yang 

diberikan oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain 

menuju kearah suatu cita-cita tertentu. Tingkat pendidikan 

seseorang atau individu akan berpengaruh terhadap kemampuan 

berfikir, semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin mudah 

berfikir rasional dan menangkap informasi baru termasuk dalam 

menguraikan masalah yang baru (Stuart & Sundeen,1998). 

c) Tingkat Pengetahuan dan Informasi 

Pengetahuan atau informasi merupakan fungsi penting untuk 

mengurangi rasa cemas. Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan 

ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap subjek 

tertentu. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, seseorang 

akan mengetahui mekanisme yang akan digunakan untuk 

mengatasi kecemasannya (Notoatmodjo, 2003). 
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d) Respon Terhadap Stimulus 

Menurut Trismiati (2006), kemampuan seseorang menelaah 

rangsangan atau besarnya rangsangan yang diterima akan 

mempengaruhi kecemasan yang timbul. 

e) Usia 

Menurut Nursalam (2001), adalah usia individu yang 

terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. 

Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan 

seseorang akan lebih matang berfikir dan bekerja. 

f)  Gender/ Perbedaan Jenis Kelamin 

Berkaitan dengan kecemasan pada pria dan wanita, Myers 

(1983) dalam Trismiati (2006) mengatakan bahwa perempuan 

lebih cemas akan ketidakmampuannya dibanding dengan laki-

laki, laki-laki lebih aktif, eksploratif, sedangkan perempuan lebih 

sensitif. Penelitian lain menunjukkan bahwa laki-laki lebih rileks 

dibandingkan dengan perempuan. 

2. Faktor Eksternal 

a) Dukungan Keluarga 

Adanya dukungan keluarga akan menyebabkan seseorang 

lebih siap dalam menghadapi permasalahan, hal ini dinyatakan 

oleh (Kasdu, 2002). 
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b) Pekerjaan 

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan seseorang 

terutama untuk menunjang kehidupannya dan kehidupan 

keluarganya. Pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih 

merupakan cara mencari nafkah yang membosankan, berulang 

dan banyak tantangan (Erich, 2003). 

c) Kondisi Lingkungan 

Kondisi lingkungan sekitar ibu dapat menyebabkan seseorang 

menjadi lebih kuat dalam menghadapi permasalahan, misalnya 

lingkungan pekerjaan atau lingkungan bergaul yang tidak 

memberikan cerita negatif tentang efek negatif suatu 

permasalahan menyababkan seseorang lebih kuat dalam 

menghadapi permasalahan, hal ini dinyatakan oleh (Baso, 2001). 

e. Gejala-gejala Kecemasan 

Gejala umum anxiety:
25

 

1. Kepanikan atau kecemasan yang berlebihan. 

2. Tidak terkendali, cenderung obsesif terhadap sesuatu. 

3. Sering mengalami kilas balik dari pengalaman trauma. 

4. Sering dihantui mimpi buruk. 

5. Memiliki perilaku ritual yang aneh, misalnya sering mencuci 

tangan berkali-kali. 

6. Sering berkeringat dingin. 
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7. Sesak napas. 

8. Palpitas (detak jantung tidak teratur). 

9. Tidak bisa tenang atau diam. 

10. Ingin lari dari kenyataan. 

11. Sering mengalami ketegangan otot. 

12. Mual, pusing, dan sering kesemutan. 

Kecemasan dapat dibagi atas dua kelompok:
26

 

a. Kecemasan langsung yang terdiri dari: keringat, mulut kering, 

bernafas pendek, denyut nadi cepat, dan otot tegang. 

b. Kecemasan yang berkepanjangan yaitu darah meningkat secara 

kronis, sakit kepala, dan gangguan khusus. 

f. Cara Untuk Mengatasi Kecemasan 

Menurut Ramaiah ada beberapa cara untuk mengatasi 

kecemasan,
27

 yaitu: 

1. Pengendalian diri, yakni segala usaha untuk mengendalikan 

berbagai keinginan pribadi yang sudah tidak sesuai lagi dengan 

kondisinya. 

2. Dukungan, yakni dukungan dari keluarga dan teman-teman dapat 

memberikan kesembuhan terhadap kecemasan. 

3. Tindakan fisik, yakni melakukan kegiatan-kegiatan fisik. 

4. Tidur, tidur yang cukup akan mengembalikan kesegaran dan 

kebugaran. 
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5. Mendengarkan music, mendengarkan musik mampu menenangkan 

pikiran dan perasaan. 

6. Konsumsi makanan, yakni keseimbangan dalam mengonsumsi 

makanan yang mengandung gizi dan vitamin sangat baik untuk 

menjaga kesehatan. 

B. Kajian Terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa atau 

mahasiswi sebelumnya, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Skripsi yang berjudul “Bimbingan Kerohanian terhadap Pasien Rawat 

Inap dan Sikapnya (Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah 

Semarang”. Penelitian tersebut ditulis oleh Umi Hidayati tahun 2005. 

Permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana pelaksanaan 

bimbingan kerohanian terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit Roemani 

Muhammadiyah Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan bimbingan kerohanian terhadap pasien rawat inap 

di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi, 

observasi, dan wawancara. Untuk menganalisa data digunakan dengan 

teknik deskriptif naratif. 

2. Skripsi yang berjudul “Hubungan Bimbingan Rohani Islam dengan 

Motivasi Kesembuhan Pasien di RSU PKU Muhammadiyah Gombong 

Kebumen”. Penelitian tersebut ditulis oleh Umi Inayati tahun 2006 yang 
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mengkaji tentang peranan rohaniawan dalam memotivasi kesembuhan 

pasien. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Adapun untuk memperoleh 

data-data yang diperlukan dalam penlitian ini, penulis menggunakan 

metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian akan 

dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini 

menghasilkan bahwa adanya hubungan yang erat antara bimbingan dan 

rohani Islam dengan kesembuhan pasien. 

3. Skripsi yang berjudul “Relaksasi Fisik bagi Klien dalam Mengatasi Anxiety 

di Biro Psikologi Yogaatma Consulting Pekanbaru”. Penelitian tersebut 

dilakukan oleh Dahlia pada tahun 2012. Permasalahan yang penulis angkat 

adalah bagaimana proses terapi yang dilakukan dalam mengatasi kecemasan 

bagi pasien rumah sakit jiwa di kota pekanbaru. 

Adapun judul penelitian penulis adalah “Pelaksanaan Konseling Islami 

Dalam Mengatasi Kecemasan Pasien Operasi Di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina 

Kota Pekanbaru” dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tujuan dari penelitian ini untuk 

melihat bagaimana proses pelaksanaan konseling islami dalam mengatasi 

kecemasan pasien operasi.  

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka 

penalaran logis. Kerangaka pikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang 
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digunakan dan cara menggunakan teori tersebut dalam menjawab pertanyaan 

penelitian.
28

 

Untuk memudahkan penelitian ini, maka peneliti menjelaskan kerangka 

pikir dengan tahapan-tahapan penelitian kualitatif itu meliputi langkah-langkah 

sebagai berikut: 

Pertama, persiapan yang harus dilakukan dengan menyusun rancangan 

penelitian yang akan dilakukan berangkat dari permasalahan dalam lingkup 

peristiwa yang diamati dalam konten melihat pelaksanaan konseling untuk 

menangani kecemasan pasien operasi di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. 

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka penulis 

memilih lokasi penelitian di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru. Kemudian 

peneliti mengurus perizinan dan berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran 

kegiatan penlitian. Dengan perizinan yang dikeluarkan akan mengurangi 

sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran peneliti. 

Kedua, pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang 

dibutuhkan. Indikator-indikator yang akan dioperasionalkan adalah pelaksanaan 

konseling Islami untuk mengatasi kecemasan pasien operasi di Rumah Sakit Islam 

Ibnu Sina Kota Pekanbaru dilihat dari indikator-indikator berikut: 

1. Tahap awal konseling 

2. Tahap pertengahan (kerja) 
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3. Tahap akhir konseling (tahap tindakan) 

Ketiga, pengolahan data dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif atau 

data yang terperinci ditampilkan dalam bentuk narasi. Laporan yang disusun 

berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang 

pokok, difokuskan pada hal-hal penting. 

Keempat, mengambil kesimpulan dan verifikasi dari kegiatan-kegiatan 

sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan 

verifikasi atas data-data yang sudah diproses atau ditransfer kedalam bentuj-

bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan masalah yang dilakukan. Pada 

tahap akhir dalam penyelesaian penelitian, seluruh hasil penelitian ini siap 

untuk dilaporkan dalam bentuk tulisan dan dipertanggung jawabkan. 
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