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ABSTRAK 

 

Ibadurrahman bin Zarkasyi Abdullah (421106281), Pola Bimbingan Islami 

yang Diterapkan terhadap Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Umum Meuraxa 

Banda Aceh”.  

Bimbingan islami terhadap pasien rawat inap menjadi hal penting. Dengan 

demikian, pentingnya bimbingan islami di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh 

terhadap pasien disebabkan kebanyakan dari pasien mengalami kekhawatiran 

yang mendalam ketika mengalami sakit yang berkepanjangan sehingga 

berdampak kepada jiwa dan mental pasien mengalami gangguan. Oleh karena itu, 

bimbingan islami sangat perlu diterapkan kepada pasien rawat inap sehingga 

pasien mendapatkan ketenangan dalam hidupnya dan penyakit yang dialaminya 

akan beransur-ansur sembuh. Peneliti dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah 

(1) bagaimana Pola Bimbingan islami yang diterapkan terhadap pasien rawat inap 

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh? (2) bagaimana dampak 

bimbingan islami terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit Meuraxa Banda 

Aceh. Adapun penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pola bimbingan 

islami terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh, dan (2) 

untuk mengetahui dampak bimbingan islami terhadap pasien rawat inap di Rumah 

Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer 

yang diperoleh dari wawancara langsung dengan tujuh orang pasien dan dua 

orang pegawai dari unit bimbingan islami di rumah sakit tersebut. Data penelitian 

ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 

ini, secara deskriptif diketahui bahwa pola bimbingan islami yang digunakan 

dapat diterima secara umum oleh semua pasien sebagai kekuatan dan penyelamat 

dalam menghadapi penyakitnya. Petugas dari bahagian unit bimbingan islami 

sendiri menerapkan bimbingannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terlihat 

pada diri pasien yang setuju dan senang ketika diberikan layanan bimbingan 

islami tersebut karena merasa diperhatikan. Bimbingan islami tersebut dilakukan 

sebagai upaya penyembuhan pasien dari segi psikologisnya. Untuk itu diharapkan 

kepada semua pihak agar dapat bekerjasama demi kelancaran program bimbingan 

islami dan kesembuhan pasien rawat inap. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah sakit merupakan sebuah institusi perawatan kesehatan profesional 

yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan 

lainnya. Tugas para dokter dan perawat secara umum adalah melayani pasien 

dengan sebaik-baiknya sehingga pasien merasakan kenyamanan yang sangat 

berpengaruh terhadap kesehatan pasien tersebut. Perhatian terhadap pasien 

hendaknya secara menyeluruh terhadap pribadi seseorang  pasien yang selain 

mempunyai unsur jasmani juga memiliki unsur spiritual, mental, dan sosial. 

Pandangan dokter terhadap pasien sebagai manusia seutuhnya akan membantu 

menemukan latar belakang kesehatan pasien secara lebih tepat. Diagnosa yang 

tepat akan mengarah pada pengobatan dan tindakan yang tepat pula, pengobatan 

dalam hal ini tidak hanya berorientasi pada pemberian obat saja, tetapi  juga 

bantuan nonfisik yang diperlukan seperti bimbingan islami secara khusus kepada 

pasien. 

Bimbingan islami merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu 

agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan 

petunjuk Allah, sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak. 

Sehubungan dengan itu, bimbingan islami merupakan usaha membersihkan hati 
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(qalbu) dari berbagai penyakit hati.
1
 Problema-problema hidup yang sering 

muncul akan memicu keadaan stres dan depresi. Apabila seseorang memiliki daya 

tahan mental spritual yang tangguh dan keimanannya serta ketaqwaan yang kuat 

pasti akan menghasilkan daya tahan mental yang kokoh dalam menghadapi 

berbagai problema kehidupan. Namun, apabila individu tersebut tidak mampu 

mengatasi masalah sehingga memberikan dampak pada kesehatan individu 

tersebut dan memerlukan layanan kesehatan secara umum dan bimbingan islami 

secara khusus. 

Bimbingan islami terhadap pasien rawat inap menjadi hal penting, 

mengingat persoalan yang dihadapi pasien terbilang kompleks. Selain merasakan 

sakit yang tidak kunjung reda mereka dihadapkan berbagai persoalan yang hadir, 

banyaknya persoalan tersebut terkadang menyebabkan jiwanya tertekan, dan 

dampaknya adalah sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh atau reda. 

Pentingnya bimbingan islami di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa 

Kota Banda Aceh terhadap pasien disebabkan banyak dari pasien mengalami 

kekhawatiran yang mendalam ketika mengalami sakit yang berkepanjangan 

sehingga berdampak kepada jiwa dan mental pasien mengalami gangguan 

katakutan. Oleh karena itu, bimbingan islami sangat perlu di terapkan kepada 

pasien rawat inap sehingga pasien mendapatkan ketenangan dalam hidupnya dan 

penyakit yang dialaminya akan beransur-ansur sembuh. Pada dasarnya manusia 

menginginkan dirinya sehat, baik sehat jasmani dan rohani, maka tidak sia-sia 

Allah menurunkan Al-Qur’an yang di dalamnya ada petunjuk dalam pengobatan 

_______________ 

1
 Thohari Musnawar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, 

(Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 5 
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terhadap penyakit yang terjangkit pada diri manusia baik penyakit fisik maupun 

psikis. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al- Isra ayat 82 : 

 

َلا َخَساٗرا  
ِ
ِلِمنَي ا لظا َّٰ

 
ِّلُۡمۡؤِمِننَي َوََل يَزِيُد ٱ  ل

ٞ
لُۡقۡرَءاِن َما ُهَو ِشَفاٞٓء َوَرۡۡحَة

 
ُِل ِمَن ٱ َوهَُنّ

٢٨  

Artinya: “Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu tidaklah 

menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”. (QS. Al-Isra: 

82).
2
 

 

Orang sakit biasanya mudah merasa putus asa karena telah bosan berobat 

atau juga penyakit-penyakit tekanan darah tidak normal, terganggu pencernaan, 

jantung berdebar-debar, perasaan takut yang tidak ada sebabnya, sehingga 

menimbulkan penyakit yang bermacam-macam. Oleh sebab itu maka bimbingan 

islami sangat diperlukan dalam mengatasi panyakit jiwa pasien. Untuk 

pengobatan terutama terhadap gangguan mental yang berakibat pada gangguan 

fisik. 

Selain itu, berdasarkan survey dari Nation Institute for Health Care 

Research di Amerika menunjukkan bahwa 70% dari populasi pasien yang diteliti 

menginginkan kebutuhan spiritual mereka dilayani sebagai bagian dari pelayanan 

medis. Survey lain menunjukan bahwa 91% dokter melaporkan bahwa pasien 

_______________ 

2
 Depag RI, Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya, (Bogor: Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah/Penafsiran Al-Quran  Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentasih Mushaf Al-Qur’an, 

2007), hlm. 253. 
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mereka mencari bantuan spiritual dan kerohanian untuk membantu 

menyembuhkan penyakit pasien.
3
 

Berdasarkan paradigma kesehatan Holistik WHO tahun 1984, disepakati 

bahwa kesehatan itu memiliki empat demensi yang sama-sama penting bagi 

kehidupan seseorang. Keempat dimensi tersebut meliputi demensi fisik, psikis, 

sosial, dan religius. Bantuan terapi yang diberikan kepada seseorang yang sakit 

seharusnya meliputi empat dimensi tersebut, yaitu : terapi fisik atau biologis, 

terapi psikologis, terapi psikososial, dan terapi spiritual atau psikoreligius.
4
 

Sejalan dengan uraian di atas, kegiatan pelayanan bimbingan islami di 

rumah sakit memiliki peran strategis dalam rangka mendukung upaya 

penyembuhan penyakit oleh kedokteran modern. Ini bisa dijelaskan lewat 

hubungan antara sistem kekebalan tubuh pada diri seseorang dengan kesehatan 

psikisnya. Hubungan keduanya dalam dunia kedokteran modern, dapat 

diterangkan dalam sebuah cabang ilmu yaitu ilmu “Psikoneuro-imunologi”. 

Menyadari akan pentingnya pelayanan kerohanian sebagaimana uraian di atas, 

maka perlu kiranya dilakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pelayanan 

kerohanian yang telah berjalan, sehingga lebih sesuai dengan yang diharapkan 

pasien dan masyarakat pada umumnya.
5
 

_______________ 

3
 Dokumentasi peneliti di Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh, Pada tanggal 15 Agustus 

2017. 

4
 Jurnal Kesehatan tentang : Pentingnya Pengetahuan Kesehatan , www.lontar.ui.ac.id, 

dilihat pada 4 April 2017. 

5
 Syamsu Yusuf, L.N. & A. Juntika Nursihan, Landasan Bimbingan & Konseling. 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 22. 

http://www.lontar.ui.ac.id/
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Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling tinggi derajatnya 

dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Karena manusia diberi kelebihan 

berupa akal pikiran agar dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. 

Keistimewaan tersebut diharapkan manusia dapat hidup bahagia di dunia dan 

akhirat. Sesuai dengan tujuan penciptaanya, maka tinjauan tentang hakikat 

manusia dengan berbagai demensi kemanusiaannya, potensi dan permasalahannya 

menjadi titik tolak bagi pentingnya kegiatan bimbingan dan keagamaan bagi 

manusia, di mana salah satu dari tujuan bimbingan dan keagamaan adalah untuk 

memilihara dan mencapai kesehatan mental.  

Salah satu persoalan masyarakat adalah keterbatasan di rumah sakit 

khususnya pasien rawat inap terutama yang menderita panyakit kronis yang 

membutuhkan bimbingan islami. Seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum 

Daerah Meuraxa Banda Aceh sehingga sebagian besar orang yang sedang sakit 

akan mengalami timbulnya goncangan mental dan jiwanya karena penyakit yang 

dideritanya sehingga memperlambat proses kesembuhannya. Pasien yang 

mengalami kondisi tersebut di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh 

sangat memerlukan bantuan spiritual yang dapat menimbulkan rasa optimis dan 

selalu sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Sebagaimana Allah telah 

memerintahkan manusia untuk selalu sabar dalam menghadapi segala musibah 

yang menghadangnya, baik itu ujian, cobaan, ataupun peringatan dari Allah. 

Karena jika dia sabar, maka Allah akan menampakkan kebaikannya, dengan 

tujuan agar selanjutnya manusia bisa memahami kemaslahatan yang tersembunyi 

di balik  itu. 
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Namun dalam kenyataan sebagian besar orang yang menderita sakit di 

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh tidak bisa menerima 

keadaannya. Dalam kondisi seperti ini, mereka menghadapi dilema dan beban 

mental di luar kemampuannya. Seperti perasaan cemas, marah, tidak percaya diri 

dan mudah putus asa. Dengan kondisi seperti ini maka perlu adanya bimbingan 

islami bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda 

Aceh. 

Oleh karena itu, bimbingan Islam di Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh 

dituntut untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin pesat sebagai 

akibat kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan pengaruh global, 

sehingga pembimbing islami harus mampu menyesuaikan dengan tuntutan zaman 

yang harus dikelola dengan baik, lebih-lebih sasarannya saat ini semakin 

berkembang dan beban tugasnya juga semakin berat serta komplek. Untuk 

tuntutan itulah, pembimbing islami harus mampu mengemas dan menyajikan 

materi bimbingan  islami bagi pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Banda Aceh yang mampu memberikan pemahaman, motivasi, 

pengarahnya dan alternatif solusi dari sakit dan masalah yang dihadapi oleh 

pasien. 

Secara teoritis, manusia berunsurkan jasmaniah dan rohaniah. Sakit 

jasmaniah atau fisik ditangani oleh ahli atau dokter sebagai orang yang dianggap 

paling tahu bagaimana cara penyembuhannya. Menyadari hal tersebut, maka 

menjadi penting pelayanan bimbingan islami secara prefesional di Rumah Sakit 

Meuraxa di Banda Aceh. Untuk mencapai hal tersebut, yang bertanggung jawab 
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terhadap kesehatan pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa 

Banda Aceh baik dalam aspek jasmani maupun aspek rohani adalah Rumah Sakit 

Umum Daerah Meuraxa itu sendiri. 

Karena itu bimbingan islami pasien Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh 

harus dikelola secara professional dengan berbagai pelayanan, yakni: 
6
 

a. Bimbingan psikoreligius 

b. Bimbingan fiqh orang sakit 

c. Perawatan jenazah 

d. Terapi Qur’ani / konsultasi psiko spiritual 

Berdasarkan observasi peneliti melihat bahwa kurangnya pengetahuan 

bimbingan islami terhadap pasien rawat inap seperti membaca dan mengamalkan 

Al-Qur’an, hal ini merupakan sebuah kendala bagi diri pasien tersendiri sehingga 

pembimbing islami membutuhkan beberapa metode untuk mengatasi hal tersebut 

demi terwujudnya ketenangan jiwa bagi pasien. Adapun metode yang digunakan 

disarankan komprehensif seperti metode lisan melalui ceramah individual dan 

kolektif serta metode tulisan seperti simbol agama, kaligrafi dan buku panduan 

agama. Keberadaan layanan bimbingan islami di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Banda Aceh tentunya akan memberi dampak positif bagi kepuasan 

pasien sekaligus merupakan sebuah terobosan yang patut untuk dilakukan pihak 

rumah sakit sebagai bagian dari usaha meningkatkan mutu pelayanan dan 

mengembangkan citra positif di masyarakat. Keberadaan bimbingan islami bisa 

menjadi sebuah kekuatan baru dan bergerak luar biasa apabila dikelola dan 

_______________ 

6
 Jurnal Kesehatan tentang : Pentingnya Pengetahuan Kesehatan , www.lontar.ui.ac.id, 

dilihat pada 4 April 2017. 

http://www.lontar.ui.ac.id/
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ditingkatkan kualitas pelayanannya untuk menghasilkan kepuasan pasien agar 

setia dan kosisten untuk memanfaatkan pelayanan bimbingan kerohanian yang 

ada di rumah sakit. 

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang “Pola Bimbingan Islami Terhadap Pasien Rawat Inap di Rumah 

Sakit Umum Meuraxa Banda Aceh”. Harapannya dapat memberikan masukan 

dan kontribusi yang positif terhadap kualitas bimbingan Islami di Rumah Sakit 

Umum Meuraxa Banda Aceh dengan pendekatan konseling Islami.  

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pola bimbingan islami terhadap pasien rawat inap di Rumah 

Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh? 

2. Bagaimana dampak bimbingan islami terhadap  pasien rawat inap di 

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pola bimbingan islami terhadap pasien rawat inap di 

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh. 
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2. Untuk mengetahui dampak bimbingan islami terhadap pasien rawat inap di 

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis, penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang bimbingan dan 

konseling, dan khususnya dalam bimbingan islami terhadap pasien rawat 

inap di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh. 

 

 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Staff pegawai, perawat, dokter, penelitian ini sebagai informasi 

agar dapat membimbing pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum 

Daerah Meuraxa Banda Aceh. 

b. Bagi masyarakat, penelitian ini sebagai informasi bahwa bimbingan 

islami sangat membantu kesembuhan dan mental terhadap pasien 

rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh. 

c. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan, pengalaman dan 

pengetahuan tentang terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit 

Umum Meuraxa Banda Aceh. 

 

E. Defenisi Operasional 
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1. Pola 

Pola merupakan bentuk atau model yang biasa dipakai untuk membuat 

atau untuk menghasilkan suatu bagian dari sesuatu, khususnya yang ditimbulkan 

cukup mempunyai suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan 

atau terlihat.
7
 

 

2. Bimbingan 

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada 

individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau mengatasi 

kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya agar individu dapat mencapai 

kebahagian dalam hidupnya.
8
 

 

3. Bimbingan Islami 

Bimbingan islami merupakan suatu usaha untuk membimbing dan 

mempertahankan serta mengembangkan atau menyempurnakan dalam segala 

seginya, baik segi akidah, segi ibadah dan segi akhlak secara islami.
9
 

 

4. Rawat Inap 

Rawat inap  (opname) adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien 

oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien 

diinapkan di suatu ruangan di rumah sakit.
10

 

_______________ 

7
 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 301. 

8
 Prayitno, Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), hlm.12. 

9
 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34. 
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F. Sistematika Pembahasan Skripsi 

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam 

berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika skripsi ini sebagai 

berikut: 

1. Bab Pertama: Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi 

penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional, dan sistematika 

pembahasan skripsi. 

2. Bab Kedua Landasan teoritis yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Bab Ketiga Metode penelitian yang berisi jenis penelitian, objek dan 

subjek penelitian, teknik pemilihan subjek penelitian, teknik pengumpulan 

data, prosuder penelitian dan pedoman penelitian.  

4. Bab Keempat Laporan penelitian yang berisi data hasil penelitian dan 

pembahasan. 

5. Bab Kelima Kesimpulan dan saran yang merupakan kesimpulan dan saran 

dari skripsi. 

                                                                                                                                                                       

10
 Jurnal Kesehatan tentang : Pentingnya Pengetahuan Kesehatan , www.lontar.ui.ac.id, 

dilihat pada 4 April 2017. 

http://www.lontar.ui.ac.id/
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

A. Landasan Teoritis Bimbingan  Islami 

1. Pengertian Bimbingan Islami 

Bimbingan dan konseling merupakan istilah dari bahasa Inggris Guidance 

dan Counseling. Istilah konseling di Indonesia sama dengan penyuluhan. Akan 

tetapi, karena istilah penyuluahan banyak digunakan di bidang lain seperti dalam 

penyuluhan pertanian dan penyuluhan keluarga berencana yang sama sekali 

berbeda isinya dengan yang dimaksudkan dengan konseling. Maka agar tidak 

menimbulkan kesalahpahaman, istilah counseling langsung diserap menjadi 

konseling.
1
 Namun secara istilah ada beberapa pendapat, di antaranya : 

a. Menurut  Bimo Walgito : 

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan individu-

individu atau sekumpulan individu-individu dalam menghindari atau 

mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya agar individu atau 

sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahtraan hidupnya.
2
 

 

b. Menurut Jumhana Wijaya 

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu-

individu yang dilakukan secara terus menerus (continue) supaya individu 

tersebut dapat memahami dirinya sendiri sehingga dia sanggup 

mengarahkan diri dan bertindak wajar sesuai dengan lingkungan.
3
 

 

_____________ 

1
 Thohari Musnawar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, 

(Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm.3.  

2
 Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, (Yogyakarta: Andi Offset, 

2005), hlm.4. 

3
 Juhana Wijaya, Psikologi Bimbingan, (Bandung: Enerco, 2009), hlm.11. 
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Singkat kata, bimbingan adalah layanan bantuan kepada individu yang 

mempunyai masalah dalam kehidupannya. Jadi, bimbingan adalah proses dalam 

membantu individu yang mempunyai masalah supaya dapat mencapai penyesaian 

masalahnya. 

Mengenai dengan kedudukan dan hubungan antara bimbingan dan 

konseling terdapat banyak pandangan, salah satunya memandang konseling 

sebagai tehnik bimbingan, dengan kata lain, konseling berada dalam bimbingan. 

Pendapat lainnya menyatakan bahwa bimbingan memusatkan diri pada 

pencegahan munculnya masalah, sedangkan konseling memusatkan diri pada 

pemecahan masalah yang dihadapi individu, yakni mencegah timbulnya masalah 

pada seseorang, sementara konseling bersifat kuratif atau korektif. Yakni 

mencegah atau menanggulangi masalah yang dihadapi oleh seseorang. Dengan 

demikian bimbingan dan konseling berhadapan dengan obyek garapan yang sama, 

yaitu problem atau masalah, perbedaannya terletak pada titik berat perhatian dan 

perlakuan terhadap masalah yang akan diselesaikan. Diketahui bahwa bimbingan 

memperhatikan juga penyembuhan atau pencegahan masalah, tetapi titik beratnya  

pada pencegahan. 

Sedangkan konseling menitikberatkan pada pemecahan masalah, tetapi 

juga memperhatikan pencegahan masalah. Masalah yang dihadapi atau digarap 

bimbingan merupakan masalah yang ringan, sementara yang digarap konseling 

relatif berat, konseling kerap kali harus menyerahkan kepada bimbingan ilmu lain 

misalnya psikoterapi. Masalah yang menjadi obyek garapan bimbingan dan 

konseling adalah masalah psikologis bukan masalah-masalah fisik, masalah fisik 
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diserahkan kepada bidang yang relevan (kedokteran).
4
 Namun dalam halaman ini 

peneliti lebih memfokuskan pada bimbingan saja yang mana menjadi bahasan 

utama dalam penelitian ini dan tidak membahas tentang konseling secara rinci, 

peneliti hanya menerangkan secara umum saja. 

Dengan pengertian bimbingan yang telah dikemukakan di atas maka dapat 

dikatakan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada 

seseorang atau kelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh 

pembimbing individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. 

Bimbingan itu dapat diberikan kepada seorang individu atau sekumpulan individu. 

Ini berarti bahwa bimbingan dapat diberikan secara individual dan kelompok. 

Bimbingan dapat diberikan pada siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang 

umur sehingga anak atau orang dewasa dapat menjadi objek bimbingan. 

Kemandirian yang menjadi tujuan usaha bimbingan ini mencakup lima fungsi 

pokok yang hendak dijalankan oleh pribadi yang mandiri, yaitu : 

a. Mengenal dirinya sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya. 

b. Menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. 

c. Mengambil keputusan. 

d. Mengarahkan diri sendiri. 

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan bimbingan islami yaitu 

proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan 

ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat, dengan demikian bimbingan islami merupakan proses 

_____________ 

4
 Thohari Musnawar, Dasar-Dasar Konseptual…, hlm. 3. 
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bimbingan sebagaimana proses bimbingan lainnya, tetapi dalam seluruh seginya 

berdasarkan ur‟an dan sunnah Nabi.
5
 

Dari paparan pengertian bimbingan islami di atas dapat dikatakan bahwa 

bimbingan islami lebih menitikberatkan pada penyelesaian masalah atau 

pencegahan masalah yang dihadapi individu atau kelompok. Bimbingan islami 

tidak hanya memberikan bantuan atau mengadakan perbaikan akan tetapi 

bimbingan islami juga memberikan penyembuhan, pencegahan, demi 

keharmonisan hidup secara lahiriah dan batiniah. Dalam hal ini peneliti hanya 

memfokuskan pada penerapan bimbingan islami bukan pada konselingnya, oleh 

karena itu bimbingan islami lebih menekankan pada pemberian bimbingan secara 

islami terhadap penanganan kasus pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum 

Daerah Meuraxa Banda Aceh dan memberikan bimbingan islami secara efektif 

terhadap pasien yang telah divonis mengalami penyakit kronis atau penyakit 

lainnya. 

 

2. Tujuan dan Fungsi Bimbingan  Islami 

a. Tujuan Bimbingan Islami 

Secara umum bimbingan bertujuan untuk membantu individu atau 

masyarakat mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya agar mencapai 

kebahagian hidup di dunia dan akhirat. Dengan demikian tujuan bimbingan islami 

adalah : 

_____________ 

5
 Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 

2001), hlm. 5. 
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1) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan 

kebersihan jiwa menjadi tenang, damai (mumtahanah) bersikap 

lapang dada (radhiyah) pencerahan taufik dan hidayah tuhannya 

(mardhiyah). 

2) Untuk menghasilkan suatu perubahan dengan kesopanan tingkah 

laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri dan 

lingkungan sosial. 

3) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu 

sehingga berkembang rasa berkeinginan untuk berbuat taat kepada 

Allah. 

4) Untuk menghasilkan potensi ilahiyah sehingga dengan potensi itu 

individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik 

dan benar, dapat memberi manfaat dan keselamatan bagi 

lingkungan pada berbagai aspek kehidupan.
6
 

Sedangkan tujuan secara khusus dalam bimbingan islami adalah : 

1) Membantu individu agar tidak keliru dalam menghadapi masalah. 

2) Membantu individu mengatasi masalah yang dihadapinya. 

3) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan 

kondisi yang baik atau telah baik agar tetap baik sehingga tidak 

menjadi sumber masalah bagi dirinya.
7
 

_____________ 

6
 M. Hamdani Bakran, Adz-dzaki, Psikologi dan Konseling Islami Penerapan Metode 

Sufistik, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 167-168. 

7
 Thohari Musnawar, Dasar-Dasar…, hlm. 34. 
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HM. Baried Ishom mengemukakan bahwa tujuan diadakannya bimbingan  

Islam adalah  : 

1) Menyadarkan penderita agar dapat memahami dan menerima 

cobaan yang sedang dideritanya secara ikhlas. 

2) Ikut serta memecahkan dan meringankan problem kejiwaan yang 

sedang dijalaninya. 

3) Memberikan pengertian dan bimbingan pada penderita dalam 

melaksanakan kewajiban islami harian yang harus dikerjakan 

dalam batas kemampuan. 

4) Perawatan dan pengobatan dikerjakan dengan berpedoman 

tuntunan Islam, memberi makan, minum obat per-oral maupun 

parenteral dan lain-lain. 

5) Menunjukan prilaku dan bacaan yang sesuai dengan kode etik 

kedokteran dan tuntutan agama.
8
 

Bagaimanapun tujuan bimbingan islami merupakan bimbingan untuk 

menuntun orang Islam dalam rangka memelihara dan meningkatkan pengalaman 

ajaran agamanya kepada Allah disertai perbuatan baik dan perbuatan yang 

mengandung unsur-unsur ibadah dengan berpedoman tuntunan Islam. 

Orang sakit tentu merasakan tubuh yang tidak enak dan tidak stabil. Oleh 

karenanya, bimbingan islami sangat diperlukan sekali guna penyembuhan dari 

segi psikisnya sebab orang yang sakit psikisnya lemah, dengan dibimbing melalui 

pendekatan agama, diharapkan orang tersebut merasa tenang dan damai. 

_____________ 

8
 Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, Ahmad Syahirul Alim, Bimbingan Islam Untuk 

Hidup Muslim, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2013), hlm. 326. 
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Pemberian bimbingan Islami harus rutin sehingga pasien betul-betul memahami 

tujuan dari bimbingan ini serta memahami dirinya sendiri dalam arti dapat keluar 

dari kesulitan-kesulitan yang terjadi pada lingkungannya. 

 

b. Fungsi Bimbingan Islami  

Thohari Musnawar membagi tujuan bimbingan dan konseling islami 

menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Dengan memperhatikan tujuan umun 

dan khusus bimbingan islami tersebut dapat dirumuskan fungsi dari bimbingan 

islami itu sebagai berikut : 

1) Fungsi preventif, yakni membantu individu menjaga atau 

mencegah timbulnya masalah. 

2) Fungsi kuratif, membantu individu memecahkan masalah yang 

sedang dihadapinya. 

3) Fungsi preservative, yakni membantu individu/kelompok agar 

menjaga situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung 

masalah) yang telah menjadi baik (terpecahkan) itu kembali 

menjadi baik (tidak menimbulkan masalah kembali). 

4) Fungsi developmental, yakni pengembangan yang telah baik agar 

tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak 

memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.
9
 

Pelaksanaan bimbingan islami dapat berjalan dengan baik, jika bimbingan 

islami dapat memerankan dua fungsi utamanya yaitu : 

_____________ 

9
 Thohari Musnawar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami hlm. 4. 
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a. Fungsi umum 

1) Mengusahakan agar pasien terhindar dari segala gagasan dan 

hambatan yang mengancam kelancaran proses perkembangan dan 

pertumbuhan. 

2) Membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap pasien. 

3) Mengungkap tentang kenyataan psikologis dari pasien yang 

bersangkutan yang menyangkut kemampuan dirinya sendiri. Serta 

menarik perhatiannya terhadap bakat yang dimilikinya yang 

berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapainya. 

4) Melakukan pengarahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

pasien sesuai dengan kenyataan bakat, minat dan kemampuan yang 

dimilikinya sampai titik optimalnya. 

5) Memberikan informasi tentang segala hal yang diperlukan oleh 

pasien.
10

 

b. Fungsi Khusus 

1) Fungsi penyaluran, fungsi ini menyangkut bantuan kepada pasien 

dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya baik 

masalah pendidikan maupun maupun pekerjaan sesuai dengan 

bakat dan kemampuan yang dimilikinya. 

2) Fungsi menyesuaikan pasien dengan kemajuan dalam 

perkembangan secara optimal agar memperoleh kesesuiaan, pasien 

_____________ 

10
 Thohari Musnawar, Dasar-Dasar…, hlm. 4. 
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dibantu untuk mengenal dan memahami permasalahan yang 

dihadapi serta mampu memecahkannya. 

3) Fungsi mengadaptasikan program pengajaran agar sesuai dengan 

bakat, minat, kemampuan serat kebutuhan pasien.
11

 

Tujuan bimbingan islami menurut Hamdani Bakran adalah : 

1) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan 

kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai 

(muthmainah), bersikap lapang dada (radhiyah) dan mendapatkan 

pencerahan taufik dan hidayah Tuhannya (mardhiyah). 

2) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan, 

tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri 

sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun 

lingkungan sosial dan alam sekitarnya. 

3) Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu 

sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, 

tolong-menolong dan rasa kasih sayang. 

4) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu 

sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat 

taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya, 

serta ketabahan untuk menerima ujian-Nya. 

5) Untuk menghasilkan potensi ilahiyyah, sehingga dengan potensi itu 

individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik, 

_____________ 

11
 Thohari Musnawar, Dasar-Dasar…, hlm. 4. 
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menanggulangi berbagai persoalan hidup dan dapat memberikan 

kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungan pada berbagai aspek 

kehidupan.
12

 

Bimbingan Islam sifatnya hanya merupakan bantuan saja, sedangkan 

tanggung jawab dan penyelesaian masalah terletak pada diri individu 

(pasien/pasien) yang bersangkutan. Secara garis besar, tujuan bimbingan islami 

dapat dirumuskan untuk membantu individu mewujudkan dirinya sendiri sebagai 

manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

Bimbingan dan Konseling islami memiliki tujuan jangka panjang dan 

jangka pendek yang hendak dicapai, yakni : 

a. Tujuan Jangka Panjang 

Agar fitrah yang dikaruniakan Allah kepada indivdu bisa berkembang dan 

berfungsi baik, sehingga menjadi pribadi kaffah, secara bertahap mampu 

mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, yang 

tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam 

melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, dan ketaatan dalam beribadah dengan 

mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 

b. Tujuan Jangka Pendek 

Terbinanya iman (fitrah) individu hingga membuahkan amal saleh yang 

dilandasi dengan keyakinan yang benar bahwa: 

1) Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus selalu tunduk 

dan patuh pada segala aturannya. Selalu ada kebaikan (hikmah) di 

_____________ 

12
 Hamdani Bakran, Psikoterapi&Konseling Islam, (Jakarta: Rabbani Press, 2009), hlm. 

35-37. 
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balik ketentuan (taqdir) Allah yang berlaku atas dirinya. Manusia 

adalah hamba Allah, yang harus ber-ibadah kepadanya sepanjang 

hayat. 

2) Ada fitrah (iman) yang dikaruniakan Allah kepada setiap manusia, 

jika fitrah iman dikembangkan dengan baik, akan menjadi 

pendorong, pengendali, dan sekaligus pemberi arah bagi fitrah 

jasmani, rohani, dan nafs akan membuahkan amal saleh yang 

menjamin kehidupannya selamat di dunia dan akhirat. 

3) Esensi iman bukan sekedar ucapan dengan mulut, tetapi lebih dari 

itu adalah membenarkan dengan hati, dan mewujudkan dalam amal 

perbuatan. 

4) Hanya dengan melaksanakan syariat agama secara benar, potensi 

yang dikaruniakan Allah kepadanya bisa berkembang optimal dan 

selamat dalam kehidupan di dunia dan akhirat.
13

 

Fungsi khas bimbingan islami tidak hanya memberikan penyuluhan 

bimbingan islami saja, tetapi mengadakan perbaikkan penyembuhan dan 

pencegahan dalam memberikan bimbingan islami demi keharmonisan hidup 

lahiriah, tetapi juga batiniah karena dalam Islam setiap aktivitas baik yang 

berhubungan dengan akal pikiran, perasaan (emosional) dan prilaku harus 

bertanggung jawabkan di depan tuhannya, baik ketika hidup di dunia maupun di 

akhirat kelak. 

 

_____________ 

13
 Ahmad Mubarok, Al-Irsyad an-Nafsy: Konseling Agama Teori dan Kasus, 

(Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 4-5. 
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3. Jenis-Jenis Pelayanan Bimbingan Islami 

Berbagai jenis layanan perlu dilakukan sebagai wujud nyata 

penyelenggaraan pelayanan bimbingan islami terhadap sasaran layanan yaitu 

pasien. Suatu kegiatan dikatakan layanan apabila kegiatan tersebut dilakukan 

melalui kontak langsung dengan sasaran layanan (pasien). Secara langsung 

berkenaan dengan permasalahan ataupun kepentingan tertentu yang dirasakan 

oleh sasaran layanan itu. Serta dampak positif layanan yang dimaksudkan 

diharapkan dapat secara langsung dirasakan oleh pasien yang mendapatkan 

layanan tersebut.
14

 Dalam halaman ini tujuh jenis layanan agama menjadi jenis-

jenis pelayanan bimbingan islami yaitu : 

a. Layanan orientasi agama 

Layanan yang memungkinkan umat mengenal dan memahami lingkungan 

keberagamaannya dari orang-orang yang dapat memberikan pengaruh agama 

untuk mempermudah orang berperan di lingkungan hidup keberagamaan yang 

baru dimasukinya. Misalnya orang yang akan masuk Islam, sebelum 

mengucapkan kalimat syahadat, akan lebih baik kalau diperkenalkan dahulu 

makna dan hakikatnya dua kalimat syahadat yang diucapkan itu. Sehingga dengan 

cara demikian diharapkan orang terjauh dari sifat keterpaksaan dalam menganut 

agama, dengan demikian orang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan 

keberagamaannya dan menjadikan agama sebagai kebutuhan jiwa dan sumber 

_____________ 

14
 Andi Mappiare, Pengantar Konseling dan Psikoterapi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm. 23. 
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kebahagian hidup, disamping materi akidah yang dapat diangkat melalui orientasi 

agaman, materi ibadah, akhlak dan muamalah bisa pula diangkat. 

b. Layanan informasi agama 

Jenis layanan yang memungkinkan umat atau orang yang beragama 

menerima dan memahami informasi keberagamaannya dari sumber yang layak 

dipercaya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penentuan 

sikap dan tingkah laku keberagamaan. Layanan informasi agama bertujuan 

membekali umat dengan berbagai hal yang sangat berguna bagi kehidupan ini. 

c. Layanan penempatan dan penyaluran bakat keberagamaan 

Layanan ini memungkinkan umat beragama memperoleh penempatan dan 

penyaluran yang tepat dan benar dalam pengembangan hidup beragama sesuai 

dengan potensi, minat, bakat, situasi dan kondisi pribadi manusia beragama yang 

bersangkutan. 

d. Layanan bimbingan 

Pembelajaran atau pengajian agama, layanan yang memungkinkan orang 

beragama mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar agama yang baik, materi 

pengajian agama cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajar agama, serta 

berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar agama lainnya yang berguna bagi 

kehidupan beragama. 

e. Layanan konseling agama perorangan 

Layanan yang memungkinkan orang beragama mendapatkan layanan 

langsung tatap muka dengan konselor agama dalam rangka pengentasan 

permasalahan agama yang di hadapi pasien.  
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f. Layanan bimbingan agama kelompok 

Layanan yang memungkinkan sejumlah (sekelompok) orang yang 

beragama memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah 

keberagamaan yang mereka alami masing-masing melalui suasana dan dinamika 

kelompok. 

g. Layanan konseling agama kelompok 

Layanan yang dimaksudkan untuk memungkinkan sejumlah orang yang 

beragama secara berjamaah memperoleh bahan dan informasi dari narasumber 

tertentu tentang masalah hidup keberagamaan mereka yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menentukan sikap dan tingkah laku keberagamaan.
15

 

 

4. Asas-Asas Bimbingan Islami 

Asas bimbingan islami, sama halnya dengan asas-asas bimbingan lainnya. 

Hanya saja azas-azas bimbingan islami berlandaskan sunnah Nabi, ditambah 

dengan berbagai landasan filosofis dan keimanan. Berdasarkan landasan-landasan 

tersebut dijabarkan azas-azas bimbingan islami pada pengembangan diri, 

mengatasi kesulitan-kesulitan dalam hubungan dengan dunia dan akhirat.
16

 Azas-

azas bimbingan islami menurut Thohari Musnawar dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

 

_____________ 

15
 Andi Mappiare, Pengantar Konseling dan Psikoterapi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2002), hlm. 23-25. 

16
 Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Islami Dalam Islam…., hlm. 3. 
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a. Asas Kebahagian Dunia dan Akhirat 

Pada dasarnya tujuan bimbingan Islami adalah membantu pasien, yaitu 

orang yang dibimbing agar mampu mencapai kebahagian hidup yang senantiasa di 

dambakan setiap muslim, kebahagian hidup duniawi, bagi seorang muslim hanya 

merupakan kebahagiaan yang sifatnya sementara, kebahagiaan akhiratlah yang 

menjadi tujuan utama. Allah berfirman dalam ur‟an : 

لنَّاِر 
 
نَٗة َوِكنَا عََذاَب ٱ ِٓخَرِة َحس َ ٔ له

 
نَٗة َوِِف ٱ هَيا َحس َ ن دلُّ

 
َّنَآ َءاتِنَا ِِف ٱ ن يَُلوُل َرب ُم مَّ  َوِمۡنه

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang berdoa: ya Tuhan kami, berilah 

kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharakanlah kami dari siksa 

neraka”. (QS. Al-Baqarah: 201).
 17

 

 

Adapun tafsiran ayat ini disebutkan bahwa dan di antara mereka yakni 

yang boleh melaksanakan haji atau semua manusia yang sudah, belum, atau tidak 

melaksanakan haji ada juga yang menjadikan ibadah haji atau seluruh 

aktivitasnya mengarah kepada Allah dan selalu mengingat-Nya, sehingga ia 

berdoa, “Tuhan kami! demi kasih sayang dan bimbingan-Mu, anugerahilah kami 

hasanah di dunia dan hasanah di akhirat.” 

Anda baca, yang mereka mohon bukan segala kesenangan dunia, tetapi 

yang sifatnya hasanah, yaitu yang baik, bahkan bukan hanya di dunia tetapi juga 

memohon hasanah di akhirat. Dan karena perolehan hasanah belum termasuk 

keterhindaran dari keburukan, atau karena bisa jadi hasanah itu diperolehi setelah 

mengalami siksa, maka mereka menambahkan permohonan mereka dengan 

berkata “dan pelihara pulalah kami dari siksa neraka. 

_____________ 

17
 Depag RI, Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya, (Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah/Penafsiran uran Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentasih Mushaf ur‟an Bogor 2007), 

hlm. 168. 
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Bermacam-macam penafsiran ulama tentang makna hasanah di dunia dan 

hasanah di akhirat. Adalah bijaksana memahaminya secara umum, bukan hanya 

dalam arti iman yang kukuh, kesehatan, afiat dan rezeki yang memuaskan, 

pasangan yang ideal, dan anak-anak yang saleh; tetapi segala yang menyenangkan 

di dunia dan berakibat menyenangkan dihari kemudian. Serta bukan pula hanya 

keterbebasan dari rasa takut di akhirat, hisab (perhitungan) yang mudah, masuk ke 

syurga dan mendapat ridha-Nya, tetapi lebih dari itu, karena anugerah Allah tidak 

terbatas. 
18

 

b. Asas Fitrah 

Manusia menurut Islam dilahirkan dengan membawa fitrah, yaitu berbagi 

kemampuan potensial bawaan dan kecenderungan sebagai muslim atau beragama 

Islam, bimbingan islami membantu pasien untuk mengenang dan memahami 

fitrahnya, fitrah kerap kali juga diartikan sebagai bakat, kemampuan atau bawaan 

dari dalam dirinya. Fitrah manusia semua baik, lingkungan dan keluargalah yang 

membawa ia kedalam kesesatan. 

ِۚ َذ   َّللَّ
 
ِديَل ِلَخلهِق ٱ َاۚ ََل تَبه لنَّاَس عَلَۡيه

 
َِِّت فََطَر ٱ ل

 
ِ ٱ َّللَّ

 
َرَت ٱ يِن َحِنيٗفاۚ ِفطه ََم لِّلِ ِِلَ فَأَِكمه َوۡجه

 ُ لهَلّيِ
 
يُن ٱ دّلِ

 
لَُووَن ٱ لنَّاِس ََل يَله

 
ََرَ ٱ ِننَّ َٱنه   َولَ  

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah 

itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Ar-Ruum: 30).
19

 

 

_____________ 

18
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian ur’an, Jilid 1, 

(Jakarta, Lentera hati, 2002), hlm, 440. 

19
 Depag RI, Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya..., hlm. 253. 
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Adapun tafsir ayat ini menyebutkan maka hadapkanlah wajahmu dengan 

lurus menuju arah yang telah ditentukan oleh Allah demi taat kepada-Nya, yaitu 

arah agama yang lurus dan agama fitrah. Dan berpalinglah kamu dari kesesatan 

untuk menuju kepada petunjuk. Tetaplah kalian semua pada fitrah yang telah 

diciptakan oleh Allah dalam diri manusia, karena sesungguhnya Dia menjadikan 

dalam diri mereka fitrah yang selalu cenderung kepada alam tauhid, dan 

meyakinkannya. Hal ini karena ajaran tauhid itu sesuai dengan apa yang 

ditunjukkan oleh akal dan yang membimbing kepadanya pemikiran yang sehat. 

Tidak layak fitrah Allah diganti atau dirubah. Ini adalah kalimat berita yang 

mengandung makna perintah, jadi seolah-olah dikatakan, “Janganlah kalian 

mengganti agama Allah dengan kemusyrikan.” 

Pejelasannya tafsirnya adalah bahwa akal-akal manusia itu seakan-akan 

lembaran yang putih bersih dan siap untuk menerima tulisan yang siap dituangkan 

keatasnya, dan ia seperti lahan yang dapat menerima semua apa yang akan 

ditanamkan kepadanya. Ia dapat menumbuhkan hanzal (yang buahnya sangat 

pahit) sebagaimana iapun dapat menumbuhkan berbagai macam pohon-pohonan 

yang berbuah dan ia dapat menumbuhkan obat dan racun. 

Jiwa manusia itu datang kepadanya berbagai macam agama dan 

pengetahuan, lalu ia menyerapnya, akan tetapi hal-hal yang baiklah yang paling 

banyak diserapnya. Sebagaimana halnya tumbuh-tumbuhan pun sebagian besar 

daripadanya mengandung racun dan yang tidak bermanfaat sangat sedikit. Dan 

jiwa manusia itu tidak akan mengganti fitrah yang baik ini dengan pendapat-

pendapat yang rusak melainkan dengan ada seorang guru yang mengajarinya. 
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Yang demikian itu adalah umpama dua orang Yahudi dan Nasrani. Seandainya 

orang tua membiarkan anaknya, nescaya sang anak akan mengetahui dengan 

sendirinya, bahwa Tuhan itu satu, dan akalnya tidak akan menuntunnya kepada 

hal yang lain. Kaena sesungguhnya ternakpun tidak akan terpotong-potong 

telinganya atau bagian tubuh lainnya kecuali karena faktor luar dirinya. Demikian 

pula lembaran akal, ia tidak akan terkena pengaruh melainkan dari faktor luar 

yang menyesatkan tanpa ia sadari. 

Hal yang aku perintahkan kepada kalian itu, yaitu ajaran tauhid, ia adalah 

agama yang haq, tiada kebengkokan dan tiada pula penyimpangan di dalamnya. 

Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, demikian itu karena mereka 

tidak mahu menggunakan akalnya guna memikirkan bukti-bukti jelas yang 

menunjukkan kepada ketauhidan ini. Seandainya mereka menggunakan hal 

tersebut dengan sebenar-benarnya, nescaya mereka akan mengikutinya, dan 

mereka tidak akan menghalang-halangi manusia yang menyerap nur-Nya. Dan 

pasti mereka tidak akan menurunkan penghalang-penghalang yang menghambat 

masuknya sinar ketauhidan kepada diri manusia.
20

 

c. Asas Keseimbangan Kerohaniah 

Rohani manusia memiliki unsur daya pikir, merasakan atau menghayati, 

kehendak atau menghayati, kehendak atau hawa nafsu. Bimbingan islami 

menyadari keadaan kodrati manusia tersebut dengan berpijak pada ur‟an dan 

Hadits Nabi, membantu orang yang dibimbing untuk menginterlisasikan norma 

_____________ 

20
 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maragi, (Juz 19, 20, dan 21, Jakarta, 

PT. Karya Toha Putra, 1993), Hlm 83. 
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dengan menggunakan semua kemampuan rohaniah, bahkan cuma mengikuti hawa 

nafsu.  

َلهُوَن ِِبَا َولَهُمه َٱعهُُيٞ َلَّ  نِسِۖ لَهُمه كُلُوٞب َلَّ يَفه
ِ
َله
 
لهِجّنِ َوٱ

 
َن ٱ َ َنثرِٗيا ّمِ وَن َولََلده َذَرٔٱهََن ِلَجهََّنَّ  يُبهُِرُ

ِفلُوَن ِِبَا  لهَغ  
 
ٓئَِم ُُهُ ٱ ِم بَله ُُهه َٱَضلُّۚ ُٱْولَ   هَل   ن َ له

 
ٓئَِم َك ٓۚ ُٱْولَ   َوُلوَن ِِبَا  َولَهُمه َءاَذاٞن َلَّ يَسه

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) 

kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak 

dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai 

mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan 

Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk 

mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan 

mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai”. (QS. Al-

A’raaf: 179).
21

 

  

Melalui ayat ini dan dua ayat berikutnya, dimana ciri-ciri tiap kelompok 

digambarkan, manusia telah dibahagi kedalam dua kelompok. Dua kelompok ini 

adalah para penghuni neraka dan para penghuni syurga. Pertama, dengan penuh 

penekanan dan sumpah, ur‟an memberitahu tentang penghuni neraka, sebagai 

berikut, Dan sesungguhnya kami menjadi untuk isi neraka jahanam itu 

kebanyakannya dari jin dan manusia. Allah Swt menciptakan seluruh manusia 

dalam keadaan yang suci dan tidak berdosa, tetapi, disebabkan oleh perbuatan 

jahat mereka sendiri, sebagian kelompok di Antara manusia itu menjadikan diri 

mereka sendiri sebagai calon-calon penghuni neraka jahanam. Akhir dari orang-

orang seperti ini, adalah kegelapan dan tidak menguntungkan. Ada pula sebagian 

manusia lain sebagai calon penghuni syurga. Akhir dari orang seperti ini adalah 

kesenangan dan kebahagiaan. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan 

untuk memahami (ayat-ayat Allah). 

_____________ 

21
  Depag RI, Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya…, hlm.175. 
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Ciri kedua dari mereka ialah mereka mempunyai mata yang sihat untuk 

melihat kebenaran tetapi mereka tidak memerhatikan tanda dari fakta-fakta (yang 

dapat memberi petunjuk) ydan meninggalkan begitu saja seperti orang buta. 

Ayatnya mengatakan, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya 

untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah). 

Ciri ketiga adalah mereka mempunyai telinga (pendengaran) yang baik 

dan sihat, tetapi mereka tidak mendengarkan kesucian dan kalimat-kalimat yang 

benar, dan seperti orang tuli, mereka menghalangi diri mereka sendiri dari 

mendengarkan kebenaran yang dating dari Tuhan. Ayatnya menyatakan dan 

mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengan (ayat-

ayat Allah). Sesungguhnya, mereka itu seperti hewan ternak, karena kelebihan 

manusia dari hewan terletak pada akal yang terjaga, penglihatan yang jelas, dan 

pendengarannya. Para penghuni neraka ini begitu menyedihkan, telah kehilangan 

tiga kemampuan tersebut. Ayatnya berbunyi mereka itu seperti binatang ternak. 

Bahkan, mereka menjadi lebih buruk dari hewan ternak dan lebih tersesat. 

Ayatnya dilanjutkan dengan mengatakan bahkan mereka lebih sesat lagi. Hewan 

ternak tidak memiliki bakat dan kemampuan seperi yang dimilik manusia. 

Manusia, dengan intelektualnya, penglihatan mata, dan pendengaran telinga yang 

dimiliki, dapat meraih semua hal untuk maju dan berkembang. Tetapi, lantaran 

hasrat dan kecenderungannya pada harta benda (duniawi), mereka membiarkan 

kemampuan dan bakat itu menjadi tidak berguna. Orang ini adalah orang yang 

lalai, dan karena itu, mereka mengembara di jalan kehidupan yang menyimpang. 

Ayat ini ditutup dengan menyatakan mereka itulah orang-orang yang lalai. 
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Mereka sebenarnya berada di dekat mata air kehidupan, tetapi mereka menjerit 

kehausan. Pintu gerbang kebahagiaan dibuka untuk mereka, tetapi mereka bahkan 

tidak mahu menengoknya.
22

 

d. Asas “lillahi ta’ala” 

Bimbingan islami diselenggarakan semata-mata karena Allah. 

Konsekuensi dari rasa ini berarti pembimbing melakukan tugasnya dengan penuh 

keikhlasan, tanpa pamrih, sementara yang dibimbing pun menerima bimbingan 

atau konseling pun dengan ikhlas dan rela, karena semua pihak merasa bahwa 

semua yang dilakukan adalah karena dan untuk pengabdian kepada Allah semata, 

sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai makhluk Allah yang harus senantiasa 

mengabdi padanya sesuai dengan firman Allah swt dalam ur‟an . 

لَِوَُي  لهَل  
 
ِ َرّبِ ٱ َياَي َوَمَواِِت َّلِلَّ نَّ َصََلِِت َونُُسِِك َوَمحه

ِ
 كُله ا

Artinya: “Katakan: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku 

hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. (QS. Al-An’am: 62).
23

 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa perkara Rasulullah saw harus 

memberitahukan kepada kaum musyrikin bukan hanya dari sisi keyakinan saja 

bahwa iya adalah seorang muwahhid (yang bertauhid), tapi juga dari sisi tingkah 

laku bahwa dalam mengerjakan apapun dari perbuatan baik, termasuk solat, 

semua ibadah, dan bahkan hidup dan matinya, seluruhnya, ditujukan kepada 

Tuhan semesta alam. Ayat ini mengungkapkan, katakanlah; “Sesungguhnya 

shalat dan ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta 

_____________ 

22
 Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran, Jilid 6, (Jakarta, Penerbit al-Huda, 

2004), hlm 154.  

23
 Depag RI, Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya…, hlm. 204 
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alam”. Artinya katakanlah: hidupku untuk Allah, matikupun untuk Allah. 

Kupersembahkan semua yang kumiliki di jalan-Nya. Segala keinginanku, semua 

cintaku, dan seluruh keberadaan yang aku miliki hanya milik Allah. Untuk 

membatalkan semua jenis kemusyrikan dan kekafiran ayat ini menegaskan bahwa 

Allah Swt adalah Dia yang tidak ada sekutu dan bandingnya, tiada sekutu bagi-

Nya.
24

 

e. Asas Kemajuan Individu 

Bimbingan dan konseling islami, berlangsung pada citra manusia menurut 

Islam, memandang seseorang individu merupakan suatu eksistensi tersendiri. 

Individu mempunyai hak, mempunyai perbedaan individu dari yang lainnya, dan 

mempunyai kemerdekaan pribadi sebagai konsekuensi dari haknya dan 

kemampuan fundamental potensi rohaniahnya. Mengenai perbedaan individu 

antara lain dapat dipahami dari ayat berikut : 

ُه ِبَلَدٖر  نَ   ٍء َخلَله َنَّ ُُكَّ ََشه
ِ
 ا

Artinya: Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. (QS. 

Al-Qamar: 49).
25

 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya segala yang terjadi di dalam 

kehidupan ini adalah dengan ketentuan Allah dan pembentukannya, menurut 

ketentuan hikmahnya-Nya Yang Maha Bijaksana dan aturan-Nya yang 

menyeluruh dan sesuai dengan sunnah-sunnah yang dia letakkan pada makhluk-

Nya. 

_____________ 

24
 Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran, Jilid 5, (Jakarta, Penerbit al-Huda, 

2004), hlm 370. 

25
 Depag RI, Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya…, hlm. 529. 
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Menurut hadis sahih, “Mohonlah ampun kepada Allah dan jnganlah 

bersikap lemah. Jika kamu ditimpa suatu perkara, maka katakanlah, „Allah telah 

menentukan, dan apapun yang Dia kehendaki, Dia laksanakan.‟ Dan janganlah 

kamu mengucapkan, „Sekiranya aku melakukan begini, tentu begini.‟ Karena 

kata-kata sekiranya akan membukakan peranan setan.” 

Sedang menurut hadis lain yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa 

Rasulullah saw pernah bersabda, “dan ketahuilah, bahwa sekiranya umat itu 

sepakat untuk memberi sesuatu manfaat kepadamu yang tidak ditulis oleh Allah 

untukmu, niscaya mereka takkan dapat membahayakan kamu. Pena-pena telah 

kering dan lembaran-lembaran telah dilipat”. Setelah itu, Allah swt menerangkan 

bahwa ketentuan-Nya pasti berlaku kepada makhluk-Nya, maka Dia terangkan 

pula bahwa kehendak-Nya pun pasti berlaku pada mereka.
26

 

f. Asas Sosialitas Manusia 

Manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini diakui dan diperhatikan dalam 

bimbingan dan konseling islami. Pergaulan, cinta, kasih, rasa aman, penghargaan 

terhadap diri sendiri dan orang lain, rasa memiliki dan dimiliki,semuanya 

merupakan aspek-aspek yang diperhatikan di dalam bimbingan dan konseling 

Islam, karena ciri hakiki manusia. Dalam bimbingan dan konseling Islam, 

sosialitas manusia diakui dengan memperhatikan hak individu. 

ُوَ  َۡجَا َوبَثَّ ِمۡنه َا َزوه ِحَدٖة َوَخلََق ِمۡنه َّفهٖس َو  ن ن ي َخلََلُُك ّمِ ِ َّلَّ
 
َُُّكُ ٱ َُّلوْا َرب ت

 
لنَّاُس ٱ

 
َا ٱ ٓأَُّيُّ اَٗل يَ   ََ ا ِر

ُُكه َركِ  َ ََكَن عَلَيه َّللَّ
 
نَّ ٱ

ِ
َحاَمۚ ا َره له

 
ي تََسآَءلُوَن ِبِهۦ َوٱ ِ َّلَّ

 
َ ٱ َّللَّ

 
َُّلوْا ٱ ت

 
 يٗبا َنثرِٗيا َوِنَساٗٓءۚ َوٱ

_____________ 

26
 Ahmad Mustafa Al Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi, Juz 25, 26,dan 27,(Semarang: 

Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm 177. 
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Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 

isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 

dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan 

(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 

dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa’: 1).
27

 

 

 Ayat ini menyebutkan bahwa Allah menjadikan kita dari orang yang 

seorang, dan dari orang yang seorang itu diciptakan pasangannya, dan istrinya. 

Semua manusia lahir dari pasangan semua isteri. Allah mengembangbiakkan 

manusia dari laki-laki dan perempuan. Dari pasangan suami isteri lahirlah 

keturunannya yang banyak, baik laki-laki atupun perempuan. Allah berulangkali 

menyampaikan perintah takwa, maksudnya adalah untuk lebih meneguhkan, 

sehingga umat manusia selalu memperhatikannya. Allah memperhatikan segala 

amalanmu, bagaimana amalan-amalan tersebut timbul dari dirimu, dan bagaimana 

pengaruhnya terhadap keadaanmu dan perilakumu. Tidak sesuatu pun yang 

tersembunyi bagi Allah. Karena itu, Dia mensyariatkan hukum-hukum yang 

mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) bagimu, baik di dunia ataupun di 

akhirat.
28

 Ayat ini juga mendorong kita untuk berlaku ikhlas. Sebab, jika kita 

ingat bahwa Allah sentiasa memperhatikan seluruh kehidupan dan perilaku 

manusia, memperhati segala amalannya, tentulah kita akan memelihara atau 

menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. 

 

 

_____________ 

27
 Depag RI, Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya…, hlm.78. 

28
 Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Tafsir ur’anul Majid An-Nur, Jilid 1, 

(Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 483 
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g. Asas Kasih Sayang 

Setiap manusia memerlukan cinta kasih dan rasa sayang dari orang lain. 

Rasa kasih sayang ini dapat mengalahkan dan menundukkan banyak masalah. 

Bimbingan dan konseling islami dilakukan dengan berlandaskan kasih dan 

sayang, sebab hanya dengan kasih sayanglah bimbingan dan konseling akan 

berhasil. 

h. Asas Saling Menghargai dan Menghormati 

Dalam bimbingan dan konseling islami kedudukan pembimbing atau 

konselor dengan yang dibimbing atau pasien pada dasarnya sama atau sederajat, 

perbedaannya terletak pada fungsinya saja, yakni pihak yang satu memberikan 

bantuan dan yang satu menerima bantuan. Hubungan yang terjalin antara pihak 

pembimbing dengan yang dibimbing merupakan hubungan yang saling 

menghormati sesuai dengan kedudukan masing-masing sebagai makhluk Allah. 

ٍء َحِسيب   َ ََكَن عَََلٰ ُُكِّ ََشه َّللَّ
 
نَّ ٱ

ِ
ٓۗٓ ا َآ َٱوه ُردُّوَها َسَن ِمۡنه َذا ُحيِّيُُت ِبَتِحيَّٖة فََحيُّوْا ِبأَحه

ِ
 ا َوا

Artinya: “Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, 

maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau 

balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah 

memperhitungkan segala sesuatu”. (QS. An-Nisa: 86).
29

 

 

Di sini disebutkan bahwa apabila kamu diberi salam dengan ucapan salam, 

maka balaslah ucapan salam itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan 

yang serupa. Dalam sistem pendidikan Islam, mengucapkan salam tidak hanya 

diharapkan dari seorang yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya kepada 

seorang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya. Dalam sistem ini, Allah, 

Nabi saw, dan para malaikat pun mengucapkan salam. 

_____________ 

29
 Depag RI, Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya…, hlm.235. 
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Dalam Islam (adat Islam), mengucapkan salam kepada orang lain sangat 

dianjurkan, baik kita kenal dengannya ataupun tidak. Jadi seorang yang tidak 

mahu mengucapkan salam deanggap sebagai orang yang kikir. Nabi saw biasa 

mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau jumpai, bahkan anak-anak 

sekalipun. Agar supaya orang tahu bahwa cara mengucapkan salam dan cara 

menjawabnya, serta keunggulan dan persamaan yang mereka miliki dan dalam 

tahap mana mereka berada.
30

 

i. Asas Musyawarah 

Bimbingan dan konseling islami dilakukan dengan asas musyawarah, 

artinya antara pembimbing/konselor dengan yang dibimbing atau pasien terjadi 

dialog yang baik, satu sama lain tidak saling merasa terpaksa, tidak ada perasaan 

tertekan dan keinginan tertekan.
31

 

 ِ َّللَّ
 
َن ٱ ٖة ّمِ َ ُمه فَِبَوا َرۡحه ُ  َفۡنه فه

 
ِۖ فَأ ِِلَ وْا ِمنه َحوه ُُّ نَف

 
لهَللهِ  َل

 
ا لَِلي َ ٱ ِۖ َولَوه ُننَ  فَ ًا  ِلنَ  لَهُمه

لهُوَتوَ 
 
َ ُُيِ ُّ ٱ َّللَّ

 
نَّ ٱ

ِ
ِۚ ا َّللَّ

 
ه عَََل ٱ َ  فَتََوُكَّ َذا َفَزمه

ِ
ِرِۖ فَا َمه له

 
ُُهه ِِف ٱ ِفره لَهُمه َوَشاِوره َتغه س ه

 
َُي َوٱ ِ  ّّكِ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 

mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 

yang bertawakkal kepada-Nya”. (QS. Ali-Imran: 159).
32

 

 

Dalam ayat ini bertemulah pujian yang tinggi dari Allah terhadap Rasul-

Nya, karena sikapnya yang lemah lembut, tidak lekas marah kepada umat-Nya 

_____________ 

30
 Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran, (Sebuah Tafsir Sederhana Menuju 

Cahaya ur’an) Jilid 4, (Jakarta, Penerbit al-Huda, 2004), hlm 126. 

31
 Thohari Musnawar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, 

(Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 32. 

32
 Depag RI, Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya…, hlm. 72. 
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yang tengah dituntun dan dididiknya iman mereka lebih sempurna. Sudah 

demikian kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya, karena laba 

akan harta itu, namun Rasulullah tidaklah terus marah-marah saja. Melainkan 

dengan jiwa besar mereka dipimpin.
33

 Dalam ayat ini Allah menegaskan, sebagai 

pujian kepada Rasul, bahwasanya sikap yang lemah lembut itu, ialah karena ke 

dalam dirinya telah dimasukkan oleh Allah rahmat-Nya. Rasa rahmat, belas 

kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan Allah ke dalam diri beliau, sehingga 

rahmat itu pulalah yang mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin. 

 

5. Metote-Metode Bimbingan Islami 

Dalam menjalankan metode bimbingan islami telah dijelaskan dalam Al- 

Qur‟an pada surah An-Nahl ayat 125 Allah berfirman : 

ََلٰ َسِبيِل 
ِ
ُع ا ده

 
ََّم ُهَو ٱ نَّ َرب

ِ
َسُنۚ ا َِِّت ِِهَ َٱحه ل

 
ِدلههُم ِبأ   ََ نَِةِۖ َو ِة ٱ لهَحس َ ًَ ِف لهَووه

 
َِة َوٱ لهِحۡكه

 
َِّم ِبأ َرب

لهُوههَتِديَن 
 
ۦ َوُهَو َٱعهََلُ ِبأ  َٱعهََلُ ِبَون َضلَّ َفن َسِبيِِلِ

Artinya: “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk”. (QS. An-Nahl; 125).
34

 

 

Ayat ini dan beberapa ayat selanjutnya yang menjadi ayat-ayat terakhir 

surat an-Nahl mengajak Rasulullah Saw dan seluruh pendidikan dan ilmuwan 

Islam agar menggunakan cara yang tepat dalam mengajak manusia menuju 

kebenaran.  Karena semua orang tidak dapat diajak lewat satu cara saja. Artinya, 

hendaknya berbicara kepada orang lain sesuai dengan kemampuan dan informasi 

_____________ 

33
 Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 2 (Singapore: Pustaka Nasional, 1980), hlm. 965. 

34
 Depag RI, Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya…, hlm. 168. 
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yang dimilikinya. Oleh karenanya, ketika menghadapi ilmuwan dan orang yang 

berpendidikan hendaknya menggunakan argumentasi yang kuat. Menghadapi 

orang awam atau masyarakat kebanyakan hendaknya memberikan pelajaran atau 

nasihat yang baik. Sementara membantah atau berdialog dua arah dengan mereka 

yang keras kepala harus dilakukan dengan cara yang baik dan berpengaruh.  

Mengajak orang lain kepada kebenaran dengan cara hikmah senantiasa 

baik dan dapat diterima. Karena argumentasi yang berlandaskan akal adalah 

kokoh dan menjadi dasar bagi semua orang berakal dalam berdialog dan 

berinteraksi. Namun cara memberikan pelajaran atau nasihat dan bantahan atau 

dialog dapat dinilai baik atau buruk. Oleh karenanya sekaitan dengan nasihat 

Allah memberikan penekanan Mau’izhah Hasanah yang berarti memberikan 

pelajaran yang baik, sementara terkait bantahan memerintahkan memberikan 

bantahan yang ahsan (terbaik). Karena sering terjadi nasihat yang disampaikan 

disertai rasa bangga bahkan sombong dari orang yang memberikan nasihat dan 

menghina mereka yang dinasihati. Dalam kondisi yang demikian hasil yang 

diinginkan malah sebaliknya. Mereka yang diajak kepada kebenaran bukan saja 

menjadi benci kepada yang memberikan nasihat, bahkan boleh jadi malah 

membenci kebenaran. 
35

 

Sekaitan dengan masalah membahas dan membantah, uran 

merekomendasikan umat Islam agar membantah pandangan orang lain dengan 

cara terbaik. Karena tujuan yang diinginkan adalah menarik dan menyeru orang 

pada kebenaran, bukan berdebat dan adu mulut yang berujung pada semakin 

_____________ 

35
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian ur’an, (Jakarta: 

LenteraHati, 2011), Cet. IV, Jilid. 7, hlm. 383. 
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kuatnya sikap keras kepala dan penentangan terhadap kebenaran. Membahas satu 

masalah dengan mereka yang menentang harus berdasarkan kebenaran, keadilan 

dan kejujuran, bukan kelicikan, kebohongan dan penghinaan. 

Metode tersebut lebih baik digunakan untuk menjalankan bimbingan 

islami yang merupakan suatu aktifitas yang hidup dan mengharapkan akan 

lahirnya perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang sangat didambakan 

oleh konselor dan pasien, maka untuk mencapai tujuan yang mulia itu kiranya 

sangatlah diperlukan adanya beberapa metode yang memadai. Karena apabila 

tidak mendukung dengan berbagai metode maka tujuan utama bimbingan tidak 

akan tercapai dengan baik dan memuaskan bagi kedua pihak konselor maupun 

pasien.
36

 Metode bimbingan islami dapat diklafikasikan menjadi 2 metode yaitu : 

a. Metode Langsung 

Metode langsung adalah metode di mana melakukan komunikasi dengan 

cara langsung dengan pasien yang akan diberi bimbingan. Metode ini dapat dirinci 

lagi menjadi 2 yaitu : 

1) Metode individual 

Pembimbing islami  ini melakukan komunikasi langsung secara 

individual dengan pihak yang akan dibimbingnya. Hal ini dapat dilakukan 

dengan tehnik : 

a) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog 

langsung tatap muka dengan pihak yang akan dibimbing. 

_____________ 

36
 Thohari Musnawar, Dasar-dasar…., hlm. 49-50. 
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b) Kunjungan kerumah, yakni pembimbing mengadakan dialog 

dengan pasiennya tetapi dilakukan di rumah pasien sekaligus 

untuk mengamati keadaan rumah pasien dan lingkungannya. 

c) Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing atau 

konselor melakukan percakapan individual sekaligus 

mengamati kerja pasien dan lingkungannya. 

Pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan pasien 

dalam kelompok. Hal ini dapat dengan teknik-teknik : 

a) Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan 

bimbingan dengan cara mengadakan diskusi bersama pasien 

yang mempunyai masalah yang sama. 

b) Karya wisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan 

secara langsung dengan mempergunakan ajang karya wisata 

sebagai forumnya. 

c) Sisi drama, yakni bimbingan atau konseling yang dilakukan 

dengan cara bermain peran untuk memecahkan atau mencegah 

timbulnya masalah. 

d) Group teacing, yakni pemberian bimbingan dan konseling 

dengan memberikan materi bimbingan atau konseling tertentu 

kepada kelompok yang telah di siapkan. 

b. Metode tidak langsung 

Metode tidak langsung adalah metode bimbingan dan konseling yang 

dilakukan melalui media komunikasi massa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
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individual maupun kelompok, bahkan massa, antara lain metode yang dapat 

dilakukan melalui metode individual, di antaranya; melalui surat menyurat dan 

melalui telepon. 

Metode dan teknik mana yang cocok dipergunakan dalam melaksanakan 

bimbingan islami tergantung pada masalah atau problem yang sedang dihadapi, 

keadaan yang dibimbing, kemampuan konselor, sarana dan prasarana, kondisi dan 

biaya yang tersedia.
37

 Dalam penelitian ini metode langsung di mana konselor dan 

pasien akan berhadapan langsung secara face to face. 

 

B. Materi dan Dasar Pelaksanaan Bimbingan Islami 

1. Materi Bimbingan Islami 

Landasan (fondasi atau dasar pijak) utama bimbingan dan konseling islami 

adalah uran dan sunnah rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala 

sumber pedoman kehidupan umat Islam, uran dan As-Sunah rasul dapatlah 

diistilahkan sebagai landasan ideal dan konseptual. Materi bimbingan islami yang 

dimaksud adalah pesan-pesan yang disampaikan kepada pasien yang bermasalah 

baik verbal maupun nonverbal yang mengandung nilai-nilai ajaran agama Islam. 

Sehingga penyampaian materi berlangsung pada saat rohaniah melakukan 

kunjungan terhadap pasien.
38

 Adapun secara lengkap materi bimbingan islami 

Islam yang disampaikan  meliputi : 

 

_____________ 

37
  Thohari Musnawar, Dasar-Dasar…., hlm. 50-51. 

38
 Syamsu Yusuf, L.N. & A. Juntika Nursihan, Landasan Bimbingan & Konseling. 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 22. 
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a. Aqidah 

Materi aqidah yang diberikan bukanlah materi aqidah yang lengkap, 

namun materi yang disampaikan hanyalah seputar masalah keimanan kepada 

Allah. Pemberian materi aqidah tersebut bisa dilihat dari nasehat-nasehat para 

pendakwah yaitu kita sebagai muslim tidak boleh lupa kepada Allah. Pembimbing 

juga memberikan dan menerangkan tentang kesabaran dan tawakal, termasuk 

musibah yang menimpa pasien karena semua itu pasti ada hikmahnya. 

Pemberian materi aqidah seperti tersebut di atas memang sangat penting 

karena orang dalam kondisi sedang sakit mudah timbul rasa putus asa, 

kepercayaan diri hilang, kurang dapat menguasai perasaan dirinya. Dengan 

memberikan nasehat-nasehat dan bimbingan pasien dengan materi aqidah 

tersebut, diharapkan sedikit demi sedikit dapat menghilangkan perasaan-perasaan 

tersebut. 

b. Syariah  

Bimbingan syariah ini adalah bimbingan mengenai ibadah karena dengan 

beribadah, diharapkan pasien merasa lebih tenang. 
39

 Bimbingan syariah meliputi : 

1) Sholat 

Salah satu hal yang terpenting dalam Islam adalah sholat, karena 

sholat merupakan tiang agama yang harus tetap dilaksanakan oleh seorang 

muslim meskipun dalam keadaan sakit sekalipun. 

Seorang pembimbing menjelaskan bahwa bagaimana parahnya 

keadaan pasien, sholat harus tetap dilaksanakan dan tidak boleh 

_____________ 

39
 Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, Bimbingan Islam Untuk Hidup Muslim, (Jakarta: 

Maghfirah Pustaka, 2013), hlm. 231. 
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ditinggalkan. Sudah barang tentu mereka dapat mengerjakan sholat sesuai 

dengan kondisi dan kemampuannya yaitu boleh sambil duduk, berbaring 

dan seterusnya. Hendaknya pembimbing menyadarkan bahwa kewajiban 

sholat itu tidak akan gugur selama akal dan pikiran masih sehat. Oleh 

karena itu, mengajarkan keringanan-keringanan sholat bagi orang yang 

sakit merupakan sebuah keniscayaan. 

Dalam hal mempengaruhi pasien, seorang pembimbing harus 

pandai-pandai mengaitkan sholat dengan kesembuhan penyakit, agar 

pasien tidak malas menjalankan sholat meskipun dalam keadaan sakit. 

Karena kesembuhan penyakit tidak hanya diusahakan dari sisi medis tetapi 

juga pertolongan Allah, maka seorang muslim harus mengabdi dulu, dan 

salah satu caranya adalah melaksanakan perintah sholat. 

2) Berdo‟a dan berzikir 

Materi dakwah lainnya yang harus disampaikan pembimbing 

kepada pasien adalah do‟a. Pembimbing tidak henti-hentinya 

mengingatkan untuk selalu berdo‟a kepada Allah SWT agar bisa 

disembuhkan dari penyakit yang dideritanya. 

Jadi pembimbing mengingatkan pasien bahwa untuk dapat sembuh 

dari penyakit harus berusaha lahir bathin, tenaga medis dan pembimbing 

hanyalah sebagai perantara dalam mengobati, sementara yang 

menyembuhkan sesungguhnya adalah Allah swt. Pembimbing dapat pula 

mengajarkan bacaan-bacaan dzikir seperti, membaca tasbih, hamdallah, 

istighfar, takbir, tahlil. 
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Memberikan bimbingan islami terhadap pasien sebaiknya 

dilakukan secara bertahap, awalnya pembimbing memberikan penjelasan 

tentang pentingnya aqidah yang membicarakan tentang seputaran 

keimanan, setelah itu pembimbing melakukan bimbingan syariah yang 

menjelaskan pentingnya  menjaga sholat tepat waktu, berzikir, serta 

berdoa. Hal ini bentuk dari pemberian bimbingan umum terhadap 

masyarakat agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya mengetahui 

cara menjaga aqidah dan syariah. Dengan memberikan nasehat-nasehat 

dan bimbingan kepada pasien dengan materi aqidah , diharapkan sedikit 

demi sedikit dapat menghilangkan prilaku-prilaku buruk serta pola hidup 

yang buruk. 

 

2. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Islami 

Bila kita melihat sejarah agama di dunia, maka bimbingan islami telah 

dilaksanakan oleh para nabi dan rasul, para sahabat, para ulama‟ di lingkungan 

masyarakat dari zaman ke zaman. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia 

pasti memerlukan dasar, demikian pula dalam bimbingan islami, dasar diperlukan 

untuk melangkah ke suatu tujuan dan merupakan titik untuk berpijak. Adapun 

dasar bimbingan islami antara lain firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 104 : 

ٓئِمَ  لهُونَنِرۚ َوُٱْولَ  
 
َن َفِن ٱ َوه ُروِف َويَۡنه لهَوله

 
ِ َويَأٔهُمُروَن ِبأ لهَخريه

 
ََل ٱ

ِ
ُفوَن ا  يَده

ٞ
ة نُُكه ُٱمَّ  ُُهُ َولهَتُنن ّمِ

ِلُحوَن  لهُوفه
 
 ٱ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebijakan dan menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang 
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mungkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS.Ali-Imron: 

104).
40

 

 

Menurut tafsir Al-Azhar “Allah berfirman hendaklah ada dari kalian 

sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah, yaitu dengan 

menyeru orang-orang untuk berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang 

mungkar, mereka adalah golongan yang beruntung”.
41

 

Kutipan di atas dapat dipahami bahwa bimbingan islami perlu dilakukan 

terhadap orang lain, juga harus dilakukan kepada dirinya sendiri. Tugas yang 

demikian dipandang sebagai salah satu ciri dari jiwa yang beriman. Di samping 

itu ayat di atas memberikan petunjuk bahwa bimbingan islami ditujukan terutama 

kepada kesehatan jiwa, karena ini merupakan pedoman yang diberikan oleh yang 

maha pembimbing kepada manusia untuk mencapai suatu kebahagiaan dan 

ketenangan bathin. Dengan demikian, terlihat bahwa bimbingan islami memiliki 

banyak fungsi, antara lain:
42

 

a. Menjadi pendorong (motivasi) bagi yang terbimbing agar timbul 

semangat dalam menempuh kehidupan ini. 

b. Menjadi pemantap (stabilisator) dan penggerak (dinamisator) bagi 

yang tersuruh untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dengan 

motivasi ajaran agama. Sehingga setiap tugas dilaksanakan dengan 

dasar ibadah kepada Tuhan. 

_____________ 

40
 Depag RI, Al-Qur’anulkarim dan Terjemahnya…, hlm. 191. 

41
 Abdul Malik Abdulkarim, Tafsir Al-Azhar Juzu’ 1, (Singapura: Pustaka Nasional, 

2013), hlm.513. 

42
 Musfir Bin Sain Az-Zahrani, Konseling Terapi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 

hlm. 16. 
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c. Menjadi pengarah (direktif) bagi pelaksanaan program bimbingan dan 

penyuluhan agama, sehingga wadah pelaksanaan program yang 

kemungkinan penyimpang akan dapat dihindari. 

Dari fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan islami itu 

mempunyai fungsi sebagai pendorong (motivasi), pemantap (stabilitas) , 

penggerak (dinamisator) dan menjadi pengarah bagi pelaksanaan bimbingan 

terhadap pasien rawat inap supaya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 

pasien serta melihat bakat dan minat yang berhubungan dengan cita-cita yang 

ingin dicapainya. Sehingga hidupnya selaras dengan perkembangan islaminya 

dapat memahami lingkungan sosial serta lingkungan dalam keluarga. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis (descriptive 

analytic). Menurut Nazir, metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta”.
1
 Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar 

hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, 

atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan 

menurut jenis, sifat atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap, kemudian baru 

dibuat kesimpulan.
2
 

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggambarkan bagaimana 

penerapan pola bimbingan Islami terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit 

Meuraxa sehingga dapat berjalan sesuai keinginan peneliti, yang nantinya akan 

dideskripsikan berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya. 

______________ 

1
 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54.  

2
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), hlm. 3. 
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Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu 

sebuah pendekatan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data pasti 

yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak.
3
 

 

B. Objek dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yang 

telah ditentukan yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh. 

Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut didasari atas 

pertimbangan berikut : 

1. Lokasi penelitian tersebut cukup mudah dijangkau oleh penulis. 

2. Banyaknya pasien rawat inap yang membutuhkan Bimbingan Islami. 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Pepulasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh pasien di Rumah Sakit Meuraxa Banda Aceh. Rumah Sakit 

Meuraxa Banda Aceh terdiri dari 161 tempat tidur rawat inap dan memiliki 52 

Dokter dengan masing-masing fungsi sebagai dokter umum sebanyak 25 orang, 

dokter spesialis 22 orang, dokter gigi 3 orang, spesialis gigi 2 orang. Dalam 

mengambil sample penelitian, peneliti menggunakan teknik sample random atau 

sample acak. 

Objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. 

Jadi objek penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah pertama, pemberian 

bimbingan Islami terhadap pasien dan kedua, pengaruh dan dampak bimbingan 

Islami terhadap pasien. Sedangkan subjek adalah orang, tempat, atau benda yang 

______________ 

3
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hlm. 9. 



 

 

 

50 

 

diamati sebagai sasaran, sumber-sumber yang memungkinkan untuk dapat 

memperoleh keterangan penelitian atau data.  

Adapun yang menjadi subjek yang ada dalam penelitian ini, pertama 

kepada seluruh pasien rawat inap sebanyak 7 pasien 1 perawat dan 1 orang 

pegawai bimbingan islami. Hal ini dapat membantu peneliti untuk mendapat 

informasi lebih mendalam selain pasien dan unit bimbingan islami perlu untuk 

menggali tentang pasien secara fisik, psikis. 

 

C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian 

Adapun dalam menentukan subjek penelitian ini maka peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan mengambil orang-orang tertentu yang dipilih langsung oleh peneliti 

menurut ciri-ciri spesifik yang telah ditentukan.
4
 Adapun ciri-ciri ataupun subjek 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) terdaftar sebagai pasien rawat inap 

(b) pasien rawat inap yang mengalami kegelisahan hati. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data tersebut untuk mempermudah mendapatkan 

data dan informasi yang diperlukan, peneliti menggunakan dalam beberapa 

teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 

 

 

______________ 

4
S. Nasution, Metode research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 

98. 
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1. Observasi 

Sugiono dan Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa observasi merupakan 

suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis.
5
 Observasi suatu cara yang dilakukan melalui 

pengamatan langsung pada objek penelitian.Tujuan dari observasi dalam 

penelitian ini untuk melihat lebih jauh tentang bagamana pola pemberian 

bimbingan Islami terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit Meuraxa Banda 

Aceh. Peneliti juga melakukan pengumpulan data observasi sebagai berikut: 

a. Observasi partisipasi merupakan pengertian dari observasi atau 

pengamatan secara langsung yang melibatkan peneliti terlibat langsung 

dalam kegiatan lapangan. 

b. Observasi non partisipasi dapat diartikan jenis observasi yang tidak 

melibatkan peneliti sebagai partisipasi atau kelompok yang diteliti, 

misalnya guru hanya sebagai pengamat dan tidak terlibat dalam 

aktivitas siswa. 

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan secara langsung kepada objek penelitian dan jawaban-

jawaban dari objek penelitian dicatat, wawancara ini dilakukan secara tatap muka 

dengan kalangan pasien rawat inap, pegawai unit bimbingan Islami. Wawancara 

yang dilakukan merupakan wawancara tidak terstruktur, pedoman wawancara 

______________ 

5
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung CV: Alfabeta, 2013), 

hlm. 145. 
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yang digunakan merupakan secara garis besar saja. Wawancara ini dilakukan 

untuk menggali informasi secara mendalam dari objek penelitian. Peneliti 

melakukan wawancara terdiri dari 9 orang yaitu, 1 pegawai unit bimbingan islami, 

1 perawat dan 7 pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Meuraxa Banda Aceh. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian seperti pertunjukan 

pelaksana, petunjuk teknik sumber-sumber lain yang relevan dengan objek 

penelitian.
6
 Dokumentasi merupakan peristiwa yang lebih dekat dengan 

percakapan, menyangkut persoalan pribadi peneliti seperti data-data dan 

keterangan-keterangan lainnya. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa 

informasi, uraian dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan kata lain untuk 

mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga 

memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada 

dan sebaliknya. Jadi dalam bentuk analisis ini dilakukan berupa penjelasan, bukan 

berupa suatu angka-angka ataupun statistik lainnya.
7
 

______________ 

6
 Heru Iranto dan Burhan Bungin, Pokok-pokok Penting Tentang Wawancara Dalam 

Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm.56. 

7
 Subagyo Joko, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Renika Cipta, 

2004), hlm.106. 
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Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 

merupakan metode penelitian kualitatif, yang dimana proses pengumpulan 

datanya dengan menggunakan observasi dan wawancara secara mendalam 

melalui interview dengan responden. Oleh karena itu peneliti menentukan jumlah 

responden yang peneliti jadikan sebagai sumber dari informasi dalam penelitian 

ini sebanyak 2 orang dari kalangan pegawai tetap Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Banda Aceh. 

Setelah memperoleh data, maka data tersebut dikumpulkan dan 

selanjutnya diolah dengan menggunakan metode (analisis deskriptif) yang berarti 

menggambarkan terhadap kondisi yang real objek penelitian yang didapatkan dari 

data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar 

dan dapat pula berarti menjelaskan dengan kata-kata.
8
 

Dalam hal ini analisis data merupakan tahapan yang penting dalam 

menyelesaikan suatu penelitian ilmiah, setelah melakukan pengumpulan data 

maka selanjutnya peneliti melakukanan alisis dari data-data yang berkaitan 

tentang pola bimbingan Islami terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum 

Meuraxa Banda Aceh. Data yang diperoleh akan disusun, dipilih-pilih yang mana 

dianggap penting dan kemudian dibahas untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu (tahap pra lapangan, 

tahap lapangan dan tahap penulisan laporan).  

______________ 

8
Usman Husaini, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.129. 
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1. Tahap Pra-Lapangan 

Pada tahap pra lapangan peneliti melakukan persiapan untuk melakukan 

penelitian lapangan seperti, mengurus surat izin penelitian dari fakultas untuk 

melakukan penelitian, kemudian membuat pedoman wawancara dan menyiapkan 

keperluan-keperluan lain seperti alat perekam suara, buku catatan dan alat tulis. 

2. Tahap Lapangan 

Pada tahap lapangan peneliti akan mewawancarai beberapa pegawai tetap 

rumah sakit tersebut yang sudah dipilih sesuai dengan kriteria yang sudah 

dirumuskan dalam metodologi penelitian dan juga sesuai dengan pedoman 

wawancara.  

3. Tahap Penulisan Laporan 

Pada tahap terakhir, yaitu tahap analisis dan penulisan laporan, peneliti 

akan melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data yang didapat dari 

hasil wawancara. 

 

G. Pedoman Penelitian 

Adapun pedoman untuk cara penulisan dan cara penelitian ini berdasarkan 

buku panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  pada Tahun 2013.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat RSUD Meuraxa 

RSUD Meuraxa sejak menjadi Rumah Sakit Umum milik Pemerintah 

Kota Banda Aceh pada tahun 1997 hingga tahun 2013 ini telah melalui berbagai 

peristiwa bersejarah turut juga disertai dengan perpindahan lokasi rumah sakit. 

Pada awalnya RSUD Meuraxa merupakan rumah sakit milik Yayasan Meuraxa 

yang didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dari Kecamatan Meuraxa Kota 

Banda Aceh. Secara resmi rumah sakit ini kemudian diserahkan kepada 

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh melalui Gubernur Daerah Istimewa 

Aceh pada tanggal 26 April 1997, dengan surat penyerahan Nomor: 15/PKS/1997. 

Selanjutnya secara resmi pada tanggal 20 September 1997 oleh 

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang tercantum dalam surat Nomor: 

445/653/1997, pengelolaan rumah sakit yang kemudian diberi nama Rumah Sakit 

Umum Meuraxaini diserahkan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk 

dijadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kota Banda Aceh. Tujuan 

penyerahan pengelolaan ini guna menunjang proses peningkatan dan 

pengembangan fungsi dan peran RSUDMeuraxa agar lebih efisien dan efektif 

sebagai instansi pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
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Pengelolaan RSUD Meuraxa selama lebih kurang 5 (lima) tahun (1997- 

2003) sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 

pihak Pemerintah Kota Banda Aceh bermaksud menjadikan RSUD Meuraxa 

sebagai RSU Type-C dari status awal Rumah Sakit Umum Kelas D Non-Rujukan. 

Berdasarkan surat Walikota Banda Aceh tanggal 8 Oktober 2003 Nomor: 

4741/10009/2003, serta pengukuhan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada 

tanggal 19 Desember 2003 dalam SK Menkes Nomor: 009-E/Menkes/SK/I/2003, 

RSUD Meuraxa resmi menjadi Rumah Sakit Umum Rujukan Type-C milik 

Pemerintah Kota Banda Aceh. Gedung RSUD Meuraxa terletak di Jalan Iskandar 

Muda Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. Luas bangunan hingga 

Desember 2004 adalah 1.100 m
2
 dan luas bangunan tambahan 2.000 m

2
 yang 

dibangun pada lahan dengan luas 15.800 m
2
. 

Bertepatan pada hari minggu tanggal 26 Desember 2004, gempa tektonik 

dan gelombang tsunami yang melanda Kota Banda Aceh dan sekitarnya 

mengakibatkan kerusakan yang berdampak pada hancurnya semua sarana dan 

prasarana yang ada di RSUD Meuraxa serta hilangnya arsip dan dokumen penting 

milik rumah sakit. Sejak saat itu sampai sekarang, atas kebijaksanaan Pemerintah 

Daerah (Pemda) Kota Banda Aceh, lokasi RSUD Meraxa Ulee Lheue dijadikan 

lokasi kuburan massal korban tsunami. 

Mengingat RSUD Meuraxa merupakan instansi pemberi pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat yang cukup vital, maka Kepala Dinas Kesehatan 

Kota Banda Aceh yang menjabat saat itu mengambil kebijakan untuk kembali 

menghidupkan peran dan fungsi RSUD Meuraxa. Guna mengantisipasi keadaan 
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yang darurat saat itu, maka untuk sementara RSUD Meuraxa beroperasional 

dengan menggunakan lokasi komplek kantor Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, 

yaitu di Jalan Kulu II, Sukaramai Blower Kota Banda Aceh. Penggunaannya 

diresmikan pada tanggal 9 Maret 2005. Gedung yang dipergunakan adalah gedung 

bagian samping dan belakang Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. 

Hingga bulan September 2007, RSUD Meuraxa masih berlokasi di 

komplek Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Sementara itu persiapan 

pembangunan gedung permanen RSUD Meuraxa mulai dilaksanakan sejak tahun 

2005 yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Km.2 Desa Mibo Kecamatan Banda 

Raya Kota Banda Aceh. Pembangunan ini dapat dilaksanakan berkat sponsorship 

dan kerjasama beberapa donatur yaitu: BRR Aceh-Nias, Pemerintah Austria dan 

Hongaria. 

Secara resmi setelah dilaksanakannya Grand Opening pada tanggal 11 

November 2007, pengoperasionalan RSUD Meuraxa menggunakan lokasi di Jalan 

Soekarno-Hatta Km.2 Desa Mibo Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. 

Dengan luas lahan bangunan mencapai 15.268 m
2
 yang bersumber dari pengadaan 

APBD tahun 2007. Sedangkan luas bangunan RSUD Meuraxa di kawasan Mibo 

ini 5.300 m
2
. 

"Sejak bulan Desember 2009, RSUD Meuraxa resmi berstatus Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD), pengukuhan ini dipertegas Keputusan Walikota 

Banda Aceh Nomor: 315 Tahun 2009, tanggal 30 Desember 2009 tentang 

Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh. Sejak 
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bulan Oktober 2010 RSUD Meuraxa meningkat kelasnya menjadi kelas B dengan 

pengukuhan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1519/MENKES/SK/X/2010 

tentang Penetapan Kelas RSUD Meuraxa Milik Pemerintah Daerah Kota Banda 

Aceh Provinsi Aceh sebagai Kelas B Non Pendidikan dan pada tahun 2014  

RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh sudah menganut struktur organisasi kelas B 

berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh". 

Pada  tahun 2015 RSUD Meuraxa juga dalam memberi pelayanan secara 

islami dan juga pelayanan secara SIM-RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah 

Sakit). Dimana pelayanan SIM-RS tersebut dilakukan dari pertama pendaftaran 

sampai dengan penerimaan obat.
1
 

 

2. Visi dan Misi RSUD Maraxa 

a. Visi 

Visi RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh adalah “Menjadi Pusat Pelayanan 

Kesehatan Prima yang Islami”. 

b. Misi 

1. Memberikan Pelayanan secara Profesional dan Islami 

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 

3. Meningkatkan  kualitas dan Kesejahteraan SDM 

4. Menciptakan Lingkungan dan Budaya Kerja yang Sehat dan Islami 

 

3. Motto 

_______________ 

1
Lihat Artikel RSUD Meuraxa.com pada tanggal 28 Agustus 2017 
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“Melayani adalah ibadah, sehat itu anugerah
2
 filosofi. Sehat adalah hak 

asasi manusia yang wajib dijaga, dipelihara dan diselamatkan serta dilaksanakan 

sungguh-sungguh dengan ikhlas oleh setiap orang tanpa melihat perbedaan”. 

 

4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai oleh RSUD Meuraxa secara umum adalah 

memberikan pelayanan kesehatan paripurna, prima, terjangkau, sesuai standar, 

bermutu yang bernuansa islami. 

Tujuan Khusus : 

a. Mewujudkan pelayanan kesehatan dirumah sakit secara prima, terjangkau 

dan bermutu kepada masyarakat. 

b. Memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan pertumbuhan 

pelayanan kesehatan rumah sakit. 

c. Mendidik tenaga kesehatan yang profesional dengan dukungan peralatan 

yang memadai. 

d. Terwujudnya lingkungan dan budaya kerja yang sehat dan islami dan 

nilai-nilai islami. 

I : Ikhlas (memberi pelayanan dengan hati nurani) 

S : Sakinah (sejahtera, nyaman) 

L : Latifah (lemah lembut) 

A : Amanah (penuh tanggung jawab) 

M : Mawaddah (teduh, tentram, damai) 

_______________ 
 

2
 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SOP Pelayanan Islami RSDU Meuraxa 

Tahun 2016. Hlm 3 
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I : Ibadah (pengabdian) 

5. StrukturOrganisasi RSUD Meuraxa 

 

Sumber: Data darikantorDesaPondokSayur 29 Juni 2016. 

 

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan 

1. Sejarah Singkat Bimbingan Islami di RSUD Meuraxa 

RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh yang merupakan kesatuan dari Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh  bertekad dan berupaya 

secara komprehensif dan terintegrasi dari semua unit pelayanan medis dalam 
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suatu rangkaian dan tatanan nuansa yang universal, profesional dan islami 

sehingga diharapkan akan mewujudkan percepatan pencapaian visi pemerintahan 

kota Banda Aceh sebagai Model Kota Madani. 

RSUD Meuraxa sejak menjadi Rumah Sakit Umum milik Pemerintah 

Kota Banda Aceh pada tahun 1997 hingga tahun 2013 ini telah melalui berbagai 

peristiwa bersejarah turut juga disertai dengan perpindahan lokasi rumah sakit. 

RSUD Meuraxa sebagai Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kota 

Banda Aceh telah melaksanakan tugas pokok dalam memberikan pelayanan 

kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat baik pelayanan kesehatan yang 

bersifat darurat, pelayanan kesehatan rawat jalan maupun pelayanan kesehatan 

rawat inap yang kesemuanya dibalut dengan nuansa islami.  Pelayanan kesehatan 

bernuansa islami ini merupakan suatu bentuk usaha nyata RSUD Meuraxa dalam 

meningkatkan kualitas mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Tahun 2015, RSUD Meuraxa mulai menerapkan pelayanan islami dalam 

berbagai unit pelayanannya. Langkah awal dari program ini dimulai dari 

dukungan dan komitmen yang tinggi dari Direksi RSUD Meraxa yang mendorong 

seluruh sumber daya manusia yang bekerja di rumah sakit  secara sinergi dan 

bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan program pelayanan kesehatan di 

rumah sakit secara terintegrasi, berkualitas dan profesional dalam nuansa islami. 
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2. Hasil Penelitian 

a. Pola Bimbingan Islami terhadap Pasien Rawat Inap di Rumah 

Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah responden mengenai pola 

bimbingan islami terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Banda Aceh, didapatkan data sebagai berikut; pertama, hasil wawancara 

dengan Bapak Haji Rusnawi selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa : 

“Ustadz mendatangi saya dan memberi sedikit masukan materi islami yang 

bermanfaat kepada saya. Ketika saya merasa putus asa, beliau memotivasi 

saya dengan ayat-ayat Al-Qur’an yang menyentuh perasaan dan memberikan 

kata-kata mutiara yang membuat saya lebih yakin untuk menjalani hidup 

ini”.
3
 

 

Kedua, hasil wawancara dengan Burhanuddin selaku pasien di Rumah 

Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa : 

“Pola bimbingan islami terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum 

Daerah Meuraxa Banda Aceh yaitu dengan memberikan motivasi dan 

semangat untuk dapat meneruskan hidup ini. Disampaikan olehnya melalui 

cara lisannya yang baik dan alhamdulillah dapat diterima oleh kami semua”.
4
 

 

Ketiga, hasil wawancara dengan M. Zien selaku pasien di Rumah Sakit 

Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa : 

“Dengan mendatangi saya, membuat saya merasa akrab dengannya dan 

dianggap menjadi teman bicara yang baik dan ramah. Seakan-akan beliau 

memang memahami kondisi yang sedang saya butuhkan, menjadi teman 

_______________ 

3
Hasil wawancara dengan Haji Rusnawi selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 25 September 2017pukul 09:00 WIB. 

4
Hasil wawancara dengan Burhanuddin selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 25 September 2017 pukul 10:25 WIB. 
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bicara bagi saya untuk menghilangkan kesunyian yang dihadapi ketika saya 

seperti ini”.
5
 

 

Keempat, hasil wawancara dengan Sukirman selaku pasien di Rumah 

Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa : 

“Pola yang dilakukan di antaranya dengan adanya media-media rumah sakit 

yang menjadi salah satu pengisian untuk kami para pasien supaya kami tidak 

merasa jenuh selama berada di ruang rawat inap”.
6
 

 

Kelima, hasil wawancara dengan Hirawati selaku pasien di Rumah Sakit 

Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa : 

“Pembimbing rohani dari unit bimbingan islami melihat kondisi pasien dahulu 

sebelum mendatangi kami dan bertanya tentang kondisi pasien, dan 

mengingatkan kami kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
7
 

 

Keenam, hasil wawancara dengan Laila Shaufina selaku pasien di Rumah 

Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa : 

“Pola yang dilakukan adalah dengan mendekati saya dan berkenalan sehingga 

saya merasa akrab. Selanjutnya memberikan bimbingan untuk membangun 

diri ke arah kehidupan yang lebih baik”.
8
 

 

Namun, dari keseluruhan pasien yang menjadi responden dalam penelitian 

ini, Siti Hajar selaku pasien menolak untuk memberikan informasi kepada peneliti 

mengenai pola bimbingan Islami terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit 

_______________ 

5
Hasil wawancara dengan M. Zien selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa 

Kota Banda Aceh pada 25september 2017 pukul 14:10 WIB. 

6
Hasil wawancara dengan Sukirman selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 27 September 2017 pukul 08:45 WIB. 

7
Hasil wawancara dengan Hirawati selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 27 september 2017 pukul 10:10 WIB. 

8
Hasil wawancara dengan Laila Shaufina selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 28 September 2017 pukul 09:10 WIB. 
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Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh. Untuk itu, peneliti juga memahami 

keadaan pasien yang sedang menghadapi penyakitnya.
9
 

Hasil wawancara dengan Martunis selaku perawat di Rumah Sakit Umum 

Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa : 

“Ada model dihubungi oleh perawat ketika pasien itu memerlukan layanan 

bimbingan Islami dan unit bimbingan islami akan mendatangi pasien itu. Ada 

juga yang model pasien didatangi dikarenakan sering termenung dan 

mengeluh. Dibimbing supaya menggantikan keluh kesahnya dengan zikir-

zikir, membaca Al-Qur’an dan mendekatkan dirinya dengan Allah SWT. Ada 

juga model diminta oleh perawat inap untuk mendatangi pasien. Model 

selanjutnya adalah dengan secara lisan yaitu terapi Al-Qur’an, dan duduk 

secara personal, berkenalan sehingga timbul rasa keakraban”.
10

 

 

Hasil wawancara dengan Muhammad Nur selaku Petugas Bimbingan 

Islami di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan 

bahwa : 

“Unit pelayanan islami mendatangi pasien yang mempunyai masalah dari 

sudut psikologi secara personal. Ada yang mempunyai masalah dalam 

keluarga sehingga susah pikirannya sehingga menjadi sakit. Dari situ unit 

bimbingan akan mendatangi pasien, dan berkenalan sehingga pasien merasa 

dekat dan timbul keakraban. Antara hal yang terawal dilakukan adalah 

mendengar keluh kesah pasien dan kemudian pasien akan diberikan semangat, 

motivasi, arahan, bimbingan dan coba menekankan pasien harus lebih dekat 

dengan Allah SWT. Semoga semangat untuk sembuh itu muncul kembali. 

Adapun model yang diterapkan kepada pasien adalah model terapi Al-Qur’an 

membaca dan pasien menyimaknya dengan khusyuk, taat, dan secara 

kemanusiaan hingga timbul rasa insafnya”.
11

 

 

Bedasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pola bimbinga 

islami yang diterapkan di dalam RSUD Meuraxa bisa digunakan dalam 
_______________ 

9
Hasil wawancara dengan Siti Hajar selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 28 September 2017 pukul 10:50 WIB. 

10
Hasil wawancara denganMartunis selaku perawat di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh 2 Oktober 2017 pukul 09:40 WIB. 

11
Hasil wawancara dengan Muhammad Nur selaku Petugas Bimbingan Islami di Rumah 

Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh pada 2 Oktober 2017 pukul 11:20 WIB.  
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mengahadapi pasien yang mengalami masalah didalam rumah sakit tersebut. 

Hampir semua pasien yang mendapat bimbingan dari unit pelayanan bimbingan 

islami dapat menerima pola yang digunakan oleh pihak rumah sakit. Kebanyakan 

pasien yang menerima pelayanan bimbingan islami tersebut merasa tenang dan 

lebih bersemangat dalam menghadapi liku-liku hidup setelah diberi masukan oleh 

pak ustazd. 

Dari perawat dan unit bimbingan islami pula, mereka tidak mendapat 

halangan dan rintangan yang berat dalam menangani pasien mengguna pola 

bimbingan islami yang telah ditetapkan oleh pihak rumah sakit. Adapun pola yang 

diterapkan antara lain : 

1. Attending (menghampiri pasien dengan membangun suasana yang 

lebih akrab). 

2. Memberikan motivasi dan kata-kata semangat untuk 

menghibur pasien. 

3. Menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis. 

4. Menerapkan terapi islam seperti zikir, baca Al-Qur’an dan 

solat sunat 

 

b. Dampak Bimbingan Islami terhadap Pasien Rawat Inap di Rumah 

Sakit Umum Daerah Meuraxa Banda Aceh 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah responden mengenai 

dampak bimbingan islami terhadap pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum 

Daerah Meuraxa Banda Aceh, didapatkan data sebagai berikut; pertama, hasil 
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wawancara dengan Haji Rusnawi selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa : 

“Kami mendukung pelayanan bimbingan islami diterapkan tetapi yang 

terpenting adalah penyampaian dasar Islam yang berlandasakan Al-Qur’an 

dan hadits. Kami merasa senang, bahagia dan terbantu setelah diberikan 

bimbingan islami. Karena kami merasa diperhatikan oleh pihak rumah sakit, 

dan dari diri kami sendiri ada perubahan ke arah yang positif”.
12

 

 

Kedua, hasil wawancara dengan Burhanudin selaku pasien di Rumah Sakit 

Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa : 

“Kami setuju dan senang ketika bimbingan islami dijalankan ke atas kami dan 

tentunya ustadz mengingatkan kita jika terlupa tentang agama. Ini mampu 

memberikan kesan terhadap diri saya sendiri agar sentiasa di jalan yang 

diridhai Allah SWT”.
13

 

 

Ketiga, hasil wawancara dengan M. Zien selaku pasien di Rumah Sakit 

Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa : 

“Setuju dan senang ketika bimbingan islami dijalankan, ini akan 

mengingatkan saya tentang ibadah saya kepada Allah SWT dari segi ibadah 

wajibnya dan menambahkan ibadah yang sunat jugaserta menumbuhkan rasa 

tanggung jawab saya terhadap diri sendiri sebagai hamba, tanggung jawab 

sebagai kepala keluarga dan tanggung jawab sebagai seorang muslim”.
14

 

 

Keempat, hasil wawancara dengan Sukirman selaku pasien di Rumah 

Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa : 

“Saya merasa tenang dan suka atas apa yang telah disampaikan oleh pak 

ustadzh dari unit bimbingan islami yang bertugas ini, karena ini membuatkan 

_______________ 

12
Hasil wawancara dengan Haji Rusnawi selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 25 September2017pukul 09:00 WIB. 

13
Hasil wawancara dengan Burhanuddin selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 25 September2017 pukul 10:25 WIB 

14
Hasil wawancara dengan M. Zien selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 25september2017 pukul 14:10 WIB. 
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diri saya merasa perlu ada perubahan untuk memperbaiki diri sendiri dan 

untuk berzikir serta meyakini akan kuasa Allah SWT”.
15

 

 

Kelima, hasil wawancara dengan Hirawati selaku pasien di Rumah Sakit 

Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa : 

“Saya merasa sedih dan lebih bersyukur saat mengingat apa yang diberitahu 

oleh pak ustadzh. Saya merasa jadi lebih bersemangat untuk menjalani 

kehidupan seperti yang dialami oleh semua orang”.
16

 

 

Keenam, hasil wawancara dengan Laila Shaufina selaku pasien di Rumah 

Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh mengatakan bahwa : 

“Berimotivasi supaya tidak larut dalam kesedihan dengan penyakit yang 

sedang diderita dan mengeluh hingga putus asa terhadap kehidupan ini”.
17

 

 

Namun sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa Siti hajar selaku 

pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh menolak untuk 

diwawancarai.
18

 

Di lain pihak, hasil wawancara dengan Martunis S.HI selaku perawat di 

Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh mengenai dampak yang 

terjadi setelah diberikan bimbingan islami terhadap pasien rawat inap, 

mengatakan bahwa : 

“Pelayanan bimbingan islami yang diberikan memberikan pengaruh yang 

sangat besar jika dilihat dari kaca mata agama karena pada umumnya 

pemberian bimbingan dari sudut motivasi pengiktiaran dari pasien sendiri 

_______________ 

15
Hasil wawancara dengan Sukirman selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 27 September 2017 pukul 08:45 WIB. 

16
Hasil wawancara dengan Hirawati selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 27 september 2017 pukul 10:10 WIB. 

17
Hasil wawancara dengan Laila Shaufina selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 28 September 2017 pukul 09:10 WIB. 

18
Hasil wawancara dengan Siti Hajar selaku pasien di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 28 September 2017 pukul 10:50 WIB. 



68 

 

sangat penting bagi kesembuhan pasien. Setelah diberikan bimbingan, 

terdapat pasien yang timbul kesadarannya sehingga ia meneteskan air mata. 

Ini termasuk suatu perkembangan dan dampak yang positif terhadap individu 

pasien itu sendiri”.
19

 

 

Adapun hasil wawancara dengan Muhammad Nur selaku Petugas 

Bimbingan Islami di Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh 

mengenai dampak yang terjadi setelah diberikan bimbingan islami terhadap 

pasien rawat inap, mengatakan bahwa : 

“Setelah mengetahui pokok pemasalahan yang dihadapi oleh pasien, pasien 

akan diberikan motivasi dan bimbingan kepada pasien, namun pada 

dampaknya, terdapat dampak yang positif dan ada juga dampak yang negatif. 

Akan tetapi kebanyakkannya menunjukkan dampak yang positif seperti, 

sudah menjaga solat, sering berzikir, mudah tersenyum, merasa lebih nyaman, 

tetap bersemangat dan mahu menjalani hidup yang lebih baik untuk masa 

akan datang”.
20

 

 

Bedasarkan hasil wawancara bersama pasien mengenai dampak dari 

pelayanan bimbingan islami disini memberikan hasil yang positif seperti lebih 

tenang, cekal dan bertambah semangat dalam mengahadapi ujian yang Allah 

berikan kepada pasien. Namun demikian terdapat sebagian yang menolak untuk 

diwawancarai, mungkin dikarenakan kondisi pasien yang saat itu sedang dalam 

pengaruh obat. 

Hasil dari wawancara daripada ustazd dan perawat dari unit bimbingan 

islami pula juga menyatakan bahwa hampir kesemua dari pasien memberikan 

dampak yang sangat positif. Pasien lebih bersemangat dalam menjalani hidup, 

_______________ 

19
Hasil wawancara dengan Martunis selaku perawat di Rumah Sakit Umum Daerah 

Meuraxa Kota Banda Aceh pada 2 Oktober 2017 pukul 09:40 WIB. 

20
Hasil wawancara dengan Muhammad Nur selaku Petugas Bimbingan Islami di Rumah 

Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh 2 Oktober 2017 pukul 11:20 WIB.  
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lebih bersosial, lebih tenang, menjaga solat, tidak putus asa, lebih nyaman, 

menyadari dosa yang dilakukan sebelumnya sehingga menitiskan air mata. 

 

 

 

 

3. Pembahasan 

Perawatan dan penyembuhan pasien di rumah sakit bukanlah hanya 

persoalan perawatan dari aspek medis semata, melainkan juga membutuhkan 

pendekatan holistik-komprehensif meliputi aspek bio-psiko-sosiospiritual. 

Pentingnya aspek spiritual dalam menunjang pengobatan aspek lainnya yaitu bio-

psiko-sosial tidak dapat ditawar-tawar lagi karena pasien di rumah sakit terutama 

pasien rawat inap bukan hanya menderita berbagai penyakit fisik akan tetapi 

mereka juga mengalami berbagai tekanan dan gangguan mental spiritual dari yang 

ringan sampai yang berat sebagai akibat dari penyakit yang dideritanya.
21

 

Pasien-pasien yang mengidap penyakit berat mengalami berbagai 

kecemasan dan ketakutan. Demikian juga pasien yang akan menghadapi operasi 

dan pasca-operasi, pasien yang menghadapi saat-saat kritis seperti menghadapi 

kematian (sakaratul maut atu naza’ atau dying), sudah bukan ranah persoalan 

perawatan medis semata, melainkan sangat memerlukan pendampingan, layanan 

bimbingan dan bantuan spiritual. Oleh karena itu, salah satu kebutuhan bagi 

pasien rawat inap di rumah sakit adalah perlunya bantuan dan layanan spiritual 

berupa bimbingan islami untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Sedangkan 

kebutuhan spiritual pasien yang dapat dikatkan sebagai kebutuhan dasar dan 
_______________ 
 

21
 Agus Prayitno, Komunikasi dan Konseling Aplikasi dalam Sarana Pelayanan 

Kesehatan untuk Perawat dan Bidan, (Jakarta: Salemba, 2009), hlm. 105. 
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mutlak yang tidak dapat digantikan oleh asuhan dan layanan apapun. Untuk itu, 

pemberian layanan bimbingan islami ini harus disampaikan melalui layanan 

secara terfokus, spesifik, diberikan oleh seorang profesional dan berorientasi pada 

situasi kebutuhan spiritual pasien serta tersusun dalam sebuah program secara 

mandiri, terencana, dan sistematis. Kehadiran seorang pembimbing islami ataupun 

konselor islami di rumah sakit dirasa sangat dibutuhkan untuk bersama-sama 

bekerja secara kolaboratif dengan dokter dan perawat. 

Merujuk pada pendapatnya M. Hamdani Bakran adz-Dzaki bahwa secara 

umum bimbingan islami ini bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat 

mewujudkan dirinya menjadi menusia seutuhnya agar mencapai kebahagian hidup 

di dunia dan di akhirat.
22

 Adapun ungkapan tersebut sejalan dengan yang telah 

dijelaskan Allh SWT dalam Al-Qur’an pada surah an-Nahl ayat 125 yang 

bunyinya, 

ِدۡله مُبُُِۡلَحَسنَِةُ ٱُۡلَمۡىِعظَةُِٱوَُُۡلِحۡكَمةُِٲإِلَٰىَُسبِيِلَُربَِّكُبُُِۡدعُ ٱ ُُلَّتِيٲَوَجٰ ِهَيُأَۡحَسه ُۚ

ُرَُ َُعهَُسبِيلِهُِإِنَّ ُبَِمهَُضلَّ ُبُُِۦبََّكُه َىُأَۡعلَم  ۡهتَِديهَُٲَوه َىُأَۡعلَم  ٥٢١ُُۡلم   
Artinya: “Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran 

yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk”. (QS. An-Nahl: 125).
23

 

  

Dalam penerapan layanan bimbingan islami yang dilakukan oleh 

petugasnya kepada pasien rawat inap di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh, 

didapatkan bahwa petugas bimbingan islami tersebut sudah menerapkan layanan 

_______________ 

22
 M. Hamdani Bakran adz-Dzaki, Psikologi dan Konseling Islami Penerapan Metode 

Sufistik, (Yogyakarta : UII Press, 2001), hal. 167-168. 

23
 Al-Qura’an dan Terjemahan, Asy-Syifa, (Semarang : 2001), hal. 168. 
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bimbingannya dengan berasaskan pada surat An-Nahl ayat 125, yaitu dengan 

hikmah (bijaksana), mau’idzhah hasanah (pemberian nasehat) dan mujadalah 

(berdiskusi). 

Dalam prosesnya, pimbimbing islami tersebut menghampiri pasien dan 

melakukan komunikasi awal sebagai langkah perkenalan. Setelah kehadirannya 

diterima, petugas tersebut menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya kepada 

pasien dan memulai komunikasi. Selama berlangsungnya komunikasi tersebut, 

petugas bimbingan islami memberikan motivasi dan kata-kata mutiara yang 

menggugah hati pasien bahwa segala sesuatu yang tengah dirasakannya kini 

adalah pemberian dari Allah SWT. Hal ini dilakukan untuk menghibur pasien 

yang merasa jenuh dengan suasana di dalam ruangannya dan menjadikan teman 

untuk berbicara. Dengan keahlian yang dimiliki petugas bimbingan islami 

tersebut, petugas meresponnya dengan mendengarkan keluh kesah dari pasien dan 

berempati denga apa yng sedang dialami oleh pasien tersebut. Dalam konteks 

tersebut, pasien juga diarahkan untuk dapat mengubah pola pikirnya agar tidak 

putus asa dalam menghadapi dan menjalani hidupnya yang sekarang ini serta 

membangunkan semangatnya untuk dapat meneruskan hidupnya kembali. Di 

samping itu, petugas juga memasukkan nilai-nilai ajaran Islam dengan upaya 

menerapkan terapi Islam berupa mengaji Al-Qur’an dan berzikir sebagai upaya 

pengobatan tambahan secara psikologis-agamis. 

Idealnya, suatu proses komunikasi yang baik adalah komunikasi yang 

berjalan secara lancar antara pasien dengan pembimbing dan sebagaimana 

mestinya. Pesan yang ingin disampaikan tersebut dapat diterima dan dipahami 
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satu sama lain. Namun, pada kenyataannya tidak semua dapat diterima di 

lapangan dan berjalan sesuai harapan. Harapan yang ingin dicapai tersebut banyak 

yang menolak dengan berbagai alasan. Meskipun demikian, hanya sebagian kecil 

saja yang menolak karena mereka tidak mengetahui dampak yang akan terjadi 

pada dirinya apabila diberikan layanan bimbingan islami tersebut pada diri dan 

penyakit yang dideritanya. 

Adalah anggapan yang salah apabila menilai layanan bimbingan islami 

sifatnya hanya merupakan bantuan saja. Namun dari pada itu, hakikat dan dampak 

yang sebenarnya banyak orang yang tidak menyadari akan pentingnya bimbingan 

islami tersebut. Meskipun tanggung jawab dan penyelesaian masalah terletak pada 

diri individu yang bersangkutan, secara garis besar, dampak yang dirasakan oleh 

pasien setelah diberikan layanan bimbingan islami ini benar-benar membantunya 

dalam upaya mewujudkan dirinya sendiri sebagai manusia seutuhnya untuk 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pengolahan data dan hasil pembahasan maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara deskriptif pola bimbingan Islami dapat diterima secara umum oleh 

semua pasien sebagai kekuatan dan penyemangat dalam menghadapi 

penyakitnya. Adapun bentuk polanya Antara lain pimbimbing islami tersebut 

menghampiri pasien dan melakukan komunikasi awal, pemberian motivasi 

dan kata-kata mutiara yang menggugah hati, merespon dengan mendengarkan 

keluh kesah dari pasien dan berempati denga apa yang sedang dialami oleh 

pasien, membangunkan semangatnya untuk dapat meneruskan hidupnya 

kembali. Semua itu disandingkan dengan nilai-nilai ajaran Islam dengan 

upaya menerapkan terapi Islam melalui mengaji Al-Qur’an dan berzikir 

sebagai upaya pengobatan tambahan secara psikologis. 

2. Adapun hasil yang dicapai dengan pelaksanaan bimbingan islami terhadap 

keadaan pasien rawat inap di Rumah Sakit Meuraxa adalah kebanyakan dari 

pasien tersebut merasa terbantu, terhibur, senang dan setuju oleh pembimbing 

islami. Ditekankan di sini bahwa pemberian bimbingan islami sangat 

diperlukan oleh pasien yang menghadapi masalah dan mempunyai penyakit 
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supaya dibimbing untuk kembali pada Allah SWT. Bahwa Dia tidak akan 

membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. 

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang ditujukan kepada pihak yang terkait, antara lain: 

1. Diharapkan kepada pihak RSUD Meuraxa untuk dapat mepertahankan dan 

mengembangkan program-program layanan yang sudah ada agar dapat 

mendukung penyembuhan pasien selain dari penanganan medis. 

2. Diharapkan juga kepada pihak RSUD Meuraxa untuk dapat merekrut 

orang-orang yang ahli dalam bidang bimbingan islami, misalnya 

mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang notabenenya 

singkron dengan hal tersebut untuk mengantisipasi semua pasien terjamah 

oleh bimbingan islami tersebut. 

3. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk dapat membantu sarana dan 

prasarana kepada pembimbing islami demi kelancaran program bimbingan 

tersebut. 

4. Diharapkan kepada pasien dan keluarganya berkenan untuk menerima dan 

mengikuti program bimbingan islami yang telah disedikan oleh pihak 

rumah sakit. 
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PEDOMAN WAWANCARA BIMBINGAN ISLAMI DI RUMAH SAKIT MARAXA BANDA ACEH 

Subjec PERTANYAAN 

 

 

 

DOKTER/PEGAWAI 

BIMBINGAN 

ISLAMI 

1. BAGAIMANA PELAKSANAAN BIMBINGAN ISLAMI 

TERHADAP PASIEN RAWAT INAP? 

 

2. APA SAJA BENTUK BIMBINGAN ISLAMI YANG 

DITERAPKAN PADA RUMAH SAKIT  MARAXA? 

3. BAGAIMANA KONDISI PASIEN RAWAT INAP YANG 

HARUS DIBERIKAN BIMBINGAN ISLAMI? 

 

4. BAGAIMANA POLA / METODE DALAM 

MEMBERIKAN BIMBINGAN ISLAMI PADA PASIEN? 

 

5. APA SAJA KENDALA DALAM MEMBERIKAN 

BIMBINGAN ISLAMI PADA PASIEN? 

 

6. BERAPA TINGAKT KEPUASAN PASIEN RAWAT 

INAP KETIKA DIBERIKAN BIMBINGAN ISLAMI? 

 

7. APA SAJA LANGKAH PEMBIMBING DALAM 

MEMBERIKAN PEMAHAMAN AGAMA PADA 

PASIEN RAWAT INAP? 

 

8. BAGAIMANA SIKAP PASIEN RAWAT INAP 

SETELAH DIBERIKAN BIMBINGAN ISLAMI? 

 

 

9. APAKAH ADA PASIEN YANG MENOLAK 

DIBERIKAN BIMBINGAN ISLAMI? 

 

10. SEBERAPA BESAR PENGARUH BIMBINGAN ISLAMI 

TERHADAP KESEMBUHAN PASIEN RAWAT INAP? 

 

11. BAGAIMANA CARA MENGHADAPI PASIEN RAWAT 

INAP YANG KURANG PENGETAHUAN TENTANG 

AGAMA? 

 

12. APASAJA MEDIA YANG DIGUNAKAN DALAM 

MEMBERIKAN BIMBINGAN ISLAMI? 
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PASIEN RAWAT 

INAP 

#PERTANYAAN UNTUK KELUARGA PASIEN 

 

1. TANYAKAN DAHULU NAMA PASIEN DAN LATAR 

BELAKANG PENYAKIT PASIEN KEPADA PIHAK 

KELUARGA ATAU PASIEN SENDIRI. 

 

2. SUDAH BERAPA LAMA PASIEN  DI RAWAT INAP? 

 

 

3. BAGAIMANA LANGKAH KELUARGA DALAM 

MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP PASIEN? 

 

4. APAKAH KELUARGA MENDUKUNG PROGRAM 

BIMBINGAN ISLAMI PADA RUMAH SAKIT 

MARAXA? 

 

 

5. TANYAKAN KEPADA KELUARGA PASIEN 

BAGAIMANA PEMAHAMANNYA TENTANG 

BIMBINGAN ISLAMI? 

 

6. APAKAH KELUARGA PASIEN SETUJU ADANYA 

BIMBINGAN ISLAMI? 

 

#PERTANYAAN UNTUK PASIEN 

 

7. BAGAIMANA PERASAAN  ANDA KETIKA 

DIBERIKAN BIMBINGAN ISLAMI? 

 

8. APAKAH KELUARGA ANDA SETUJU JIKA ANDA DI 

BERIKAN BIMBINGAN ISLAMI? 

 

 

9. APAKAH HATI ANDA MERASA BAHAGIA KETIKA 

DIBERIKAN  BIMBINAGN ISLAMI? 

 

10. APA SAJA PERUBAHAN YANG ANDA RASAKAN 

SETELAH DIBERIKAN BIMBINGAN ISLAMI? 

 

 

11. APA YANG ANDA LAKUKAN SETELAH SEMBUH 

NANTI? 

 

12. TANYAKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 

PASIEN RAWAT INAP? 
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