
 
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka  

Dari tinjauan pustaka akan penulis cantumkan penelitian terdahulu dan 

ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan agar tidak terjadi 

plagiasi. Maka dari itu, penulis akan menyampaikan beberapa hasil penelitian 

terdahulu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Novan Dwi Priyono berjudul Metode 

Bimbingan Rohani Islam dalam Mengatasi Kecemasan Terhadap Pasien Gagal 

Ginjal Kronik di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2016. 

Hasil penelitian ini adalah metode-metode bimbingan rohani mampu mengatasi 

kecemasan pasien gagal ginjal kronik menjadi lebih termotivasi.12 Penelitian 

ini berbeda dengan penelitian yang peneliti akan lakukan. Jadi penelitian milik 

Novan Dwi Priyono mengambil subyek penelitian pasien gagal ginjal, 

sedangkan subyek yang diambil penelitian peneliti adalah bina rohani yang 

menangani pasien yang akan menjalankan operasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lia Amalia yang berjudul “Efektifitas 

Bimbingan Rohani Pembinaan Mental Pasien di Rumah Sakit Islam PKU 

Muhammadiyah Pekajangan, Kabupaten Pekalongan (2008). Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa proses pemberian bantuan kepada individu dan 

kelompok mencegah dan mengatasi berbagai persoalan diri, pemberian nasehat 

                                                           
12Novan Dwi Priyono, Metode bimmbingan rohani Islam dalam mengatasi kecemasan 

terhadap pasien gagal ginjal kronik di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, 

(Yogyakarta: 2017).  
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yang Islami oleh pembimbingan rohani dan memberi semangat pada diri 

pasien.13 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti akan lakukan. 

Jadi penelitian milik Lia Amalia mengambil subyek penelitian bina rohani, 

sedangkan subyek yang diambil penelitian sebelumnya adalah bina rohani yang 

menangani pasien yang akan menjalankan operasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andrey Nur Saputra yang berjudul 

Peran Bimbingan Rohani Islam dalam Menangani Kecemasan Pasien Cacat 

Fisik Korban Kecelakaan (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Ungaran, 

Kabupaten Semarang (2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode 

yang sering digunakan dalam pelaksanaan bimbingan dan rohani adalah 

metode lisan dengan teknik tatap muka dapat menumbuhkan rasa sabar, ikhlas, 

serta menghilangkan rasa cemas pasien.14 Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang peneliti akan laukan. Jadi penelitian milik Andrey Nur Saputra 

mengambil subyek pasien korban kecelakaan, sedangkan subyek yang diambil 

penelitian peneliti adalah bina rohani yang menangani pasien yang akan 

menjalankan operasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anie Suryanti yang berjudul Bimbingan 

Rohani Islam bagi Pasien Rawat Inap di Ruang ICU RSUD dr. R. Goeteng 

Taroen Adi Brata Purbalingga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses 

pelaksanaan bimbingan rohani Islam terhadap pasien rawat inap di ruang ICU 

                                                           
    13 Lia Amali, Efektifitas Bimbingan Rohani Pembinaan Mental Pasien di Rumah Sakit Islam PKU 

Muhammadiyah Pekajangan, Kabupaten Pekalongan, Skripsi (Semarang, : programstudi Tasawuf 

Ushuluddin Psikoterapi Fakultas Ushuluddin, Institut Agama Islam Negri Wali Songo, 2008). 
    14 Andrey Nur Saputra, Peran Bimbingan Rohani Islam Dalam Menangani Kecemasan Pasien 

Cacat Fisik Korban Kecelakaan (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Ungaran, Kabupaten Semaran, 

Skripsi (Semarang: program studi Bimbingan Dan Penyulihan IslamFakultas Dakwah Dan 

Komunikasi, UIN Wali Songo, 2015). 
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dr. Goeseng Taroendibrata menggunakan tiga tahap yaitu pra bimbingan, 

proses pelaksanaan bimbingan, dan akhir proses pelaksanaan bimbingan.15 

Penelitian ini berbeda dengan yang akan peneliti lakukaan. Penelitian milik 

Anie Suryanti mengambil subyek pasien rawat inap, sedangkan subyek yang 

diambil penelitian peneliti adalah bina rohani yang menangani pasien yang 

akan menjalankan operasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyanti yang berjudul Metode 

Bimbingan Rohani bagi Pasien untuk Mengatasi Kecemasan dalam Menerima 

Diagnosis Penyakit Di RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa. Hasil 

penelitian ini menngunakan metode individu dan kelompok, yang paling 

menghasilkan yaitu terapi mendengarkan lantunan ayat-ayat Qur’an melalui 

audio yang mencangkup keseluruh ruangan, agar setiap harinya pasien dapat 

mendengarkan ayat-ayat Qur’an untuk ketengan jiwa dan hati merasa  

kenyamanan.16 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti akan 

lakukan. Jadi penelitian milik Sri Mulyanti mengambil subyek penelitian 

pasien dalam menerima diagnosis, sedangkan subyek yang diambil penelitian 

peneliti adalah bina rohani yang menangani pasien yang akan menjalankan 

operasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Chabibah yang berjudul Bentuk 

Layanan Bimbingan Rohani Pasien Dalam Membantu Proses Kesembuhan 

                                                           
     15Anie Suryanti, Bimbingan Rohani Islam Bagi Psien Rawat Inap Di Ruang ICU RSUD dr. R. 

Goeteng Taroen Adi Brata Purbalingga, Skripsi : ( Purbalingga : Program Bimbingan Konseling 

Islam Fakultas Dakwah DanKomunikasi, IAIN, 2014).hal. 106. 
    16Sri Mulyanti, Metode Bimbingan Rohani Bagi Pasien untuk Mengatasi Kecemasan Dalam 

Menerima Diagnosis Penyakit di RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa, Skripsi, Fakultas 

Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, (Jakarta: Bimbingan Penyuluhan Islam, 2014). Hlm.104-107. 
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Pasien di Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Ciputat. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa bentuk kegiatan bimbingan rohoni ada dua macam, yaitu 

bimbingan rohani bagi pasien rawat inap, yang bimbingannya dilakukan 

perkamar metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah metode direktif 

karena pendekatannya dilakukan secara langsung atau face to face. Bimbingan 

rohani bagi pasien rawat jalan dilakukan dengan cara pengajian di masjid 

binaan di LKC.17 Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti akan 

lakukan. Jadi penelitian milik Indah Chabibah mengambil subyek penelitian 

pasien rawat inap dan rawat jalan, sedangkan subyek yang diambil penelitian 

peneliti adalah bina rohani yang menangani pasien yang akan menjalankan 

operasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ati Mu’jizati yang berjudul“ Peran 

Bimbingan Rohani Islam Memelihara Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit 

Umum Islam (RSUI) Harapan Anda Tegal  tahun 2008. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa layanan bimbigan rohani berperan sangat besar dalam 

memelihara pasien dan menjadi lebih tenang bersemangat untuk sembuh, dan 

menghasilkan suatu konsep baru yaitu sabar sebagai salah satu konsep dalam 

Islam tentang kepribadian dan sikap mental dalam menghadapi segala macam 

problematika kehidupan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti 

akan lakukan.18 Jadi penelitian milik Ati Mu’jizati mengambil subyek 

                                                           
     17 Indah Chabibah, Layanan Bimbingan Rohani Pasien dalam Membantu Proses Kesembuhan 

Pasien di Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Ciputat, Skripsi (Jakarta: Program Studi 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN:, 2011). 
     18 Ati Mu’jizati, Peran Bimbingan Rohani Islam Memelihara Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum 

Islam (RSUI) Harapan  Anda Tegal  tahun 2008. Skripsi ( Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 

IAIN, 2008). 



13 
 

penelitian pasien rawat inap, sedangkan subyek yang diambil penelitian 

peneliti adalah bina rohani yang menangani pasien yang akan menjalankan 

operasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Qudsiyatul Fitriyah yang berjudul 

Implementasi Model Bimbingan Rohani Islam dalam Menumbuhkan Motivasi 

Hidup Pasien Penderita Kanker di Rumah Sakit IslamSultan Agung Semarang. 

Penelitian milik Qudsitaul Fitri mengambil subyek pasien penderita kanker, 

sedangkan subyek yang diambil peneliti adalah bina rohani yang menangani 

pasien pra operasi.19 

Penelitian yang dilakukan oleh Reza Firmansyah mengambil penelitian 

yang berjudul  Kecemasan Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Dalam Menyusun Tugas Akhir Studi.20 Penelitian ini berbeda dengan yang 

akan di lakukan oleh peneliti. Penelitian Reza Firmansyah mengambil subyek 

mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, sedangkan peneliti mengambil 

subyek  bina rohani yang menangani pasien yang akan menjlankan operasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirunnisa mengambil penelitian yang 

berjudul Peranan Pembimbing Rohani Islam Dalam Memotivasi Kesembuhan 

Pasien Rawat Inap di RSUD Pringsewu.21 Penelitian ini berbeda dengan yang 

akan di lakukan oleh peneliti. Penelitian Khoirunnisa mengambil subyek 

                                                           
     19 Qudsiyatul Fitriyah, Implementasi Model Bimbingan Rohani Islam dalam Menumbuhkan Motivasi 

Hidup Pasien Penderita Kanker di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Skripsi ( Semarang: Program 

Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN, 2015). 
     20 Reza Firmansyah, “Kecemasan Mahasiswa Fakultas Dakwah  dan Komunikasi dalam Menyusun Tugas 

Akhir Studi”, Skripsi (Semarang: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam ,Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, IAIN, 2014). 
     21 Khoirunnisa, Peranan Pembimbing Rohani Islam dalam Memotivasi Kesembuhan Pasien Rawat Inap di 

RSUD Pringsewu, Thesis (Lampung: Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, UIN, 2017). 
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mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, sedangkan peneliti mengambil 

subyek bina rohani yang menangani pasien yang akan menjalankan operasi. 

B. Kerangka Teori 

1. Kecemasan 

a. Pengertian Kecemasan 

Kecemasan dalam kamus psikologi diartikan sebagai kegelisahan 

dan kekhawatiran yang tidak jelas atau tidak mendasar.22 Kecemasan adalah 

suatu keadaan tegang yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu yang 

mengingatkan adanya ancaman bahaya.23 Kecemasan bukan hanya 

ketakutan yang memuncak, melainkan suatu ketakutan yang disertai dengan 

suatu ketegangan yang berkepanjangan kemudian mencapai puncaknya 

muncul gejala seperti, rasa takut, rasa tidak nyaman dan timbulnya 

kecurigaan. Kecemasan menurut Drajat adalah suatu keadaan emosi yang 

sedang mengalami konflik batin.24 

Ketika seseorang mengalami cemas karena bingung atau 

kekhawatiran yang berlebihan dan memuncak sampai terjadi konflik batin. 

Perasaan cemas dapat menimbulkan respon seseorang terhadap sesuatu yang 

tidak nyaman atau tidak merasa tentram, tentunya semua makhluk hidup 

pernah mengalaminya dalam kehidupannya sehari-hari. Perasaan yang tidak 

nyaman umumnya menimbulkan gejala-gejala fisiologis seperti, gemetar, 

                                                           
     22 Novita Eka Indiyani, Anita Listiara, Efektivitas Metode Pembelajaran Gotong Royong 

(Cooperative Learning) Untuk menurunkan Kecemasan Siswa Dalam Menghadapi Pelajaran 

Matematika, Jurnal Psikologi, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2006, hal.6. 
     23 Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling & Psikoterapi,( Bandung: PT Refika Aditama, 

2005), hlm.17. 
     24 Zakiyah Drajat, Kesehatan Mental, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 27. 
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berkeringat, detak jantung meningkat dan sebagainya. Sedangkan gejala 

psikologis seperti, panik, tegang, bingung, tidak dapat berkonsentrasi. 

Kecemasan dapat diartikan sebagai pengalaman emosional oleh 

individu tidak bisa dilihat secara langsung, muncul perasaan emosi tanpa 

sebab yang spesifik yang menimbulkan kekhawatiran secara terus menerus. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas peneliti berbendapat  bahwa 

kecemasan pasien pra operasi  adalah perasaan yang tidak menentu, tidak 

jelas dengan kekhawatiran dalam menghadapi pengobatan penyakitnya yang 

akan diobati dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan 

ditangani. 

b. Macam- macam Kecemasan 

Rasa cemas ada bermacam-macam, dari rasa cemas yang paling 

ringan hingga rasa cemas yang paling berat. Kecemasan biasanya diartikan 

sebagai kekhawatiran yang wajar umumnya sifat manusia adapun 

kecemasan yang disebut dengan gangguan jiwa. Kecemasan dibagi menjadi 

tiga macam yaitu, kecemasan realistis, kecemasan neurotik, dan kecemasan 

moral.25 Kecemasan realistis adalah ketakutan terhadap bahaya dari luar 

(seperti, binatang buas, penjahat dan sebagainya) dan tingkat kecemasannya 

sesuai dengan tingkat ancaman yang ada. Kecemasan neurotik adalah 

ketakutan terhadap tidak terkendalinya naluri-naluri yang menyebabkan 

seseorang melakukan suatu tindakan yang bisa mendatangkan hukuman 

bagi dirinya sendiri. Kecemasan moral adalah ketakutan terhadap hati 

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

2005), hlm.17. 
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nuraninya sendiri. Orang yang hati nuraninya berkembang baik cenderung 

merasa berdosa apabila dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan 

kode moral yang dimilikinya. 

c. Tingkatan Kecemasan 

Tingkat kecemasan dalam penelitian Andrey menurut Stuart dan 

Sundeen ada tiga yaitu26: 

1) Kecemasan Ringan 

Kecemasan ringan adalah berhubungan dengan ketegangan yang 

menjadikan seseorang waspada akan persepsinya. Adapun manifestasi dari 

kecemasan ringan yang pertama, merupakan respon fisiologis yaitu muka 

berkerut, bibir bergetar dan lelah. Kedua, respon dari psikologis meliputi 

respon perilaku kognitif dan afektif. Pertama respon perilaku pada 

kecemasan ringan seperti: gelisah, tremor, dan gugup.  Kedua respon 

kognitif meliputi, hilang konsentrasi, bingung dan khawatir yang 

berlebihan. Ketiga respon afektif yang meliputi, gelisah berlebihan, 

tegang, tidak sabar dan gugup berlebihan. 

2) Kecemasan Sedang 

Kecemasan sedang adalah seseorang ketika memusatkan pada hal 

yang penting dengan mengesampingkan hal lain sehingga menghasilkan 

perhatian yang selektif untuk melakukan sesuatu yang lebih terarah. 

Adapun gejala yang muncul pada kecemasan sedang antara lain, pertama 

respon fisiologis ketegangan otot menigkat, berbicara dengan nada tinggi, 

                                                           
      26Andrey Nur Saputra, Peran Bimbingan Rohani Islam Dalam Menangani Kecemasan Pasien 

Cacat Fisik Korban Kecelakaan (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Ungaran, Kabupaten 

Semarang, (Semarang:  2015). 
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konsentrasi menurun atau tidak fokus. Sedangkan gejala yang muncul dari 

psikoliogis merupakan, respon pandang menyempit, rangsangan luas 

mampu diterima, berfokus pada apa yang menjadi perhatian dan bingung, 

respon perilaku dan emosi, banyak bicara dna susah tidur. 

3) Kecemasan Berat 

Kecemasan berat dapat di gambarkan ketika individu cenderung 

memusatkan perhatiannya pada suatu hal yang spesifik tidak dapat berpikir 

tentang hal lain. Manifestasi yang mucul pada kecemasan berat antara lain, 

pertama respon  fisiologis napas pendek, nadi dan tekanan darah naik, 

berkeringat dan sakit kepala, penglihatan kabur dan tegang yang berlebihn. 

Kedua kecemasan berat secara psikologis persepsi sangat sempit dan tidak 

mampu mneyelesaikan maslah. Ketiga, perasaan tidak menyenangkan, 

persepsi meningkat, nada berbicara tinggi, dan perasaan emosi. 

d. Faktor  yang mempengaruhi kecemasan 

Adapun faktor kecemasan yang mempengaruhi seseorang, dari 

penelitian Ni’matul Afiyah beberapa ahli berpendapat adalah sebagai 

berikut27: 

1) Menurut Deffenbacher dan Hazaleus 

a) Kekhawatiran 

Kekhawatiran merupakan pikiran atau perasaan negatif tentang 

diri sendiri. Berdasarkan pengamatan timbulnya kekhawatiran pada 

                                                           
     27 Ni’matul Afiyah, Dakwah Mau’idhah Hasanah Dalam Mengurangi Tingkat 

Kecemasan Primigravida Menghadapi Persalinan di Rumah Sakit Muhammadiyah Darul 

Istiqomah Kendal, (Semarang: 2016). Hlm.34-36. 
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pasien pra operasi kemungkinan takut terjadi suatu hal yang tidak 

diinginkan atau diluar harapan pasien. Kekhawatiran bukan hanya 

dialami pasien pra operasi melainkan tetapi juga dialami pasien 

hemodalisa (HD), kekhawatiran muncul akibat memikirkan berbagai 

kemungkinan buruk karena akan trejadi sesuatu yang membahayakan 

bagi dirinya sendiri. Bukan hanya pasien yang merasakan kekhawatiran 

keluarga pasienpun menunjukkan sikap yang berlebihan menjadi pemicu 

peneybab kecemasan. 

b) Emosionalitas 

Emosionalitas merupakan reaksi diri terhadap rangsangan saraf 

otonomi, seperti jantung berdebar, keringat dingin dan tegang. Faktor 

emosinalitas sering terjadi pada pasien pada saat menjelang operasi, 

dengan timbulnya perasaan yakin dan tidaknya proses operasi berjalan 

dengan lancar dan hasil sesuai harapan pasien. 

c) Gangguan dan hambatan 

Gangguan dan hambatan merupakan kecenderungan yang dialami 

seseorang yang selalu tertekan karena pemikiran yang rasional terhadap 

tugas. 

2) Menurut Drajat 

a) Rasa cemas yang timbul karena bahaya mengancam dirinya. 

b) Cemas karena merasa bersalah dengan melakukan hal-hal yang 

kontraversi dengan hati nuraninya. 
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c) Cemas karena suatu penyakit. Kecemasan dapat disebabkan oleh sesuatu 

yang tidak jelas disertai dengan perasaan takut dapat mempengaruhi 

kondisi tubuh dan kepribadian seseorang. 

e. Adapun faktor Penyebab Kecemasan menurut beberapa ahli adalah sebagai 

berikut: 

Penyebab kecemasan bermacam-macam pendapat mengenai sebab-

sebab yang menimbulkan rasa cemas, ada yang berpendapat bahwa 

kebutuhannya kurang terpenuhi, merasa dirinya kurang mencapai prestasi 

atau tidak tercapainya secara material maupun secara sosial, dan merasa 

tidak berdaya. Kecemasan timbul karena sesorang tidak mampu beradaptasi 

dengan dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungannya. 

Menurut Prof. Robert Priest dalam penelitian Sri Mulyanti faktor 

penyebab umum dari kecemasan yaitu28:  

1) Pergaulan 

Pergaulan merupakan suatu pola hubungan seseorang dengan 

orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga 

menimbulkan beberapa pengaruh antara satu dengan yang lainnya. 

2) Kesehatan 

Suatu keadaan individu yang sejahtera baik dari segi jasmani 

maupun rohani, yang akan memungkinkan setiap individu bisa hidup 

secara produktif secara sosial dan ekonomis.  

3) Anak-anak 

                                                           
    28 Sri Mulyanti, Metode Bimbingan Rohani Bagi Pasien Untuk Mengatasi Kecemasan Dalam 

Menerima Diagnosis Penyakit di RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa, (Jakarta: Bimbingan 

Penyuluhan Islam, 2014). Hlm.37-38. 
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Seorang laki- laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum 

mengalami masa pubertas. Usia mudah lebih mudaah mengalami 

kecemasan dibandingkan dengan seseorang yang menuju dewasa. 

4) Kehamilan 

Pertumbuhan dan perkembangan suatu janin di dalam rahim dari 

mulai konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Kehamilan 

adalah proses alami yang menimbulkan rasa sakit yang dirasakan oleh 

wanita. Kehamilam merupakan faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya kecemasan karena ketakutan yang berlebihan seperti 

menghadapi persalinan bayi dengan selamat atau tidak, ketakutan bayi 

terlahir dengan normal atau cacat, mementingkan akan perubahan badan 

mereka setelah persalinan dibandingkan kesehatan mereka.29 

5) Menuju usia tua 

Menuju usia tua adalah suatu proses bertambahnya umur dan 

adanya perubahan secara fisik. Usia tua menjadi salah satu faktor yang 

menyebabkan kecemasan pada diri seseorang karena mengalami 

penurunan baik dari segi fisik, biologis, maupun mentalnya dan hal ini 

tidak terlepas dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya sehingga perlu 

adanya peran serta keluarga dan adanya peran sosial dalam 

penanganannya,  

                                                           
    29 Eka Roisa, Fahriani Syahrul, Perbedaan Tingkat Kecemasan Dalam  Menghadapi Persalinan 

Antara Primigravida Dan Multigravida , Jurnal Epidemologi, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2014, 

hal.142. 



21 
 

Menurut Supratiknya dalam penelitian Ninawati faktor penyebab 

umum dari kecemasan, yaitu:30 

1) Modeling, yaitu mencontoh orang tua yang memiliki sifat tegang dan 

pencemas. 

2) Tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan yang dapat 

membahayakan atau mengancam ego. 

3) Membuat keputusan yang menimbulkan kecemasan. 

4) Munculnya kembali trauma psikologis yang pernah dialami di masa lalu. 

Menurut Nur Masruroh .dalam penelitiannya Faktor penyebab 

kecemasan yaitu:31 

1) Usia 

Seseorang yang berusia muda atau berusia dibawah 20 tahun lebih 

mudah mengalami stress daripada seseorang yang berusia lebih tua. Pada 

usia muda seseorang memiliki pola pikir yang belum cukup baik  mudah 

terpengaruh oleh kondisi yang dianggapnya kurang baik atau banyaknya 

persoalan yang dihadapi dan kurang pengalaman dalam menyelesaikannya. 

2) Pendidikan 

Pendidikan juga menjadi faktor penyebab kecemasan karena 

tingkat pendidikan meentukan mudah tidaknya seseorang menrima atau 

memahami suatu pengetahuan. Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang 

                                                           
     30 Ninawati, Jessy Kuryadi, Hubungan Antra Sikap Terhadap Menstruasi Dan Kecemasan 

Terhadap Menarche, Jurnal Psikologi, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2006, hal. 45. 
    31 Nur Masruroh, Pengaruh Kecemasan Ibu Terhadap Proses Persalinan Kala I Fas Aktif di 

BPS Atik Suharijati Surabaya. Jurnal Ilmiah Kesehatan. Vol. 8. No.2. Agustus 2015. 
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dalam berpikir, kurangnya pendidikan akan meningkatkan seseorang 

mudah mengalami kecemasan atau stress sedangkan tingginya pendidikan 

akan lebih mudah dalam mengendalikan kecemasan tau stress karena dapat 

menyelesaikan suatu masalah karena lebih banyak pengalam atau 

informasi yang didapatkan. Pengetahuan dan informasi merupakan hal 

penting untuk mengurasi rasa kcemasan. 

3) Ekonomi 

Setiap orang tentu memiliki kebutuhan berbeda-beda semakin 

rendah  penghasilan seseorang semakin tingkat kecemasan seseorang 

semakin meningkat bingung memikirkan segala kebutuhannya,  hal 

tersebut dapat menyebabkan timbulnya kecemasan.  

4) Jenis Kelamin 

Jenis kelamin juga dapat menjadi faktor penyebab kecemasan 

seseorang. Jenis kelamin perempuan lemah dalam kemampuannya jika 

dibandingkan dengan seorang laki-laki karena hal tersebut mudahnya 

perempuan dipengaruhi oleh tekanan lingkungan, kurangnya kesabaran 

dan sensitif. 

f. Gejala kecemasan 

Ada tiga macam gejala kecemasan menurut Mash  dan Wolf dalam 

penelitian Ninawati yaitu:32 

                                                           
     32 Ibid, hal.45 
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1) Gejala fisik, seperti sakit perut, mual-mual, jantung berdebar kencang, 

pusing, pandangan mengabur, mulut kering, otot tegang, muka memerah, 

muntah-muntah dan muka berkeringat. 

2) Gejala kognitif, seperti takut disakiti, sulit konsentrasi, takut kelihatan 

bodoh dan takut dirinya kotor. 

3) Gejala behavioral seperti, menangis, berteriak, menggigit-gigit kuku, 

gagap, mengisab ibu jari, menghindar dari kontak mata dan sebagainya. 

2. Operasi 

a. Pengertian operasi 

Operasi atau pembedahan merupakan tindakan pengobatan yang 

menggunakan cara invasive dengan membuka bagian tubuh yang akan 

ditangani. Menurut Long operasi adalah ancaman potensial pada integritas 

seseorang yang membangkitkan reaksi fisiologis dan psikologis. Tanda 

perubahan fisiologis karena timbul kecemasan, seperti sulit tidur dan 

tekanan darah meningkat saat belum melakukan melakukan operasi, hal 

tersebut dapat membatalkan pelaksanaan operasi.33  

Ada tiga faktor yang terkait dalam pembedahan yaitu penyakit 

pasien, jenis pembedahan dan pasien. Faktor yang terpenting diatara ke tiga 

faktor tersebut yaitu faktor pasien itu sendiri, karena dari persepsi pasien 

                                                           
33 Nyi Dewi Kuraesin, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kecemasan Pasien 

Yang Akan Menghadapi Operasi Di RSUP atmawati, (Jakarta: Ilmu Keperawatan, 2009). Hlm. 22 
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sendiri operasi dianggap sebagai peristiwa yang menegangkan dan 

mengerikan.34 

b. Tindakan operasi 

Menurut Brunner dan Suddarth dalam penelitian Nyi Dewi ada lima 

tindakan untuk mempertimbangkan operasi, yaitu:35 

1) Diagnostik 

Diagnostik yaitu operasi yang dilakukan untuk menegakkan suatu 

diagnosa, seperti tindakan biopsy. 

2) Kuratif 

Kuratif yaitu operasi dengan tujuan pengobatan atau mengambil 

jaringan yang sakit, seperti eksisi tumor. 

3) Reparatif 

Reparatif yaitu operasi yang dilakukan untuk perbaikan jaringan, 

seperti luka robek. 

4) Kosmetik 

Kosmetik yaitu operasi yang dilakukan dengan tujuan untuk 

perbaikan bentuk sesuai aslinya, seperti bedah plastik (face). 

5) Paliatif 

Paliatif yaitu operasi yang dilakukan untuk menghilangkan nyeri, 

seperti pemasangan selang gastrostomi yang dipasang untuk membantu 

saat tidak mampu menelan makanan. 

                                                           
34 Ibid  
35 Nyi Dewi Kuraesin,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kecemasan Pasien 

Yang Akan Menghadapi Operasi Di RSUP Fatmawati, (Jakarta: Ilmu Keperawatan, 2009). Hlm. 
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c. Bentuk-bentuk operasi 

Operasi diklarifikasikan sebagai besar dan kecil, sesuai dengan 

keseriusan  penyakit pada bagian tubuh yang terkena kerumitan 

pengoperasian dan wkatu pemulihan. Adapun bentuk-bentuk operasi 

sebagai berikut:36 

1) Minor 

Operasi minor adalah operasi yang sebagian kecil dari tubuh 

mempunyai resiko komplikasi kecil dibandingkan dengan operasi mayor, 

operasi minor biasanya di lakukan pasien rawat jalan dan bisa pulang pada 

hari yang sama. Operasi ini dikerjakan dengan anestesi lokal, mengangkat 

tumor jinak, sirkumsisi, ekstraksi kuku, penanganan luka dan kista pada 

kulit.37 

2) Mayor 

Menurut Virgina operasi mayor adalah pembedahan kepala, leher, 

dada dan perut. Pemulihan membutuhkan waktu yang panjang dan 

membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit. Pembedahan ini 

menimbulkan resiko komplikasi lebih itnggi setelah pembedahan. 

Operasi mayor dapat melibatkan salah satu badan utama  di perut-

cavities (laparotomy), di dada (thoracotomy), atau tengkorak (craniotomy) 

dan dapat juga pada organ vital. Operasi ini biasanya dilakukan dengan 

anestesi umum di rumah sakit ruang operasi oleh tim dokter, dan pasien 

                                                           
     36 Ibid, hal. 25 
      37 Siti Romadoni, Krakteristik Dengan Dukungan Keluarga Tingkat Kecemasan Pasien Pre 

OPerasi Mayor di RS Muhammadiyah Palembang. Jurnal Ilmiah Kesehatan. Vol. 8, N0. 2. Hlm. 

109. 
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menjalani perawatan inap setelah operasi. Secara umum yang utama 

adalah operasi besar pasien harus di tempatkan di bawah anestesi umum 

dan diberikan bantuan pernapasan karena pasien tidak dapat bernapas 

secara mandiri. Operasi besar dapat menimbulkan resiko bagi pasien hidup 

bahkan bisa terjadi cacat parah jika terjadi kesalahan. Operasi mayor dapat 

terjadi perubahan yang signifikan ke anatomi yang terlibat. Organ akan 

dihilangkan atau sendi yang dibangun dalam komponen buatan.38 Operasi 

besar untuk meminimalisasi komplikasi utama operasi berlangsung di 

ruang steril, untuk mengurangi kontaminasi dan pasien diawasi oleh 

seorang anesthesiologist dan tim medis  untuk setiap tanda-tanda distress. 

3. Bina Rohani Islam 

a. Pengertian Bina Rohani 

Bimbingan secara bahasa atau etimologi bimbingan berasal dari 

Bahasa Inggris “guidance” atau “to guide” yang artinya menunjukkan, 

membimbing, atau menunjukkan orang lain ke jalan yang benar. Menurut 

Bimo Walgito bimbingan adalah sutau bantuan atau pertolongan yang 

diberikan kepada individu atau kelompok individu dalam menghindari 

kesulitan-kesulitan hidup agar individu dapat mencapai kesejahteraan 

hidup.39 

Bimbingan adalah proses memberikan bantuan terhadap individu 

untuk mencapai pemahaman dan mengarahkan sesuai kebutuhan untuk 

memaksimalkan penyesuaian diri dalam masyarakat. Menurut Walgito 

                                                           
     38 Ibid, hal.26 
     39 Nurul Hidayati, Metode BImbingan Rohani Islam Di Rumah Sakit, Jurnal Bimbingan 

Konseling Islam, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2014, hal.209. 
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bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau sekelompok 

individu untuk menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupannya agar 

dapat memperoleh kebahagiaan hidup.40 

Menurut W.S Winkel bimbingan merupakan proses pemberian 

bantuan terhadap sekelompok individu untuk meyakinkan pilihannya dan 

mampu menyesuaikan diri terhadap tuntunan-tuntunan hidup. Tuntunan 

yang diberikan psikis bukan secara mampu mengatasi sendiri dengan 

masalah yang dihadapinya baik sekarang maupun kelak, proses bantuan ini 

merupakan tujuan sebagai bimbingan dalam kehidupan. Maka dari itu dalam 

memberikan bimbingan atau bantuan untuk menyelesaikan masalah, seorang 

yang memberikan bantuan atau tuntunan menganggap bahwa orang lain 

mampu mengembangkan potensi dirinya dalam menentukan pilihannya 

dengan tujuan menyelesaikan masalah sendiri. Jadi dalam proses tuntunan 

atau bantuan terhadap individu atau sekelompok individu untuk 

menyelesaikan masalah bukan berarti seorang pembimbing yang 

menentukan pilihan hidup orang lain, melainkan mereka yang memilih jalan 

hidup untuk mencapai kebahagian melalui bimbingan.41 

Dari beberapa pengertian bimbingan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud bimbingan adalah proses memberikan bantuan yang 

dilakukan oleh seorang ahli kepada orang lain, untuk mencapai 

kesejahteraan hidup, mengembangkan kemampuan yang dimiliki, 

                                                           
     40Lia Amalia, Efektivitas Bimbingan Rohani Terhadap Pembinaan Mental Pasien di RSU PKU 

Muhammadiyah Pekajang, (Pekalongan:2008), hlm. 44. 
     41 Samsul Munir Amin, Bimbingan dan Konseling Islam,(Jakarta: Amzah, 2010), hlm.7 
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mengenali dirinya sendiri agar mampu menentukan jalan hidupnya dan 

mampu menyelesaikan masalah-masalah hidupnya sendiri. 

Sedangkan bimbingan rohani adalah segala kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang dengan tujuan memberikan bantuan kepada orang lain yang 

mengalami kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya, agar orang 

tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena timbul pada diri 

pribadinya sendiri suatu harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa 

depan.42 Bimbingan rohani Islam adalah proses pemberian bantuan spiritual 

terhadap rohani atau jiwa agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan 

petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup didunia dan di 

akhirat.43 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bimbingan rohani Islam 

merupakan proses penyampaian nilai-nilai Islam terhadap pasien yang 

dilakukan oleh bina rohani agar dapat menyadarkan dan mempertebal 

keimanannya dan kejiwaannya sehingga dapat mempercepat 

kesembuhannya dan menghadapi persoalan hidup. 

b. Dasar Bimbingan Rohani Islam 

Segala sesuatu yang yang dilakukan manusia pasti mempunyai dasar 

yang kuat dalam melakukan suatu hal tertentu. Bimbingan rohani Islam 

pada dasarnya perintah dari Allah SWT dan rasulnya untuk memberikan 

bimbingan atau petunjuk kepada orang lain untuk memecahkan masalah 

                                                           
     42 Nurul Hidayati, Metode BImbingan Rohani Islam Di Rumah Sakit, Jurnal Bimbingan 

Konseling Islam, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2014, hal.210 
     43 Ibid 
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dengan dengan perpektif Islam baik dalam menjalankan perintahNya dan 

meninggalkan laranganNya. Adapun dasar bimbingan Islam. 

ئِ 
ةٌ يَْدُعوَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَم ُْۗروِف َويَْنهَْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ َوأُولََٰ ونَ َك هُُم اْلُمْفلِحُ َوْلتَُكْن ِمْنُكْم أُمَّ  

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung.44” 

 َوَْلَْجُر اْْلِخَرِة َخْيٌر لِلَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُونَ 

“Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi oran-orang yang 

beriman dan selalu bertakwa.45” 

 

c. Tujuan Bimbingan Rohani Islam 

Pasien operasi dan keluarganya merupakan orang yang mendapat 

cobaan dari Allah SWT untuk dihadapi, sehingga mereka mudah sekali 

mengalami koncangan jiwa, dengan kondisi demikian mereka 

membutuhkan kekuatan dan motivasi untuk tetap meneguhkan kesabaran 

dan keikhlasan. 

Peran bina rohani Islam dalam rumah sakit sangat mempengaruhi 

pasien bahwa bimbingan rohani Islam merupakan proses pemberian bantuan 

kepada pasien dan juga keluarga pasien untuk memberikan motivasi agar 

pasien dapat memahami dan menerima dengan ikhlas, sakit sebagai cobaan 

dari Allah SWT serta meringankan gonjangan jiwa yang sedang dialami. 

Memberikan pemahaman dan bimbingan terhadap pasien yang sesuai 

dengan ajaran Islam yang dilaksanakan pertama kunjungan mnegucapkan 

salam “Assalamu’alaikum” dilanjutkan membaca 

                                                           
44 Q.S.Alimron/3 : 104 
45 Q.S. Yusuf/12: 57 
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“Bismillahirrahmanirrohim” dan diakhiri “Alhamdulillahirrobbil’alamin” 

menunjukkan akhlak yang sesuai dengan kode etika kedokteran dan 

tuntunan agama. 

Adapun tujuan menganai bimbingan rohani adalah sebagai berikut:46 

1) Menyadarkan penderita agar dapat memahami dan menerima cobaan yang 

sedang di deritanya. 

2) Memfasilitasi pasien dalam memecahkan dan meringankan problem 

kejiwaan yang sedang dideritanya. 

3) Memberikan pengertian dan bimbingan penderita dalam melaksanakan 

kewajiban keagamaan harian yang harus dikerjakan dalam batas 

kemampuannya. 

4) Memberikan perawatan dan pengobatan dikerjakan dengan berpedoman 

tuntunan Islam, memberikan makan, minum obat dibiasakan diawali 

dengan “Bismillahirrahmanirrahim”. 

5) Menunjukkan perilaku dan bicara yang baik sesuai dengan kode etik 

kedokteran dan tuntunan agama. 

d. Fungsi Bina rohani Islam 

Fungsi bimbingan rohani Islam di bgai menjadi empat bagian, 

yaitu:47 

1) Fungsi Preventif, yaitu fungsi untuk menjaga atau mencegah timbulnya 

masalah bagi individu. 

                                                           
     46 Nurul Hidayati, Metode BImbingan Rohani Islam Di Rumah Sakit, Jurnal Bimbingan 

Konseling Islam, Vol. 5, Nomor 2, Desember 2014, hal.211 
     47 Baidi Bukhori, Dakwah Melalui BImbingan Dan Konseling Islam, Jurnal Bimbingan 

Konseling Islam, Vol. 5, Nomor 1, Juni 2014 
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2) Fungsi Kuratif, yaitu fungsi membantu individu memecahkan masalah yang 

sedang dihadapiatau dialaminya. 

3) Fungsi Presertatif, yaitu fungsi membantu individu menjaga agar situasi 

baik dan kondisi yang semula tidak baik, dari yang mengundang masalah 

menjadi baik dan kebaikan itu bertahan lama. 

4) Fungsi Developmental, yaitu fungsi membantu individu memelihara dan 

mngembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau 

menjadi lebih baik sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya 

bagi individu. 

e. Metode Bina rohani Islam 

Bina rohani Islam memiliki metode dan teknik. Metode merupakan 

cara mendekati masalah untuk diselesaikan sehingga memperoleh hasil yang 

memuaskan. Metode bimbingan rohani Islam meliputi dua bagian yaitu, 

metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah 

metode yang dilakukan pembimbing dengan komunikasi langsung bersama 

orang-orang yang dibimbingnya. Metode ini digunakan secara individu dan 

kelompok.48 

Metode individual dimana petugas bina rohani memberikan 

bimbingan secara langsung terhadap pasien satu persatu. Teknik yang 

digunakan adalah kunjungan ke bangsal-bangsal pasien dan percakapan 

secara langsung. 

                                                           
     48 Ibid, hal. 40 
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Metode kelompok merupakan metode dimana petugas bina rohani 

melaksanakan bimbingan secara berkelompok dengan pembicaraan dan 

diskusi mengarah pada masalah yang sama. Teknik melakukan bimbingan 

langsung secara berkelompok dengan memberikan materi atau ceramah. 

Metode tidak langsung adalah metode yang dilakukan dengan 

menggunakan media masa. Metode ini dilakukan baik secara individu 

maupun secara kelompok. Metode tidak langsung secara individu melalui 

seperti telepon, buku dan sebagainya, sedangkan metode tidak langsung 

secara kelompok melalui seperti, papan tulis, buku, media audio dan visual, 

dan sebagainya.49 

f. Peran Bina Rohani Islam  

Peran bina rohani Islam dalam menangani kecemasan terhadap 

pasien pra operasi merupakan seberapa jauh peran bina rohani Islam dalam 

memberikan bimbingan terhadap pasien pra operasi yang sedang mengalami 

kecemasan. Kecemasan adalah suatu keadaan tegang yang memotivasi kita 

untuk berbuat sesuatu yang mengingatkan adanya ancaman bahaya. 

Kecemasan bukan hanya ketakutan yang memuncak, melainkan suatu 

ketakutan yang didasari dengan suatu ketegangan yang berkepanjangan 

kemudian mencapai puncaknya muncul gejala seperti, rasa takut, rasa tidak 

nyaman dan timbulnya kecurigaan.50 

Ketika seseorang dalam keadaan sakit fisik maupun psikis, maka 

perlu diberikan bimbingan berdasarkan nilai-nilai Islam dapat juga disebut 

                                                           
     49 Ibid, hal. 42 
     50 Ibid 
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sebagai siraman rohani seperti, memberikan motivasi, memberikan 

bimbingan yang menyangkut tentang akhlak, aqidah dan fiqih agar tetap 

semangat untuk bertahan hidup meski msih dengan keadaan proses 

kesembuhan untuk mencapai hidup yang selaras. 

Dlam penelitian ini peneliti mengambil kasus bimbingan rohani 

Islam khusus bagi pasien operasi. Operasi menurut Long dalam bukunya 

merupakan tindakan pengobatan dengan cara invasive membuka bagian 

tubuh yang akan ditangani, menimbulkan ancaman potensial pada integritas 

seseorang dapat membangkitkan reaksi fisiologis dan psikologis. Hal 

tersebut dapat menimbulkan kecemasan. Peneliti lebih fokus pada operasi 

mayor, yaitu operasi atau pembedahan kepala, leher, dada dan perut, operasi 

ini membutuhkan pemulihan yan panjang dan perawatan intensif di rumah 

sakit.51 Pasien yang akan melaksanakan operasi tentu mengalami kecemasan 

yang dikategorikan tetapi peneliti mengambil mengenai kecemasan ringan 

pada pasien.52 

 

 

 

 

                                                           
     51 Nyi Dewi Kuraesin, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kecemasan Pasien Yang 

Akan Menghadapi, Operasi Di RSUP Fatmawati, (Jakarta: Ilmu Keperawatan, 2009). Hlm. 22 
     52 Andrey Nur Saputra, Peran Bimbingan Rohani Islam Dalam Menangani Kecemasan Pasien 

Cacat Fisik Korban Kecelakaan (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Ungaran, Kabupaten 

Semarang, (Semarang:  2015). 
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