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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia, menginginkan bahwa hidupnya terus berjalan 

dengan semestinya. Begitu pula dengan urusan kesehatan. Kesehatan 

merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Akan tetapi pada 

kenyataanya setiap manusia terkadang lupa bahwasanya ujian bisa datang 

kapan saja kepada setiap individu. Ujian yang diberikan kepada manusia 

salah satunya adalah sakit. Hal itu membuat setiap individu menyikapi 

ujian (sakit) yang diberikan secara berbeda.  

Gagal ginjal adalah salah satu penyakit yang banyak diderita oleh 

masyarakat dewasa ini. Dimana, Direktur Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular, Kementrian Kesehtan RI, dr. Lily Sriwahyuni Sulistyowati, MM, 

menegaskan bahwa  

“kerusakan jaringan ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah 

atau dikenal juga dengan Nefropati, penyakit tidak menular yang 

sebenarnya dapat dicegah”.  

 

Penyakit Ginjal dijuluki sebagai silent diase karena seringkali tidak 

menunjukan tanda-tanda peringatan dan jika tidak terdeteksi, akan 

memperburuk kondisi penderita dari waktu ke waktu. Penyakit ginjal 

kronis bersifat irreversibel, artinya tidak bisa menjadi normal kembali, 
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yang bisa dilakukan hanyalah mempertahankan fungsi ginjalnya yang 

ada.
1
  

Manusia akan merespons penyakitnya secara berbeda-beda, 

termasuk para penderita gagal ginjal. Akan tetapi pada umumnya manusia 

akan mengalami fase munculnya penolakan terhadap (ujian) sakit. 

Kemudian fase munculnya reaksi emosi berupa, kemarahan, kesedihan, 

rasa bersalah, tidak berdaya, putus asa, dan rasa berdosa. Selain itu juga 

akan muncul juga fase seseorang membutuhkan bantuan, bimbingan, 

nasehat, dan memotivasi untuk hidup lebih sehat dan bermakna.
2
 

Dalam pengobatan seorang pasien lazimnya menggunakan 

pendekatan fisik – biologis dan aspek psikologis. WHO telah 

mencamtumkan kesehatan spiritual sebagai sasaran satatus kesehatan 

seseorang. Sementara itu kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan setiap 

manusia. Penerapan agama dalam kehidupan sehari-hari akan 

meningkatkan kemampuan adaptasi pasien terhadap penyakitnya.
3
 Salah 

satu penerapan agama yang wajib dijalankan adalah shalat lima waktu.  

Shalat sebagai tiang agama, dan sebagai sendi yang terpenting 

setelah Iman. Selain itu amalan Shalat yang akan pertama kali ditanyakan 

pada hari hisab. Allah berfirman yang artinya :  

ََلةَ َوآتُىا  اِكِعيهَ َوأَقِيُمىا الصَّ َكبةَ َواْزَكُعىا َمَع السَّ  الزَّ
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“Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat dan ruku‟lah beserta 

orang-orang yang ruku.”
4
 

 

Bagi umat Islam shalat adalah amalan yang harus dijalankan. Selain itu 

shalat bagi umat Islam tidak hanya untuk sekedar menjalankan kewajiban 

saja, akan tetapi shalat menjadi suatu kebutuhan mendasar.  

Fase dimana manusia dapat menerima penyakitnya salah satu 

diantaranya adalah munculnya reaksi emosi berupa kemarahan, rasa 

bersalah, tidak berdaya, putus asa dan rasa berdosa. Sementara Harlock 

1991 menyatakan bahwa penerimaan diri merupakan ungkapan rasa 

penghargaan atau penilaian terhadap diri secara objektif, pada kondisi 

nyata individu dan dapat hidup dengannya.
5
 Oleh karena itu bisa ditarik 

kesimpulan ketika seseorang mengalami fase tersebut, dapat dikatakan 

bahwa individu tersebut tidak dapat menerima kondisi yang dialami 

karena penyakit yang dideritanya.  

Dari kutipan Ammanah.com “Dengan shalat yang khusyu’ dapat di 

pastikan kekhawatiran dalam diri akan hilang. Maka benarlah apa yang di 

sabdakan Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam. “Istirahatkan diri kami 

dengan shalat wahai Bilal”. Pembelajaran shalat yang dikaitkan dengan 

pendidikkan psikis salah satunya adalah dapat mendorong manusia berani 

menghadapi problematika kehidupan dengan hati sabar dan tabah. Semua 

                                                           
4
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problematika kehidupan dihadapi dan didasari sebagai ujian dari Allah 

SWT yang perlu diterima untuk menguji mental dan takwa seseorang.
6
  

Hal ini yang seharusnya terjadi pada seseorang yang sedang sakit, 

dapat menerima keadaan dirinya  dalam keadaan apapun. Selain itu, 

penerimaan diri pada pasien dapat menerima kondisi yang terjadi dengan 

ikhlas. Allah berfiman : 

 

ِس َولَىَْبلَُىوَُّكْم بَِشْيٍء ِمَه اْلَخْىِف َواْلُجىِع َووَْقٍص ِمَه اْْلَْمَىاِل َواْْلَْوفُِس َوالثََّمسَ  اِث َوبَشِّ

ببِِسيهَ  ِ َوإِوَّب إِلَْيِه َزاِجُعىنَ  (155)الصَّ  (156)الَِّريَه إَِذا أََصببَْتهُْم ُمِصيبَتٌ قَبلُىا إِوَّب ّلِِلَّ

 (157)َوأُولَئَِك هُُم اْلُمْهتَُدونَ  أُولَئَِك َعلَْيِهْم َصلََىاٌث ِمْه َزبِِّهْم َوَزْحَمتٌ 
 

“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, 

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan 

„Inna Lillaahi wa innaa ilaihi roji‟uun‟. Mereka itulah yang mendapat 

keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka 

itulah orang-orang yang mendapat petunjuk”.
7
 

 

Oleh karena itu seharusnya shalat dapat menjadikan manusia 

menjadi lebih berani dalam menghadapi permasalahan kehidupan dengan 

hati yang sabar dan dapat menerima kondisi atau keadaan yang terjadi. 

Shalat yang merupakan tiang agama dan kewajiban sebagai umat muslim, 

seharusnya juga dapat dijadikan salah satu mediasi yang mendatangkan 

sabar kepada manusia. Akan tetapi tidak sedikit juga yang sudah 

menjalankan shalat, dan masih belum dapat mendatangkan sabar dan 

keberanian dalam menghadapi masalah. Begitu pula yang terjadi di Klinik 
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Nitipuran, banyak pasien gagal ginjal yang belum dapat menerima kondisi 

yang mengharuskan pasien melakukan hemodilisis atau cuci darah secara 

berkala.  

Permasalahan diatas yang membuat peneliti tertarik untuk 

mengetahui tentang adanya pengaruh Shalat terhadap penerimaan diri 

pasien gagal ginjal. Khususnya pasien gagal ginjal di Klinik Nitipuran. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : Adakah pengaruh shalat 

terhadap tingkat penerimaan diri pasien gagal ginjal di Klinik Nitipuran? 

Pokok dari penelitian ini fokus pada pengaruh shalat terhadap 

tingkat penerimaan diri pasien gagal ginjal di Klinik Nitipuran.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh shalat 

terhadap penerimaan diri pasien gagal ginjal di Klinik Nitipuran.  

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah secara teoritis 

penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan 

dalam Konseling Islam. Sedangkan secara praktis penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk Klinik Nitipuran dalam meningkatkan 

pelayanan pada pasien. Selain itu juga dapat dijadikan acaun untuk 

penelitian selanjutnya.  

 



6 
 

 

Sistematika Pembahasan 

Pembahasan penelitian secara garis besar dapat dituliskan dalam 

sistematika pembahasan sebagai berikut : 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua memuat tentang tinjauan pustaka dan menguraiakan 

kerangka teori yang ada. 

Bab ketiga memguraikan tentang metode penelitian yang di 

gunakan oleh peneliti. 

Bab keempat menguraikan tentang hasil dan pembahahasan 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 

Bab kelima menguraikan tentang bab penutup, yang meliputi 

kesimpulan, saran , kata-kata penutup, daftar pustaka, dan lampiran.  

 

 


