
 
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum  Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

1. Sejarah berdirinya Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu 

rumah sakit swasta di Yogyakarta yang mempunyai amal usaha Pimpinan 

Pusat Persyarikatan Muhammadiyah Yogyakarta. Tepatnya di Jalan KH. 

Ahmad Dahlan 20 Yogyakarta, 55122 Indonesia, Telpon: (0274) 512653, Fax 

(0274) 566129, Website: www.rspkujogja.com, Email: info@rspkujogja.com. 

Posisi letak Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sangat strategis 

yaitu berada ditengah kota yang mudah dijangkau karena berada di pinggir 

jalan raya. Dengan batas wilayah : sebelah Utara berbatasan dengan Polresta 

Yogyakarta, sebelah Timur berbatasan dengan Gedung Agung sebelah 

Selatan berbatasan dengan Jalan. K. H. Ahmad Dahlan dan sebelah Barat 

berbatasan dengan Jalan Bayangkara. Rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta telah terakreditasi 12 bidang pelayanan serta tersertifikasi system 

manajemen mutu ISO 9001: 2000- 2008. Rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta selain memberikan pelayanan kesehatan juga digunakan sebagai 

tempat pendidikan bagi calon dokter dan perawat. 

Awalnya rumah sakit ini bernamma PKO ( Penolong Kesengsaraan 

Oemoem) dengan maksud menyediakan pelayanan kesehatan bagi kaun 

dhuafa’. Pendirian pertama didasari oleh inisiatif H. M. Sudjak yang di 

http://www.rspkujogja.com/
mailto:info@rspkujogja.com
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dukung sepenuhnya oleh K.H. Ahamad Dahlan. Seiring dengan berjalannya 

waktu, nama PKO berubah menjadi PKU ( Pembina Kesejahteraan Umat). 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta milik Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah yang didirikan K.H. Ahamad Dahlan sebagai Ketua 

Persyarikatan Muhammadiyah Yogyakarta atas inisiatif muridnya, K.H. 

Sudjak, yang pada awalnya berupa klinik dan poliklinik pada tanggal 15 

Februari 1923 dengan lokasi pertama kali di kampung Jangan Notoprajan No. 

72 Yogyakarta. 

Pada tahun 1928, klinik dan poliklinik PKO Muhammadiyah pindah 

lokasi ke Jalan Ngabean No.12 B Yogyakarta (sekarang Jalan tersebut adalah 

Jalan. K. H. Ahmad Dahlan). Pada tahun 1936 , klinik  dan poloklinik PKO 

resmi pindah lokasi lagi ke Jalan K. H. Dahlan NO. 20 Yogyakarta hingga 

saat ini. Pada tahun 1970-an, status klinik dan poliklinik berubah menjadi 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 

Bersamaan dengan berkembangnya berbagai amal usaha di bidang 

kesehatan, termasuk di dalamnya adalah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta maka Pimpinan Pusat perlu mengatur gerak  kerja dari amal 

usaha Muhammadiyah bidang kesehatan melalui Surat Keputusan Pimpinan 

Pusat Muhammadiyah No 86/SK-PP/IV-B/1 e/1998 tentang Qaidah Amal 

Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan. Dalam surat keuptusan tersebut 

diatur tentang misi utamanya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat 

agar dapat mencapai derajat kesehatan yang lebih baik, sebagai bagian dari 

upaya menuju terwujudnya kehidupan yang sejahtera dan sakinah 
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sebagaimana dicita- citakan Muhammadiyah. Qaidah inilah yang menjadi 

dasar utama dalam menjalankan organisasi Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Berbagai perubahan yang berkembang di luar lingkungan maupun 

yang terjadi secra internal di dalam organisasi Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta tentang keselamatan pasien, keterbatasan akses 

pelayanan kesehatan pada bagian masyarakat tertentu, perkembangan ilmu 

dan teknologi, huge burden disease. Hingga semakin terbukanya batasan- 

batasan informasi yang berimbas terhadap makin kritisnya pelanggan 

terhadap pelayanan kesehatan serta perubahan regulasi pemerintah, 

diantisipasi dengan berbagai langkah dari perbaikan sarana dan prasarana dan 

Sumber Daya Insani. Hal ini menjadikan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta selain mampu bersaing dengan sarana pelayanan kesehatan yang 

lain juga patuh terhadap regulasi pemerintah. 

2. Tujuan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta  

Tujuan rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah: 

a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan organisasi Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

b. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, menyeluruh dan 

holistic. 

c. Terwujudnya pendidikan kedokteran dan kesehatan yang unggul dan islami 

dalam rangka menyiapkan insan kesehatan yang berkatakter. 
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d. Terwujudnya penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang 

kedokteran dan kesehatan yang berguna bagi pengembangan ilmu 

kedokteran dan kesehatan. 

e. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. 

3. Visi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

Visi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah menjadi 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah rujukan terpecaya dengan kualitas 

pelayanan yang islami, bermutu dan terjangkau. 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta menerapkan misi sebagai berikut: 

a. Memberikan pelayanan kesehatan paripurna bagi semua lapisan 

masyarakat sesuai dnegan peraturan / ketentuan perundang- undangan. 

b. Menyelenggarakan upaya peningkatan mutu Sumber Daya Insani melalui 

pendidikan dan pelatihan secara professional yang sesuai dengan ajaran 

Islam. 

c. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar melalui pelayanan 

kesehatan yang peduli terhadap para kaum dhuafa. 

4. Motto Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

Untuk lebih mendaratkan visi dan misi Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta, maka Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta membuat sebuah moto pelayanan agar lebih mudah dalam 

implementasinya yaitu: 

“ A  M  A  N  A  H” 
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( Antusias, Mutu, Aman, Nyaman, Akurat Handal) 

Melayani setulus hati 

Selain moto diatas Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

dikelola berdasarkan manajemen enterpreneural yang bertumpu pada nilai- 

nilai yang bersumber pada Al- Quran sebagai share value yaitu: 

a. Amanah 

b. Sidiq 

c. Fathonah 

d. Tabliqh 

e. Inovatif 

f. Silaturrahmi 

Selain itu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta juga 

menerapkan upayaperbaikan berkelanjutan melalui system manajemen muti 

ISO 9001: 2000-2008. 

5. Fasilitas Pelayanan 

Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta menyediakan berbagai 

fasilitas pelayanan untuk para pasien diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Pelayanan rawat jalan 

Pelayanan rawat jalan adalah sebuah pelayanan yang disediakan oleh 

pihak rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta untuk pasien yang 

tidak menginap, adapun beberapa pelayanan rawat jalan yang disediakan 

rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta diantaranya adalah sebagai 
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berikut: Klinik Umum, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Penyakit Jantung, 

Klinik . 

Penyakit Syaraf, Klinik Penyakit Jiwa, Klinik Penyakit Mata, Klinik 

Penyakit THT,  Klinik Penyakit Gigi, Klinik Penyakit Kulit & Kelamin, 

Klinik Penyakit Paru, Klinik Penyakit Anak, Klinik Bedah Umum, Klinik 

Bedah Tulang, Klinik Bedah Urologi, Klinik Bedah Syaraf, Klinik Bedah 

Gigi & Mulut, Klinik Bedah Anak, Klinik Bedah Digestif, Klinik Obsgyn, 

Klinik VCT HIV / AIDS , Klinik Rematologi, Klinik Bedah Plastik atau 

Thorax 

b. Fasilitas penunjang medi 

 Selain dari fasilitas pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta, rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta juga menyediakan fasilitas penunjang medis untuk 

mempermudah pasien yang sedang berobat disana, diantaranya adalah: 

Farmasi (24 jam), Laboratorium (24 jam), Radiologi (24 jam), Gizi, 

Fisioterapi, EKG, EEG, USG, Laparaskopi, Haemodialisa, Treadmil, TUR, 

CT. Scan, Audiometri, Spirometri, Brain Mapping, Pemeriksaaan 

Laboratorium dengan Metode Elisa, Endoskopi, Bronkhoskopi 

c. Layanan Unggulan 

 Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta memiliki layanan 

unggulan dibandingnya yang lainnya, diantaranya adalah: Pelayanan Bedah 

Mininal Invasive Laparaskop, Hemodialisis (Cuci Darah), Penanganan 
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Kegawat daruratan, Rehabilitasi Medik, Husnul Khotimah (Layanan 

Bimbingan Ruhani & Rukti Jenazah Islami). 

d. Pelayanan Rawat Inap 

 Pelayanana rawat inap menyediakan 205 tempat tidur, rincian total 

tempat tidur di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Ruang Rawat Inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

No Ruang Perawat Jumlah tempat tidur 

1 VIP 25 

2 Kelas I 22 

3 Kelas II 37 

4 Kelas III 76 

5 Ruang Isolasi 2 

6 Menyesuaikan ( KBY- ICU- 

IMC) 

43 

 Jumlah  205 

Sumber: Dokumentasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 

Berdasarkan table 1 diatas dapat dijelaskan bahwa ruang perawat yang 

disediakan untuk VIP berjumlah sebanyak 25 tempat tidur, Kelas I  berjumlah 

sebanyak 22 tempat tidur, Kelas II berjumlah sebanyak 37tempat tidur, Kelas 

III berjumlah sebanyak 76 tempat tidur, Ruang Isolasi berjumlah sebanyak 2 

tempat tidur, Menyesuaikan ( KBY- ICU- IMC) berjumlah sebanyak 

43tempat tidur, dari total keseluruhan ruangan tersebut terdapat 250  tempat 

tidur yang disediakan. 

6. Falsafah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta  

a. Misi Dakwah Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar 
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نُكمْ  َوْلتَُكن ةٌ  مِّ  هُمُ  َوأُْولَئِكَ  اْلُمنَكرِ  َعنِ  َويَْنهَْونَ  بِاْلَم ُْۗروفِ  َويَأُْمُرونَ  اْلَخْيرِ  إِلَى يَْدُعونَ  أُمَّ

﴾٤٠١﴿اْلُمْفلُِحونَ   

Artinya :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.60 

b. Keyakinan Dasar Dalam Pelayanan Kesehatan. 

﴾٠٠﴿ يَْشفِينِ  فَهُوَ  َمِرْضتُ  َوإَِذا  

Artinya : Dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan aku.61 

c. Peningkatan Mutu Pelayanan yang berkelanjutan dengan mengutamakan 

keselamatan pasien. 

نْ  هُم الَِّذينَ  إِنَّ  ْشفِقُونَ  َربِِّهم َخْشيَةِ  مِّ ﴾٧٥﴿ مُّ  

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut 

akan (azab) Tuhan mereka.62 

 

تَبِقُواْ  ُمَولِّيهَا هُوَ  ِوْجهَةٌ  َولُِكل   ٌْ  ُكلِّ  َعلَى َّللّاَ  إِنَّ  َجِمي ۗا   َّللّاُ  بُِكمُ  يَأْتِ  تَُكونُواْ  َما أَْينَ  اْلَخْيَراتِ  فَا

﴾٤١٠﴿ قَِديرٌ  َشْيءٍ   

Artinya:Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 

menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) 

kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu 

sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.63 

 

d. Perwujudan Iman dan Amal Shaleh 

ا ﴿ ْحَمُن ُوّد  يَْج َُۗل لَهُُم الرَّ ٌَ الَِحاِت  ﴾٦٩إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ  

                                                           
       60Q.S. Ali Imran’/ 3 : 104 
       61Q. S. Asy- Syu’ara’/ 26 : 80 
       62 Q. S. Al-Mu’minun / 23 : 57  
       63 Q.S. Al- Baqarah/ 2 : 148 



50 
 

“Artinya: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan 

kebajikan, kelak (Allah) yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih 

sayang (dalam hati mereka).64” 

 

e. Sebagai Tugas Sosial 

ينَ  َوَل اْلقآَلئِدَ  َوَلَ  اْلهَْديَ  َوَلَ  اْلَحَرامَ  الشَّْهرَ  َوَلَ  َّللّاِ  َش َۗآئِرَ  تُِحلُّواْ  َلَ  آَمنُواْ  الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا  آمِّ

ن فَْضل   يَْبتَُغونَ  اْلَحَرامَ  اْلبَْيتَ  بِِّهمْ  مِّ  ِرَمنَُّكمْ يَجْ  َوَلَ  فَاْصطَاُدواْ  َحلَْلتُمْ  َوإَِذا َوِرْضَوان ا رَّ

وُكمْ  أَن قَْومٍ  َشنَآنُ   َوَلَ  َوالتَّْقَوى اْلبرِّ  َعلَى َوت ََۗاَونُواْ  ت َْۗتَُدواْ  أَن اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنِ  َصدُّ

﴾٢﴿ قَابِ اْل ِۗ  َشِديدُ  َّللّاَ  إِنَّ  َّللّاَ  َواتَّقُواْ  َواْل ُْۗدَوانِ  اإِلْثمِ  َعلَى ت ََۗاَونُواْ   

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-

bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-

binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari 

Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah 

berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 

karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 

mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.65” 

 

ينِ  يَُكذِّبُ  الَِّذي أََرأَْيتَ   َعلَى يَُحضُّ  َوََل  ﴾٢﴿ اْليَتِيمَ  يَُدعُّ  الَِّذي فََذلِكَ  ﴾٤﴿ بِالدِّ

 ٌَاهُونَ  َصَلتِِهمْ  َعن هُمْ  الَِّذينَ  ﴾١﴿ لِّْلُمَصلِّينَ  فََوْيلٌ  ﴾٣﴿ اْلِمْسِكينِ  ط ََۗامِ 

﴾٥﴿ اْلَماُعونَ  َويَْمن َُۗونَ  ﴾٦﴿ يَُراُؤونَ  هُمْ  الَِّذينَ  ﴾٧﴿  
Artinya : “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, itulah 

orang yang menghardikan anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi 

makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 

(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, 

dan enggan (menolong dengan) barang berguna.66” 

 

7. Struktur Organisasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

                                                           
       64Q.S. Maryam / 19 : 96 
     65Q.S. Al- Maidah / 5 : 2 
     66Q.S. Al- Ma’un / 107  :1-7 
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Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta merupakan hasil amal 

usaha Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang kesehatan. Rumah Sakit 

PKU Muhammadiyah Yogyakarta dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan 

membawahi beberapa direktur dalam bidang yang lainnya, sehingga apabila 

digambarkan secara keseluruhan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 

Bagan 4.1 Struktur Organisasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

 

 

 

 

   

 

 

 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dipimpin oleh 

seorang Direktur Utama yaitu Bapak dr. H. Joko Murdiyanto, Sp.An.MPH, 

selain direktur utama adapun beberapa direktur yang lainnya seperti Direktur 

Pelayanan Medis yang dipimpin oleh Bapak dr. H. Muhammad Komarudin, 

Sp. A,M.Kes. Direktur Penunjang Medis yang dipimpin oleh Bapak Dr. H. 

Adnan Abdullah, Sp.THT. KL, M.Kes. Direktur umum kepegawaian dan 

Direktur Utama dr. H. Joko 

Murdiyanto, Sp.An.MPH 

 

Direktur Pelayanan Medis 

dr. H. Muhammad Komarudin, 

Sp. A,M.Kes 

 

Direktur Penunjang Medis Dr. 

H. Adnan Abdullah, Sp.THT. 

KL, M.Kes. 

 

Direktur umum 

kepegawaian dan keuangan 

drg. Hj. Pipiet 

Setyaningsih, Sp. Ort, 

MPH 

 

Direktur Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan 

H.Muhammad Isnawan, 

SE, MPH 
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keuangan yang dipimpin oleh Ibu drg. Hj. Pipiet Setyaningsih, Sp. Ort, MPH. 

Dan Direktur Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang dipimpin oleh 

BapakH.Muhammad Isnawan, SE, MPH, kepemimpinan lima direktur  

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta masih menjabat sampai saat 

ini. 

B. Gambaran Umum Bina Rohani Islam di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta 

1. Sejarah Bina Rohani Islam 

Bina Rohani Islam di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

berdiri pada tanggal 15 Februari 1923. Bina Rohani Islam dibentuk sesuai 

dengan tujuan berdirinya rumah sakit yaitu sebagai gerakan Muhammadiyah 

dan sarana dakwah. 

2. Falsafah Bina Rohani Islam 

Adapun falsafah yang ada di bina rohani Islam diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Q.S. Al- baqarah: 25 

رِ  الَِحاتِ  َوَعِملُواْ  آَمنُواْ  الَِّذين َوبَشِّ  واْ ُرِزقُ  ُكلََّما اْلَْنهَارُ  تَْحتِهَا ِمن تَْجِري َجنَّاتٍ  لَهُمْ  أَنَّ  الصَّ

ْزقا   ثََمَرةٍ  ِمن ِمْنهَا  أَْزَواجٌ  فِيهَا َولَهُمْ  ُمتََشابِها   بِهِ  َوأُتُواْ  قَْبلُ  ِمن ُرِزْقنَا الَِّذي هََذا قَالُواْ  رِّ

طَهََّرةٌ  (۵۲) َخالُِدونَ  فِيهَا َوهُمْ  مُّ  
Artinya: “Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang 

beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang 

mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-

buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: "Inilah yang pernah 

diberikan kepada kami dahulu". Mereka diberi buah-buahan yang serupa 

dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal 

di dalamnya.67” 

 

                                                           
     67Q.S. Al- Baqarah/ 2 : 25 
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b. Q.S.Maryam: 9 

الَِحاتِ  َوَعِملُوا واآَمنُ  الَِّذينَ  نَّ إِ  يَْج َۗلُ  الصَّ ْحَمنُ  لَهُمُ  ٌَ ا الرَّ (٦۹)  ُوّد   

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal 

saleh, kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam (hati) 

mereka rasa kasih sayang.68” 

c. Q.S.Asy- Syu’ara: 80 

(٠٠) يَْشفِينِ  فَهُوَ  َمِرْضتُ  َوإَِذا  

Artinya: “Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan 

aku.69” 

 

3. Misi Bina Rohani Islam 

Memberikan pelayanan berbasis Islami, professional, dan bermutu, 

dan peduli kepada kaum dhuafa. 

4. Motto Bina Rohani Islam 

“ Maka berlomba- lombalah menuju kepada kebaikan”. 

5. Tujuan Bina Rohani Islam 

a. Tujuan Secara Umum 

Agar pasien mendapatkan pelayanan bimbingan kerohanian sesuai 

dengan agama dan keyakinan selama dirawat di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

b. Tujuan Secara Khusus 

                                                           
     68Q.S. Maryam/ 19 : 96 
     69Q.S. Asy- Syu’ara/ 26 : 80 
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1) Agar pasien bisa mendapatkan ketenangan batin selama dirawat dan 

selalu mendekatkan diri kepada Allah SWTvserta mempercepat proses 

kesembuhan. 

2) Agar upaya pelayanan rohani dapat menjadi motivasi bagi pasien dan 

keluarganya dalam upaya mencari kesembuhan. 

 

6. Jadwal Kunjungan Petugas Bina Rohani Islam. 

Tabel 4. 2 Jadwal Kunjungan Petugas Bina Rohani Islam 

 

No Nama Bangsal 

1 US Prawoto, S. AG VIP Marwah 

2 Siti Nurmustowati, S. SOS ICU, ICCU, Multazam 

3 Alfis Khoirul Khisoli, S. Kom. I Multazam, Raudoh 

4 Siti Fatonah, S. AG Sakinah, Muzdalifah, Marwah B 

5 Ari Setyobudi, S. Fil Arofah dan Marwah C 

6 Hj. Istiqomah Bisyron VK, Emergency 

7 Ria Herawati, S. Sos. I KBY, Raudoh, Marwah A 

8 Drs. H. M. Natsir HD, Muzdalifah, Zam- Zam, 

Shofa 

9 H. Daelan M. Zuhri HD, Zam- Zam, Shofa, VIP 

Marwah 

10 H. Lukmanul Hakim Operasi, Ibnu Sina, Arofah 

11 Hj. Maria Ulfa Azhar B VIP Sakinah, Zam- Zam, Shofa 

12 H. Muslih Muqaddas, SH HD, Marwah C, Zam- Zam, 

Shofa 

Sumber: Dokumentasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

Rohaniawan yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta berjumlah sebanyak 12 orang. Pelaksanaan bimbingan rohani 

Islam dilaksanakan sesuai dengan shift masing- masing yaitu terbagi 3 

diantaranya pagi, siang, dan malam, dengan mengunjungi bangsal yang 

ditentukan. Jadwal kerja  di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

dimulai dari jam 07.00 WIB - 14.00 WIB namun bisa dilakukan pelayanan 
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bimbingan rohani diluar jam kerja apabila dibutuhkan oleh pasien, adapun 

untuk kantor bina rohani Islam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta berada di depan ruang kamar jenazah. 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta memiliki sumber 

daya insani yang berkaitan dengan pelayanan rohani Islam yaitu 

diantaranya:70 

a. Tenaga tetap rohaniawan 

b. Tenaga rohaniawan tidak tetap/ kontrak 

c. Perukti jenazah 

Selain itu adapun kualifikasi tenaga untuk menjadi rohaniawan di 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

a. Minimal lulusan Madrasah Aliyah atau lebih tinggi ( misalnya Sarjana 

Agama). 

b. Mampu membaca dan memahami Al- Qur’an. 

c. Untuk karyawan tenaga tetap maksimal umur 35 tahun dan Untuk karyawan 

tenaga kontrak minimal umur 40 tahun. 

d. Memiliki niat yang kuat dan panggilan hati untuk menyantuni pasien 

dengan segala kondisi kesehatannya. 

7. Sarana Dan Prasarana Bimbingan Rohani Islam 

Sarana dan prasarana bimbingan rohani Islam di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta adalah sebagai berikut:71 

a. Ruangan khusus untuk petugas bina rohani Islam 

                                                           
    70 Dokumentasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 
     71 Dokumentasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 
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b. Brosur dan buku TRUOS ( Tuntunan Rohani Islam Untuk Orang Sakit) 

yang meliputi doa- doa khusus bagi pasien, doa- doa untuk kelancaran 

operasi, tuntunan solat dan tayamum, buku catatan, Al- Qur’an, lembar 

rekam medis khusus santunan rohani pasien, dan lembar permintaan 

santunan ruhani pasien non muslim. 

c. Masjid  Asy- Syifa  untuk  shalat  berjama’ah  

d. Pelayanan rukti jenazah dimulai dari memandikan, mengkafankan, 

mensholatkan sampai dengan memakaman jenazah. 

e. Media  audio,  digunakan  ceramah dan  murotal Al- Quran. 

f. Perpustakaan kecil yang berisi buku-buku tuntunan, majalah, dan lain- lain. 

8. Struktur Organisasi Bina Rohani Islam di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bina Rohani Islam di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta 
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Melihat dari struktur organisasi diatas, jumlah petugas bina rohani 

Islam di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta saat ini ada dua 

belas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap,  Bina rohani Islam di pimpin 

oleh seorang manager yaitu Bapak US Prawoto, S. AG, dalam struktural bina 

rohani Islam terdapat dua supervision, supervision yang pertama berfokus 

untuk  bina pegawai dan pasien, supervisioan yang kedua berfokus  untuk 

bina sosial dan dakwah. Supervision untuk bina pegawai dan pasien dipimpin 

oleh Siti Nurmustowati, S. SOS yang memiliki anggota sebanyak 7 orang 

diantaranya adalah Hj. Istiqomah Bisyron, Ria Herawati, S. Sos.I, Drs. H. M. 

Natsir, H. Daelan M. Zuhri, H. Lukmanul Hakim, Hj. Maria Ulfa Azhar B, 

dan H. Muslih Muqaddas, SH, sedangkan untuk  supervisioan bina sosial dan 

dakwah dipimpin oleh Alfis Khoirul Khisoli, S. Kom. I  yang memiliki 

anggota sebanyak 2 orang diantaranya adalah Siti Fatonah, S. AG dan Ari 

Setyobudi, S. Fil. 

C. Bina Rohani Khusus Bagi  Pasien Pra Operai di Rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta menyediakan fasilitas 

layanan bimbingan rohani Islam khusus bagi pasien pra operasi. Petugas 

bimbingan rohani Islam khusus bagi pasien pra operasi berjumlah satu orang. 

Pelaksanaan bimbingan rohani bagi pasien rawat inap biasa berbeda dengan 

pasien pra operasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lukman dalam 

wawancara sebagai berikut. 
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“Kalau bimbingan pasien itu mba, antara pasien rawat inap biasa 

dan pasien pra operasi berbeda. Untuk pasien rawat inap biasa langsung 

masuk ke bangsal-bangsal akan tetapi kalu pasien pra operasi harus ke 

ruangan operasi dulu mencatat nama-nama pasien dan bangsalnya barulah 

didatangin ke bangsal-bangsal sesuai tempat pasien”72 

 

Cara kerja petugas bimbingan rohani Islam kepada pasien pra operasi 

dengan mengunjungi ruang operasi terlebih dahulu kemudian mencatat daftar 

nama pasien beserta nama bangsal kemudian petugas bina rohani tersebut 

mengunjungi nama – nama pasien setiap bangsal. Ada beberapa prosedur 

operasional pelaksanaan bimbingan biana rohani Islam bagi pasien pra 

operasi di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta diantaranya: 

1. Petugas bina rohani ketika memasuki bangsal dengan sikap menarik dan 

tenang, lalu hendaklah mengucapkan salam “Assalamu’alaikum”. Menyapa 

pasien dengan senyum, sopan dan santun. Dalam berbicara menggunakan 

nada pelan (tidak bernada tinggi). 

2. Petugas bina rohani memperkenalkan diri kepada pasien dengan menyebut 

nama dan petugas dalam bidang apa. 

3. Petugas bina rohani melakukan interaksi lebih dalam dengan pasien. Seperti 

melihat kondisi pasien sebelum bimbingan pasien berlangsung. Jika kondisi 

pasien dapat diajak komunikasi biasanya petugas bina rohani menanyakan 

tentang apa yang dialami oleh pasien, diantaranya: 

a. Apa yang dirasakan oleh bapa/ibu? 

b. Sudah berapa lama mengalamai sakit? 

c. Akan operasi jam  berapa? 

                                                           
     72 Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas Bina Rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta, (13 April 2018). 
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d. Sudah puasa belum? 

e. Anggota badannya bisa digunakan shalat? 

Sebabagaimana hasil observasi diatas mengenai prosedur saat petugas 

akan melakukan bimbingan kekpada pasien. Peristiwa diatas selain dalam 

menyantuni pasien terjalinlah silaturahim antara bina rohani dan pasien 

dengan begitu pasien sangat merasa dimanusiakan, merasa diperdulikan dan 

diperlakukan dengan baik saat dalam kondisi sakit. 

Melihat beberapa prosedur saat petugas bina rohani akan memberikan 

bimbingan pasien pra operasi, ada beberapa kriteria yang dimiliki petugas 

bina rohani Islam dalam menangani pasien pra operasi rumah sakit PKU 

Muhammadiyah, disebutkan dalam hasil wawancara dengan Lukman 

(Petugas Bina Rohani Islam). 

“Bina rohanai khusus menangai pasien operasi bukan berarti semua 

petugas di sini tidak bisa melayani mba, memang sengaja di pilih yang bisa 

komunikasi yang baik, bisa menghibur, berwawasan yang luas, ilmu agama 

yang luas dan mempunyai penglaman merasakan pahitnya hidup. Memang 

harus dengan orang yang berengalaman mba, karena menasehati pasien 

tidak semua pasien bisa menerima , mbak”73 

Semua petugas bina rohani Islam rumah sakit PKU Muhammadiyah 

tidak semua melayani pasien pra operasi karena bimbingan rohani Islam 

pasien pra operasi harus memiliki beberapa potensi yang perlu dimiliki 

seperti cara komunikasi yang menarik, mempunyai rasa empati yang dalam 

dan sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 

bahwa menjadi petugas bina rohani Islam khusus pasien kecemasan pra 

operasi harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya: 

                                                           
     73 Wawancara dengan bapak Lukman,Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta, (15 April 2018) 
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1. Mampu membangun komunikasi baik. 

Bimbingan rohani Islam harus mampu membangun komunikasi yang 

baik dengan pasien, seperti halnya sebelum bimbingan di laksanakan 

memberikan senyuman, memberikan sapaan, salam dan memperkenalkan diri 

kepada pasien. Sebagaimana hasil observasi saat bimbingan rohani bersama 

pasien operasi berlangsung. 

Pak Lukman  : “Assalamu’alaikum” 

Pasien  : “Wa’alaikumsalam” 

 Pak Lukman : “Niki sing badhe operasi, nggih?,  

 Pasien  : “Nggih, niki. 

Pak Lukman : “Sampun puasa, nggih?” 

Berdasarkan hasil observasi peneliti saat bimbingan rohani Islam 

berlangsung, petugas bina rohani memberikan perhatian khusus  sehingga 

pasien merasa dipedulikan dan tumbuh rasa semangat dalam berobat. Hal ini 

supaya dapat membangun hubungan yang akrab dengan pasien sehingga saat 

bimbingan berlangsung pasien dapat merasa nyaman. 

Ketika bimbingana rohani mampu membangun komunikasi akrab 

dengan pasien disitulah keberhasilan yang telihat hubungan antara petugas 

bina rohani dan pasien pra operasi. Pasien akan merasa senang jika diberikan 

snatunan oleh petugas bina rohani karena dalam keadaan sakit pasien 

mendapatkan perhatian, diberikan bimbingan dan merasa diperlakukan 

manusia yang seutuhnya. Hal seperti ini membuat pasien lebih mudah 
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menerima petugas bina rohani dengan senang hati dengan keadaan sakit 

mendapatkan kepedulian. 

2. Mampu menenangkan  

Bina rohani Islam sangat di butuhkan bagi pasien pra operasi yang 

mempunyai kemampuan dalam menghibur pasien hal ini bertujuan supaya 

pasien tidak merasa tegang, memberikan ketenangan jiwa saat akan 

melakukan operasi. Seperti berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan saat 

bimbingan rohani Islam pasien pra operasi berlangsung. 

Pak Lukman : “Gimana ini perasaannya ?” 

Pasien  : “Ya begini aja pak.” 

Pak Lukman : “Panjenengan yang mau operasi ya?” 

Pasien  : “Iya, pak.” 

Pak Lukman : “Sing dirasakke nopo?” 

Pasien  : “Susah tidur pak” 

Pak Lukman : “Kalau panjenengan susah tidur, coba nggeh kalau mau 

tidur saambil baca istigfar astagfirullah, hasbunallah, 

Allahuakbar InsyaAllah nggeh, atine niku tenanang.” 

Pasien  : “Terimakasih Pak.” 

Petugas bina rohaani menanyakan perasaan dan kondisi yang dialami 

pasien pra operasi. Petugas bina rohani dalam peristiwa seperti ini biasaanya 
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memberikan perhatian khusus, seperti pasien yang tidak bisa tidur akibat 

perasaan yang cemas karena akan melakukan operasi yang merupakan 

pengobatan dengan membuka bagian tubuh yang akan ditangani.74 

Berdasarkan hasil observasi langsung dengan pasien saat memberikan 

bimbingaan rohani, petugas bina rohani Islam menuntun dan menyarankan 

pasien untuk selalu berdzikir supaya diberikaan ketenangan hati oleh Allah 

SWT. Selain menyampaikan untuk selalu berdzikir petugas bina rohani juga 

menghibur pasien, supaya pasien tidak merasa terbebani mengenai sakit yang 

dialami, membuat pasien tersenyum dengan mengajaknya untuk bercanda 

ringan.75 

3. Mempunyai pengalaman tentang persoalan pasien. 

Bina rohani Islam yang dikhususkan bagian penanganan pasien pra 

operasi harus mempunyai pengalaman hidup dalam menyelesaikan 

permasalahan supaya lebih mudah dalam memberikan bantuan dalam 

menyelesaikaan persoalan yang dihadapi pasien pra operasi. Pasien pra 

operasi walaupun tidak semua saat sakit mengungkapkan permasalahan yang 

dialaminya bahkan tidak membutuhkan suatu solusi dari permasalaahannya 

tetapi sebagi petugas bina rohani saat menyantuni pasien tentu memberikan 

yang terbaik dalam meberikan bimbingan maupun saran-saran sesuai yang 

dibutuhkan oleh pasien. Pasien yang akan melakukan operasi kebanyakan 

sedang mengalami goncangan jiwa membutuhkan perhatian khusus dalam 

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

Akan Menghadapi Operasi Di RSUP atmawati, (Jakarta: Ilmu Keperawatan, 2009). Hlm. 22 
     75  Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta, (15 April 2018) 
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mempersiapkan mental sebelum dilakukannya operai. Hal tersebut 

dibutuhkan bimbingan rohani Islam kepada pasien yang mengalami 

kecemasan pra operasi dengan memberikan bimbingan ibadah, dzikir dan 

do’a. Sebagaimana yang dikatakan Lukman (Petugas Bina Rohani Islam) 

dalam wawancara tersebut. 

“Menyantuni pasien operasikan pagi jam 07.00 saya sudah ke ruang 

operasi untuk melihat daftar nama yang akan dioperasi, biasanya ada pasien 

yang ditanya sudah sholat subuh itu belum alasannya gak bisa sholat karena 

sakit, wudhunya susah soalnya diinfus. Nah, yang begitu itu perlu diajarin di 

tuntun pelan-pelan, dari tayamum, sholat dengan kondisi sakit, dan berdoa 

sertai dzikir.”76 

 

Berdasarkan pernyataan di atas adapun tuntunan ibadah yang 

disampaikan bina rohani kepada pasien kecemasan pra operasi diantaranya: 

a. Shalat 

Shalat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat 

Islam. Shalat sebagai tiang agama yang wajib dilakukan dalam lima waktu 

baik bagi orang sehat maupun orang yang sedang sakit. Petugas bina rohani 

sering mengingatkan kepada pasien mengenai shalat dalam kondisi sakitpun 

harus melakukan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah Al-Baqarah: 153 

ت َِۗينُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّهَا يَا ٌْ ْبرِ  ا َلةِ  بِالصَّ َ  إِنَّ  ۚۚ  َوالصَّ ابِِرينَ  َمعَ  َّللاَّ الصَّ  

Artinya : “Hai orang-oraang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat 

sebagai penolonmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang 

sabar.77” 

 

 Bagi pasien cemas pra operasi untuk melakukan sholat dapat 

dikerjakan sesuai kemampuannya, Adapun shalat bagi orang sakit, apabila 
                                                           

    76 Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta, (13 April 2018). 
     77 Q.S. Al-Baqarah/2 : 153. 
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tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka dapat dilaksanakan 

dengan duduk, berbaring dan isyarat apabila orang sakit sudah tidak 

sanggup menggerakkan anggota badannya untuk melaksanakan shalat.  

b. Tayamum 

Tayamum adalah cara dengan menggunakan debu yang suci sebagai 

pengganti air wudhu apabila orang sakit anggota badannya tidak bisa 

terkena air atau memper parah penyakit atau orang sakit yang tidak mampu 

berjalan untuk mengaambil air wudhu. Tata cara dalam bertayamum adalah 

sebagai berikut: 

1) Membaca “bismillahirraahmaanirrahim”, niatkan ikhlas kaarena Allah . 

2) Meletakkan kedua telapak tangan pada tempat yang berdebu (bersih dan 

suci). 

3) Tiup debu yang di atas telapak tangan secara perlahan. 

4) Mengusapkan muka dengan kedua telapak tangan, diteruskan dengan 

mengusap kedua punggung dan telapak tangan dengan mendahulukan 

tangan kanan. Dilakukan hanya satu kali. 

c. Do’a 

Doa yang dianjurkan petugas bina rohani Islam bagi apsien cemas 

pra operasi setelah melakukan sholat adalah surat As-Syura: 80 sebagai 

berikut: 

ا رُ يَُغادِ  َلَ  ِشفَاء   ِشفَاُؤكَ  إَِلَّ  ِشفَآءَ  َلَ  الشَّافِي وأَْنتَ  َواْشفِه اْلبَأْسَ  أَْذِهبِ  النَّاسِ  َربَّ  اللَّهُمَّ  قَم  ٌَ  

Artinya : “Ya Allah, hilangkanlah penderitaan. Ya Tuhan manusia, 

sembuhkanlah. Engkaulah Yang Maha Penyembuh, tidak ada penyembuhan 
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kecuali penyembuhan dari Engkau, penyembuhan yang tidak meninggalkan 

rasa sakit sama sekali.”78 

Pasien setelah melakukan sholat dianjurkan membaca ayat tersebut 

bahwa memohon ampunlah kepada Allah dari penyakit yang dialami. Ayat 

tersebut mengandung bahwa kewajiban dalam keadan apapun untuk 

bersandar kepada Allah mendapatkan kebaikan, menolak bahaya dan 

menghilangkan penyakit. Bina rohani menganjurkan kepada pasien 

membaca ayat tersebut sambil memegang bagian anggota badannya yang 

terasa sakit.79 

d. Dzikir 

Petugas bina rohani Islam dalam menuntun dzikir  pasien yang 

sering digunakan adalah Astagfirullah (istigfar), tasbih (Subhanallah), 

Alhamdulillah, (takbir), Laa ilaaha illallah.  (Tahlil). Pasien yang sering 

mengeluh akan sakit yang dialaminya bahwa diingatkan oleh petugas bina 

rohani Islam supaya meminimalisir keluhan pasien dan menjadikan hati dan 

jiwa mersa tenang, bahwa meminta kesembuhanlah kepada Allah. 

4. Mempunyai pengetahuan agama yang luas. 

Bina rohani dalam memberikan bimbingan kepada pasien pra operasi 

tentunya paham mengenai nilai-nilai agama yang harus diberikan sesuai 

dengan kebutuhan pasien  pra operasi. Tujuan diberikan bimbingan rohani 

yang mengandung nilai-nilai Islam  kepada pasien yang mengalami 

kecemasan agar pasien lebih mendekatkan diri kepada Allah dan pasrah 

                                                           
     78 Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta,(tanggal 13April 2018). 
    79 Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta,(tanggal 13April 2018). 
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dalam proses kesembuhannya melalui pengobatan operasi. Petugas bina 

rohani dalam menyampaikan bimbingan yang bernilai Islami, misalnya 

memberikan penjelasan tentang sakit bahwa sakit sesuatu yang tidak 

diinginkan banyak orang , tetapi pemberian dari Allah yang harus dihadapi 

dengan positif sebagai rasa cinta Allah sebgai sarana penghapus dosa.  

Hasil dari penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan 

bahwa pasien yang mengalami kecemasan pada saat akan melakukan operasi 

perlu dibimbing terlebih dahulu. Bimbingan yang diberikan petugas bina 

rohani kepada pasien untuk mempersiapkan mental dalam melakukan proses 

operasi sebagai ikhtiar yang harus dijalani pasien sebagai pengobatan. 

Penelitian ini selaras  dengan teori Baidi Bukhori yaitu Fungsi bimbingan 

rohani Islam yaitu:80 

a. Fungsi Preventif, yaitu fungsi untuk menjaga atau mencegah timbulnya 

masalah bagi individu. 

b. Fungsi Kuratif, yaitu fungsi membantu individu memecahkan masalah yang 

sedang dihadapiatau dialaminya. 

c. 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. 

d. Fungsi Developmental, yaitu fungsi membantu individu memelihara dan 

mngembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau 

                                                           
80 Baidi Bukhori, Dakwah Melalui BImbingan Dan Konseling Islam, Jurnal Bimbingan 

Konseling Islam, Vol. 5, Nomor 1, Juni 2014 
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menjadi lebih baik sehingga tidak memungkinkan menjadi sebab munculnya 

bagi individu. 

Selain mengetahui ketentuan yang telah ditetapkan sebagai syarat 

menjadi petugas bina rohani khusus, di sini akan dijelaskan alasan 

diadakannyaa bina rohani khusus pasien yang mengalami kecemasaan pra 

operasi. 

Kecemasan adalah  keadaan tegang muncul gejala seperti rasa takut, 

tidak nyaman dan timbulnya kecurigaan yang mendorong seseorang untuk 

berbuat sesuatu yang mengingatkan adanya bahaya.81 Oleh karena itu petugas 

bina rohani berperan penting dalam membantu pasien untuk mengurangi 

kecemasan pasien pra operasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lukman 

(petugas bina rohani) sebagai berikut : 

“Yang namanya operasi mau tidak mau pasti mengalami kecemasan 

pada pasien, bina rohani yang memberikan motivasi. Berobat itukan usaha 

manusia, tapi yang menyembuhkan dan membuat kita sehat adalah Allah”82 

 

Kesimpulan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perasaan 

takut, khawatir dan timbulnya rasa curiga terhadap orang sakit yang 

mengharuskannya untuk menjalankan operasi sebagi jalan pengobatannya 

untuk sembuh, perasaan tersebut dapat menyebabkan kecemasan pada 

dirinya. Pasien yang mengalami kecemasan pada saat melaksanakan operasi 

dapat diberikan bimbingan untuk membangkitkan semangat hidup pasien  

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

2005 ), hlm. 17. 
     82 Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta,(tanggal 13April 2018). 
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dalam proses pengobatan. Adapun alasan diadakannya bimbingan rohani 

Islam bagi pasien yang mengalami kecemasan pra operasi diantaranya : 

1. Kondisi psikologis pasien pra operasi tidak stabil. 

Kondisi psikologis pasien pra operasi tentunya mengalami ketidak 

stabilan, yang di akibatkan rasa khawatir, takut dan timbulnya rasa curiga 

kepada hal- hal yang belum terjadi, padahal belum tentu rasa curiganya 

tersebut akan terjadi kepada dirinya. Sebagaiman dikatakan oleh oleh pasien 

S sebagai berikut: 

“Operasi saya harusnya kemaren mbak, tapi ini di tunda dokter 

soalnya kondisinya belum memungkinkan. Saya itu takut ruangan operasi gak 

tahu kenapa padahal saya sebelumnya juga sudah pernah operasi. Yaa 

pokoknya bawaannya takut aja mba gak jeas gitu”83 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pasien S 

mengalalami kecemasan yang berlebihan tanpa ada sebab yang jelas. 

Kecemasan yang terjadi pada pasien S termasuk tingkat kecemasaan ringan. 

Hal ini selaras dengan Stuart dan Sundeen menyatakan bahwa kecemasan 

ringan adalah berhubungan dengan ketegangan yang menjadikan seseorang 

waspada akan persepsinya. 

2. Membutuhkan perhatian khusus 

Orang sakit yang mengalami kecemasan harus ada bimbingan intens, 

maka dari itu bina rohani Islam memberikan perhatian khusus bagi pasien pra 

operasi untuk membantu mengurangi rasa kecemasan yang dialami pasien 

tersebut dengan tujuan agar kondisi psikologis pasien pra operasi lebih 

                                                           
    83 Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta,(tanggal 13April 2018). 
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tenang, membangkitkan semangat hidup dan tidak putus asa dalam mencari 

kesembuhan sehingga pasien dapat menjalankan operasi  tanpa takut yang 

berlebihan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lukman (Petugas Bina 

Rohani Islam) sebagai berikut: 

“Kondisional mbak kayak gitu dalam menangani pasien, kadang 

pasien salah paham dengan didatangi bina rohani. Contohnya “aku kok di 

doakan belum mau mati”, “Yang ngomong enak gak merasakan sakit” 

pasien yang seperti itu juga ada saat pra operasi. Kondisional aja sih mbak 

dalam memberikan bimbingan.”84 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa bina rohani Islam 

dalam memberikan bimbingan rohani harus mengetahui kondisi pasien baik 

secara fisik maupun psikologis spiritual, sehingga petugas bina rohani dapat 

menyampaikan atau memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan pasien. 

Seperti halnya sebelum memasuki proses bimbingan terlebih dahulu 

melakukan interaksi dengan membangun komunikasi yang baik dan 

menunjukkan rasa empati supaya menciptakan suasana rileks. Ketika kondisi 

psikologis pasien membaik dimulailah memberikan materi-materi keagamaan 

supaya pasien dapat mengubah perilaku yang positif. Pernyataan tersebut 

didukung oleh penelitian Bukhori dalam teori fungsi bina rohani Islam 

preventif, maksudnya adalah untuk menjaga atau mencegah timbulnya 

masalah bagi individu.85 

D. Faktor Penyebab  Pasien Pra Operasi Mengalami Kecemasan 

                                                           
    84 Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta,(tanggal 13April 2018). 
      85 Baidi Bukhori, Dakwah Melalui BImbingan Dan Konseling Islam, Jurnal Bimbingan 

Konseling Islam, Vol. 5, Nomor 1, Juni 2014 
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Faktor – faktor penyebab pasien mengalami kecemasan beradasrkan 

hasil wawancara dengan petugas bina rohani Islam diantaranya : 

“Sebagian banyak pasien yang sering mengalami kecemasan adalah pasien 

yang akan melaksanakan operasi. mau tidak mau pasien pra operasi tentu 

mengalami kecemasan. kecemasan yang dialami pasien ya macam-macam 

seperti, takut dan khawatir akan dioperasi biasanya operasi tertunda karena 

kondisi pasien khawatir dan ragu berarti itu dia cemas kondisinya, tidak stabil. 

Diantara penyebab pasien takut operasi ya belum pernah menjadi pasien, 

takut peralatan ooperasi, takut ruangan operasi, dan takut gagal.”86 

 

Dari hasil wawancara dengan Lukaman (petugas bina rohani) ada 

beberapa faktor penyebab kecemasan pra operasi di rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta yaitu: 

1. Belum pernah opname di rumah sakit. 

Saat seseorang belum pernah dirawat di rumah sakit dan sakit yang 

diderita mengharuskannya untuk dirawat di rumah sakit maka pasien akan 

mengalami perasan tidak nyaman. Pasien baru akan merasa berbeda kondisi 

psikologisnya saat pertama kali menjadi pasien dan mengharuskan 

beradaptasi dengan lingkungan rumah sakit. Sementara itu mengetahui 

diagnosis penyakitnya yang mengharuskan untuk operasi sebagai jalan 

pengobatannya. Keadaan tersebut dapat mempengaruhi emosional seseorang 

seperti timbulnya rasa khawatir dan ketakutan yang dapat menyebabkan 

kecemasan.  

 

 

2. Takut ruangan operasi 

                                                           
      86  Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta, (13 April 2018) 
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Pasien merasa was-was melihat ruangan operasi dikarenakan pasien 

takut melihat alat-alat operasi. Alat-alat tersebut yang nantinya akan 

digunakan untuk pembedahan, hal ini dikarenakan persepsi pasien sendiri 

menganggap bahwa operasi suatu peristiwa yang menegangkan dan 

mengerikan. 

3. Takut hasil operasi gagal. 

Pasien takut operasi  berdampak pada pemikiran pasien bahwa setelah 

selesai operasi takut  hasil operasi tersebut atau efek yang telah diterima 

setelah operasi menjadi cacat fisik organ tubuhnya selain tidak utuh juga 

khawatir tidak dapat berfungsi seperti semula, Takut operassi tidak seembuh 

sebab tindakan operasi cara pengobatan dengan mengatasi masalah langsung 

pada bagian anggota tubuh tertentu takut tidak bisa hidup secara normal bila 

ada penyakit yang mengharuskan untuk di operasi dan diangkat salah satu 

bagian organ tubuhnya dan yang terahir yaitu takut mati yang sering kali 

muncul dalam benak pasien, karena operasi merupakan bagian diri 

mempertaruhkan nyawa. 

Faktor penyebab kecemasan yang dialami pasien pra operasi tersebut 

berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui dengan beberapa ciri seperti 

kepala merasa pusing, muka berkeringat, tangan dingin, takut sakit, 

menghindari kontak mata, jantung berdebar.87 Peristiwa diatas 

menggambarkan mengenai pasien yang belum mempunyai persiapan mental 

dalam melakukan operasi. Operasi dapat dikatakan kondisi sulit bagi sebagian 

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

Terhadap Menarche, Jurnal Psikologi, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2006, hal. 45. 
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besar pasien.  Tindakan operasi merupakan ancaman potensial maupun actual 

pada integritas seseorang yang dapat membangkitkan reaksi stress fisiologis 

maupun psikologis.88 Hal ini dengan berbagai kemungkinan dapat 

menimbulkan sesuatu yang buruk akan membahayakan bagi pasien. 

Kecemasan ini terkait dengan segala macam prosedur asing yang harus 

dijalani pasien dapat menjadikan suatu ancaman terhadap keselamatan jiwa 

bagi pasien prosedur operasi yang harus di ikuti pasien. 

Persiapan mental sangat diperlukan untuk mengelola pasien pra 

operasi supaya dapat mengatasi kecemasan karena cemas dapat 

mempengaruhi kondisi fisik pasien. 89 Pasien harus meyakinkan dirinya 

dalam mengambil keputusan operasi sebagai jalan pengobatan yang 

diperlukan dan untuk menerima resiko yang menjadi hasil operasi. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut pasien yang mengalami 

kecemasan pra operasi rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta 

disebabkan beberapa faktor yaitu belum pernah opname di rumah sakit, takut 

ruangan operasi dan takut gagal. Faktor tersebut sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Supratiknya, yaitu Munculnya kembali trauma psikologis 

akibat pengalaman tidak menyenangkan mengenai proses pengobatan, rumah 

sakit dan hubungan peralatan kesehatan hal tersebut dirasakan saat opname 

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

Akan Menghadapi Operasi Di RSUP atmawati, (Jakarta: Ilmu Keperawatan, 2009). Hlm. 22 
    89 Tim Kelompok Kerja Pokja Spiritual Care, Psyco Spiritual Health Care, (Yogyakarta: Majelis 

Tabligh dan Majelis Pelayanan Kesehatan Umum, 2015), hlm. 48 
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mengharuskan untuk operai, trauma sakit selama perawatan akan terbayang-

bayang menjadikan pasien takut yang berlebihan.90 

E. Strategi Bina Rohani Islam Dalam Menangani Kecemasan Pasien Pra 

Operasi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. 

Petugas bina rohani merupakan bagian amanah  dari Allah SWT untuk 

berdakwah. Pasien merupakan obyek dakwah dalam memberikan bantuan 

dalam proses penyembuhan. Memberikan bimbingan rohani Islam kepada 

pasien pra operasi, petugas bina rohani khusus pasien pra operasi harus 

memiliki kompetensi. Petugas bina rohani harus bisa menguasai bagaimana 

cara memberikan bimbingan kepada pasien dengan berjiwa besar dan 

berperan dalam melayani pasien, petugas bina rohani harus mengetahui 

diagnosis spiritual pasien supaya dapat memberikan terapi yang sesuai 

dengan masalah spiritual yang dihadapi pasien dan petugas bina roahani harus 

memahami kondisi fisik pasien. Bimbingan rohani Islam yang digunakan 

dalam memberikan bimbingan di lakukan secara langsung atau face to face 

dengan beberapa trategi bina rohani dalam menangani kecemasan pasien pra 

operasi di rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta sebagai berikut: 

1. Niat 

Niat menjadi salah satu strategi yang digunakan bina rohani Islam 

dalam melakukan bimbingan kepada pasien. Menanamkan niat 

menumbuhkan keikhlasan hati dalam melakukan suatu profesi, sehingga apa 

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

Terhadap Menarche, Jurnal Psikologi, Vol. 4, Nomor 1, Juni 2006, hal. 45. 
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yang kita lakukan akan bermanfaaat dan bernilai ibadah. Sebagaimana yang 

dikatakan Lukman sebagai berikut. 

“Yang terpenting itu niat dulu lillahita’ala, biar hati senang tanpa 

beban mau ketemu orang sakit. Kalau ada niat melakukannya juga enak . 

Jenenge niliki pasienkan entuk pahala. Seperti yang dijelaskan dalam hadits 

Innamal A’malu Binniyat”91 

Berdasarkan urain tersebut bina rohani yakin bahwa niat menjadi 

salah satu strategi keharusan dalam memberikan bimbingan kepada pasien. 

Niat dilakukan pada awal sebelum memulai aktivitas, hal tersebut yang 

dibenarkan dalam hati, diungkapkan dengan lisan dan diamalkan melalui 

perbuatan supaya meningkatkan kualitas bina rohani dalam menjalankan 

dakwah terhadap pasien  bahwa selain menjalankan sebagai profesi hal ini 

dapat menumbuhkan rasa keikhlasan dan keyakinan hati petugas bina rohani 

dalam memberikan bantuan memecahkan persoalan yang dihadapi pasien.  

2. Mengetahui latar belakang 

Setiap orang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda begitupun 

pada pasien pra operasi rumah sakit Muhammadiyah mempunyai latar 

belakang yang berbeda baik dari sifat, karakter, kepribadian, emosional dan 

pengalaman hidup. Hal ini harus diketahui oleh petugas bina rohani sebelum 

memberikan bimbingan supaya petugas bina rohani dalam memberikan 

bimbingann dengan cara dan penyampaian yang tepat sesuai dengan keadaan 

pasien. Dalam memberikan nasehat juga ada adab-adab dalam menyampaikan 

nasehat supaya lebih mengetahui untuk memposisikan diri. Mengetahui latar 

                                                           
     91 Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta,(tanggal 13April 2018). 
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belakang pasien dan mengetahui sebab masalah yang dihadapi pasien 

sehingga petugas bina rohani dapat menyesuaikan dalam memberikan nasehat 

sesuai kadar kebutuhan pasien supaya pasien dapat menerima dengan positif 

dan tanpa menyinggung perasaannya. Sebagaimana hasil wawancara yang 

diungkap oleh Lukman (Petugas Bina Rohani Islam) sebagai berirrkut. 

“Setiap pasien tentu mempunyai latar belakang yang berbeda, dalam 

menyampaikan nasehat kepada pasien paling tidak harus mengetahui latar 

belakang dan kronologi sakitnya, gak bisa asal-asalan member nasehat 

pasien nanti setelah itu kita menyesuaikan”92 

Latar belakang menjadi bagian terpenting untuk diketahui oleh 

petugas bina rohani supaya materi yang disampaikan bisa sesuai dan dapat 

membatu persoalan yang telah dihadapi oleh pasien.  

3. Motivasi 

Motivasi merupakan cara bina rohani Islam dalam memberikan 

dukungan dan membangkitkan semangat bagi pasien yang mengalami 

kecemasan sebelum dilakukannya operasi. Motivasi ini dilakukan supaya 

pasien tidak terlalu larut akibat penyakit yang dialaminya sehingga pasien 

merasa tidak takut lagi akan dioperasi dan resiko setelah operasi, seperti ini 

yang menyebabkan pasien tersebut merasa cemas. 

Berdasarkan hasil wawancara Lukman (Petugas Bina Rohani Islam) 

sebagai berikut: 

                                                           
      92 Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta,(tanggal 13April 2018). 
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“Macam-macam cemas pasien, seperti takut, khawatir itukan perlu di 

motivasi kondisi seperti itu.”93 

Seperti yang diungkapkan dalam wawancara tersebut bahwa dalam 

kondisi tersebut petugas bina rohani Islam memberikan energi atau penguatan 

pada pasien untuk menumbuhkan semangat dalam proses kesembuhannya. 

Petugas bina rohani Islam memberikan motivasi dengan menyadarkan pasien 

sakit yang dialaminya tentu ada obatnya. Motivasi sebagian dari ikhtiar 

pengobatan membantu menciptakan ketenangan pasien karena goncangan 

pksikologis akan mempengaruhi keadaan fisiknya, maka dari itu untuk 

mengurangi ke khawatiran tersebut diberikannya motivasi yang bernuansa 

Islami. Seperti hasil pengamatan, petugas bina rohani memberikan nasehat 

bahwa sakit adalah sarana penghapus dosa seseorang jika  bersabar dan 

ikhlas.  

Berdasarkan observasi adapun hasil percakapan petugas bina rohani 

dengan pasien dalam memberikan motivasi. 

Pak Lukman : Sudah berapa menginap ri rumah sakit?    

Pasien  : Dua hari, nanti siang mau operasi. 

Pak Lukman : Wes,ora popo. InsyaAllah lancar cepat sembuh 

cepat pulang. Panjenengan sudah memilih pengobatan yang tepat, 

dido’akan diaamiini nggeh, kadose operasine sukses. 

                                                           
93 Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta,(tanggal 13April 2018). 
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Percakapan antara bina rohani dan pasien diatas dapat dilihat bentuk 

dorongan dan dukungan kepada pasien untuk meyakinkan operasi adalah 

jalan yang terbaik untuk kesembuhan.  

4. Do’a 

Petugas bina rohani setiap melakukan kunjungan pasien yang 

mengalami kecemasan pra operasi tidak pernah berhenti mengingatkan untuk 

selalu berdo’a kepada Allah SWT supaya diberi kesembuhan dari penyakit 

yang dialaminya dan diberikan ketenangan saat akan melaksanakan operasi. 

Paien juga harus berusaha dalam mencari kesembuhan begitupun dengan 

petugas bina rohani dan dokter adalah sebagai perantara dalam mengobati  

dan yang menyembuhkan adalah Allah SWT, Adapun hasil wawancara 

dengan Lukman sebagai berikut. 

“Ya saya kalau ke bangsal-bangsal do’a itu pasti, kita sebagai bina 

rohani cuman bisa berusaha dengan mendo’akan pasien juga harus 

diingatkan untuk selalu berdo’a dan mendekatkan diri kepada Allah untuk 

agar diberi ketenangan, tidak takut lagi ketika mau dioperasi. Biasanya do’a 

yang saya gunakan ya do’aoperasi dan ayat-ayat Al-Qur’an”.94 

 

Hasil wawancara diatas do’a yang sering digunakan petugas bina 

rohani dalam melakukan bimbingan kepada pasien, diantaranya yaitu : 

a. Do’a operasi 

ُ  َحْسبُنَا                                                      اْلَوِكيلُ  َون ِْۗمَ  َّللاَّ  

 

Artinya : Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan sebaik-

baiknya penolong (HR Tirmidzi) 

                                                           
    94 Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta,(tanggal 13April 2018). 
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Sebelum operasi do’a tersebut yang digunakan bina rohani Islam 

kepada pasien dalam memberikan bimbingan. Pasien operasi saat berada 

diruang operasi dan saat proses operasi berlangsung pasien hanya bisa 

berpasrah diri dan berharapa pertolongan. Maksud ayat diatas adalah 

perintah untuk berpegang teeguh, memohon perlindungan daan berpasrah 

diri hanya kepada Allah SWT dari ancaman bahaya. 

b. As-Syura ayat 80 

ينِ  فِ ْش َ هُوَ  ي َ ْضتُ  ف رِ ا َم ذَ ِ إ  َو

Artinya : Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkanku 

Petugas bina rohani Islam dalam memberikan bimbingan setiap di 

akhir bimbingan selalu mendoakan pasien. Ayat di atas merupakan salah 

satu yang sering digunakan petugas bina rohani dalam mendo’akan pasien 

yang mengalami kecemasan. Petugas bina rohani mengaplikasikan ayat 

tersebut karena kandungan dalam ayatnya  bahwa setiap sakit yang dialami 

seseorang merupakan takdir dan ketetapan dari Allah SWT ada hikmah 

dibalik penyakit yang dialami tersebut. Pasien yang telah dirawat di rumah 

sakit  dengan tujuan untuk berobat tetapi dokter mengharuskan untuk 

melakukan operasi adalah sebgian dari ikhtiyar dalam mencari kesembuhan, 

akan tetapi manusia hanya bisa beusaha melalui perantara dokter dan Allah 

lah yang memberikan kita kesembuhan dan kesehataan . Bina rohani Islam 

sudah berperan penting kepada pasien membantu pasien menjaga dan 

memecahkan maslah yang sedang dialaminya, dan membantu menciptakan 
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situasi dan kondisi yang lebih baik, dengan begitu bina rohani 

menyampaikan materi lewat do’a diatas Allah lah memberikan kita sakit dan 

kepada Allah lah kita meminta kesembuhan. Kesembuhan tidak hanya dari 

segi lahir, tetapi juga harus dibarengi dengan ikhtiar batin dengan memohon 

pertolongan kepada Allah.  Berdasarkan pernyataan diatas bahwa 

memberikan bimbingan rohani Islam kepada pasien membantu mengubah 

perilaku pasien supaya sadar dengan keadaan sakitpun kita harus 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

c. Al-Baqarah 255 

َماَواِت َوَما  نَةٌ َوََل نَْوٌم ۚ لَهُ َما فِي السَّ ٌِ هَ إَِلَّ هَُو اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم ۚ ََل تَأُْخُذهُ 
ُ ََل إِلََٰ  ۗ َمْن فِي اْْلَْرضِ َّللاَّ

 ِعْلِمِه إَِلَّ ُع ِعْنَدهُ إَِلَّ بِإِْذنِِه ۚ ي َْۗلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَهُْم ۖ َوََل يُِحيطُوَن بَِشْيٍء ِمنْ َذا الَِّذي يَْشفَ 

َماَواِت َواْْلَْرَض ۖ َوََل يَئُوُدهُ ِحْفظُهَُما ۚ َوهَُو اْل َۗلِيُّ اْل َِۗظيمُ  يُّهُ السَّ ٌِ َع ُكْر ٌِ  بَِما َشاَء ۚ َو

Artinya Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 

Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak 

mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. 

Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah 

mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan 

mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang 

dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak 

merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 

 

Kandungan ayat diatas sebagai acuan bina rohani Islam dalam 

mengaplikasikan ayat Al-Qur’an yang merupakan do’a pilihan untuk di 

bacakan kepada pasien yang mengalami kecemasan sebelum melakukan 

operasi. Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa  tiada yang berhak di 

sembah kecuali Allah, bahwa kepada Allahlah kita memohon untuk diberikan 

ketenangan jiwa, kekuatan, dan diberikan obat yang terbaik melalui cara 



81 
 

operasi untuk mendapatkan kesembuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi 

kepada manausia ialah kehendak Allah SWT termasuk rasa sakit yang 

dialami manusia tidak lain adalah sebagai ujian utuk meningkatkan kualitas 

keimanan Dialah yang mengatur semua kehidupan di dunia. Sudah 

seharusnya sebagai manusia tunduk tunduk dan ta’at kepada Allah yang 

mengatur segala isi di bumi. Memohon ampunlah kepada Allah dengan 

diberikannya sakit dapat berintropeksi diri supaya lebih mensyukuri 

nikmatNya lebih menjaga kesehatan betapa pentingnya kesehatan setelah kita 

merasakan sakit. Allah mengetahui segala sesuatu yang diperbuat manusia di 

bumi  tanpa terkecuali, ayat ini mengingatkan manusia sebagai makhluk 

Allah yang harus bertaqwa kepadaNya. Kandungan dan makna ayat diatas 

untuk menggugah hati dan menyadarkan pasien untuk selalu mengingat Allah 

bahwa hanya kepadaNyalah kita tunduk dan meminta kesembuhan. 95 

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa do’a 

membawa pengaruh dan sangat memeberikan manfaat Berdo’a menjadikan 

pasien lebih mendekatkan diri kepada Allah lebih bertawakal, sehingga 

pasien lebih mengingat Allah menjadikan hati tentram dan yakin bahwa 

penyakit yang dialaminya akan sembuh. Do’a diatas dengan menerapkan 

ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits, karena Al-Qur’an dan hadits sebagai 

pedoman hidup dan konseptual dalam membimbing rohani Islam. Sehingga 

terciptanya gagasan, tujuan dan kondep-konsep bimbingan rohani Islam. 

5. Bimbingan non verbal 

                                                           
95 Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Katsir Ibu Katsir Jilid I. Jakarta: Pustaka Imam Asy-

Syafi’i. 
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Bimbingan rohani Islam selain menerapkan secara lisan, seperti 

menghibur, memotivasi dan mendo’akan. Strategi tersebut dilengkapi dengan 

bimbingan non verbal yang dilakukan petugas bina rohani kepada pasien, 

bimbingan non verbal ini digunakan kepada pasien yang mengalami 

kecemasan pra operai.  

Contohnya, ketika bimbingan rohani Islam berlangsung petugas bina 

rohani membimbing dengan memegang pasien diserati menghibur, 

menyampaikan kata-kata yang memberinya petunjuk dan memberi harapan 

positif kepada pasieen. Hal tersebut menunjukkan bentuk empati kepada 

pasien, menanggapi keluh kesah kepada pasien, ikut merasakan yang dialami 

pasien dan menciptakan kebersamaan sehingga pasien merasa senang dan 

tidak sendiri. 

Hasil penelitian dari beberapa strategi bina rohani yang diterapkan 

bagi pasien operasi dengan mengutamakan niat terlebih dahulu kemudian 

mengetahui latar belakang pasien, motivasi, do’a dan penanganan non verbal.  

F. Manfaat Bagi Pasien Pra Operasi Setelah di Beri Bimbingan Bina Rohani. 

Pada umumnya pasien yang akan melaksanakan operasi mengalami 

kecemasan. Bina rohani Islam dapat memberikan peran penting kepada pasien 

dengan membantu mencegah, mengobati dan memecahkan masalah, berarti apa 

yang telah di samapikan petugas bina rohani kepada pasien dalam 

bimbingannya dapat membantu pasien membebaskan rasa ketakutan, tidak 

percaya diri, khawatair dan perasaan yang tertekan. Dengan adanya layanan 

bimbingan rohani Islam pasien mendapatkan pemahaman diri untuk dalam 
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menyikapi suatu persoalan sehingga pasien dapat mengubah perilakunya 

menjadi positif. Adapun manfaat bagi pasien pra operasi setelah di beri 

bimbingan bina rohani. 

Tanggapan yang dikatakan oleh pasien T setelah mendapatakan 

bimbingan dari petugas bina rohani Islam sebagai berikut: 

“Alhamdulillah  dengan adanya bimbingan rohani tadi, setelah di 

datengin petugas bina rohani di doakan dan di semangatin insyaAllah lebih 

ayem bu rasane. Seneng di dongakke ben cepet sembuh.”96 

Setelah mendapatkan bimbingan rohani Islam pasien menjadi tenang, 

dengan do’a  supaya pasien lebih berserah diri kepada Allah dapat 

meningkatkan keyakinan bahwa sakit yang dialaminya akan sembuh. Bahwa 

pengobatan melalui operasi akan berjalan lancar . Bimbingan ini dapat 

membantu mengarahkan pasien dalam menerima sakit yang menimpanya 

dihadapi dengan sesuatu yang positif sehingga menciptakan situasi yang baik. 

Adapun yang di ungkapkan oleh pasien K dalam wawancara: 

“Didatangin bina rohani tambah tenang mba, rasanya lega di do’akan. 

Apalagi di semangati walaupun sakit ada semangat buat sembuh, bapaknya 

kesini juga menghibur bercandaan rame jadi seperti bebannya itu berkurang. 

Lalu saya di suruh bertawakal, berdo’a, dzikir insyaAllah saya pasrah mba, 

semoga dengan operasi jalan terbaik.”97 

Respon pasien K setelah mendapatkan bimbingan rohani Islam 

mendapatkan ketenangan jiwa, tentram dan meningkatkan semangat pasien 

untuk sembuh. Pasien lebih termotivasi dengan apa yang telah disampaikan 

                                                           
96 Wawancara dengan pasien T, Pasien pra operasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta,(tanggal 15 April 2018). 
 
     97 Wawancara dengan pasien K, Pasien pra operasi Islam Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta,(tanggal 15 April 2018). 
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oleh bina rohani Islam mengurangi keluhan dengan menggatinya berzikir, 

berdo’a dan setelah itu berpasarah diri kepada Allah yakin bahwa usaha yang 

dilakukan merupakan jalan yang terbaik dan dapat sembuh.  

Menerapkan hiburan kepada pasien dapat mengurangi beban yang 

dirasakan pasien menciptakan rasa nyaman dan tentram sehingga dapat 

mengurangi kecemasan pada pasien.  

Adapun yang di ungkapkan pasien W dalam wawancara: 

 “Senang di nasehatin sama bina rohani merasa ada perhatian 

khusus, tadinya saya itu bingung, khawatir mau di operasi, ini saya lagi tidak 

sholat soalnya lagi haid merasa gelisah aja mau operasi. Tapi setelah di 

nasehati bina rohani merasa ayem di doakan, katanya kalu ga sholat bisa 

dengan berdo’a, gusti Allah ngerti orang sakit yang pentingkan kita sudah 

berusaha, tadi juga udah di do’akan di suruh pasarah berprasangka baik, 

isnyaAllah hasilnya baik.”98 

 

Setelah mendapatkan nasehat-nasehat indah bernilai Islami oleh bina 

rohani Islam pasien merasakan ketenangan, ketika pasien merasa jauh dari 

ibadah timbul rasa kegelisahan bagi pasien. Petugas bina rohani Islam 

menyampaikan berdo’a merupakan suatu ibadah bahwa kita memohon 

pertolongan kepada Allah agar dihindarkan dari rasa takut dan gelisah, dapat 

menjalankan operasi dalam keadaan tenang, selalu berprasangka baik kepada 

Allah manusia hanya bisa berusaha untuk sembuh. Berbaik sangka kepada 

Allah sebagai bentuk bahwa dalam menerima sakit dihadapi dengan sikap dan 

perilaku yang postif dengan sakit keimanan seseorang sedang diuji oleh Allah 

untuk meninggikan derajat dan tentu ada hikmah dibalik sakit yang dialaminya. 

                                                           
     98 Wawancara dengan pasien W, Pasien pra operasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Yogyakarta,(tanggal 13 April 2018). 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa bina rohani 

Islam membawa pengaruh besar terhadap pasien. Hal ini ketika petugas bina 

rohani memberikan bimbingan kepada pasien dengan menyampaikaan materi, 

nasehat atau seruan sebagai dukurangan, motivasi dan rasa empati sehingga 

dapat menyadarkan pasien bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya dengan 

cara yang berbeda. Menjadikan pasien lebih meningkatkan keimanan dan 

bertawakal kepada Allah supaya lebih menykuri nikmat sehat, orang 

yangbelum pernah merasakan sakit biasanya kurang peduli mementingkan 

kesehatannya. Hal tersebut dapat menjadikan seseorang untuk berintropeksi 

diri dan selalu menanamkan pikiran yang positif. 

G. Kendala Bimbingan Rohani Islam dalam Menangani kecemasan  

Setiap pelayanan yang di lakukan oleh petugas bina rohani dalam 

menangani kecemasan pasien pra operasi tentunya memiliki kendala tersendiri. 

Berbagai macam jenis pasien dengan penyakit yang dialaminya tentu saja cara 

menyampaikan bimbingannyapun berbeda sesuai dengan kondisi yang dialami 

oleh pasien. Kebanyakan pasien yang mnegalami sakit ringan tetapi berlebihan 

dalam menaggapi penyakitnya sehingga mempengaruhi kondisi psikologis 

pasien menyebabkan timbulnya rasa cemas.  

Adapun kendala bimbingan rohani Islam dalam menangani kecemasan 

berasarkan hasil wawancara dengan Lukman (Petugas Bina Rohani) yaitu: 

1. Pasien 

a. Pendidikan 
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Pendidikan menjadi kendala petugas bina rohani Islam dalam 

memberikan bimbingan kepada pasien yang mengalami kecemasan pra 

operasi di rumah sakit PKU Muhamamadiyah, sebagaimana yang 

diungkapkan Lukman (Petugas Bina Rohani) dalam wawancara: 

“Tidak semua pasien bisa menrima bina rohani mbak, biasanya 

pasien yang pengetahuannya kurang pasti ada penolakan disitu. Pernah 

terjadi pada pasien bilang “Tinggal ngomong enak, tidak merasakan sakit”. 

Seperti itu penolakan pasien, agak susah juga memberikan motivasi, emang 

harus pelan-pelan mbak.” 

 

Dalam kondisi sakit pasien sering mengalami kondisi psikologis 

yang tidak stabil seperti timbulnya pikiran negatif terhadap petugas bina 

rohani saat melakukan bimbingan dan mendo’akan pasien. Hal tersebut 

menjadi kendala bagi bina rohani kepada pasien sebab terjadinya suatu 

penolakan pasien saat petugas bina rohani memberikan bimbingan. Salah 

satu faktor penolakan kendala petugas bina rohani dalam memberikan 

bimbingan yaitu lemahnya pendidikan, sebab kurangnya pengetahuan dan 

informasi mengenai layanan bina rohani Islam. Berdasarkan peristiwa diatas 

perlu disampaikannya informasi oleh perawat mengenai adanya layanan 

bina rohani Islam yang akan yang menyantuni setiap pasien memberikan 

perawatan non medis. Peristiwa diaatas harus diberikan materi kesadaran 

setiap pasien yang mengalami hal tersebut dalam penyampainya pun harus 

pelan-pelan menyesuaikan situasi dan kondisi. 

b. Pengetahun Keagamaan 

Kegamaan merupakan kendala setelah pendidikan bagi petugas bina 

rohani Islam dalam memberikan bimbingan kepada pasien yang mengalami 
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kecemasan praoperasi di rumah sakit PKU Muhamamadiyah, sebagaimana 

yang diungkapkan Lukman (Petugas Bina Rohani) dalam wawancara: 

“Ada juga yang merasa ketika bina rohani masuk atau mendo’akan 

pasien salah persepsi di kira sudah mau meninggal, memang harus pelan-

pelan dalam menyampaikan atau memberikan bimbingan.”99 

Agama merupakan cara mempertahankan stabilitas diri saat 

menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan seperti mengalami sakit. Saat 

seseorang sakit berbeda-beda cara menyikapinya ada yang menyikapinya 

seca positif dan negatif. Kurangnya pengetahuan keagamaan akan membuat 

seseorang yang sakit berprasangka buruk terhadap penyakitnya bahwa 

penyakit yang dialaminya dianggap sebagai penderitaan dan ketidak 

nyamanannya.  

Semakin berat sakit yang dirasakannya menimbulkan rasa putus asa 

terhadap dirinya, sehingga ketika pasien meberikan bimbingan dan do’a 

menganggap bahwa diri pasien akan meninggal dunia. Peristiwa tersebut 

perlu diberikan pendekatan khusus, misalnya pendekatan psikologis dan 

spiritual Islami supaya pasien mendapatkan layanan terbaik pasien merasa 

lebih dimuliakan untuk sembuh yang lebih bermakna. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

kurangnya pengetahuan baik secara umum maupun dalam keagamaan bagi 

pasien menimbulkan ketidak pahaman dengan tujuan layanan bimbingan 

rohani Islam membuat pasien salah persepsi atas penyampaian yang 

diberikan kepada pasien sehingga menimbulkan penolakan. Kendala bagi 

                                                           
    99 Wawancara dengan bapak Lukman, Petugas bina rohani Islam Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta,(tanggal 13April 2018). 
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petugas bina rohani dalam memberikan bimbingan kepada pasien yang 

mengalami kecemasan pra operasi yaitu karena faktor pendidikan dan 

keagamaan. Peristiwa tersebut sesuai dengan teori Nur Masruroh bahwa 

kurangnya pengetahuan salah satu faktor selain dapat menimbulkan 

kecemasan menjadikan suatu kendala penyampaian bimbingan rohani Islam 

tentang penyampaian materi-materi.100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 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. 
 


