
 

 

ABSTRAK   

Dini Nuraeni: Bimbingan Rohani Islam Dalam Mengurangi Tingkat Kecemasan 

Pasien di Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota 

Bandung  

 Kecemasan merupakan respon emosional terhadap penilaian individu yang subjektif, yang 
dipengaruhi alam bawah sadar dan tidak diketahui secara khusus penyebabnya (Ernawati, 2009:65). 
Ketika seseorang mengalami sakit dan harus dibawa ke rumah sakit, ada perasaan cemas dan 
gelisah yang pasien dan keluarga rasakan. Terlebih ketika pasien masuk ke ruang Instalasi Gawat 
Darurat (IGD) dan divonis oleh dokter agar dilakukan perawatan intensif di rumah sakit. Aspek 
spiritual dapat membantu pasien membangkitkan semangat dalam proses penyembuhan. oleh 
karena itu menjadi penting bagi seorang pasien di ruang IGD tidak hanya mendapatkan perawatan 
medis saja, tetapi juga diberikan perawatan rohani.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pasien di 
ruang Inastalasi Gawat Darurat (IGD) mengalami kecemasan, Proses dan hasil bimbingan rohani 
Islam dalam mengurangi tingkat kecemasan pasien di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bandung.  

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu metode yang 
menggambarkan, menuturkan dan menganalisa fenomena-fenomena secara terperinci dan 
berlangsung saat ini yang berhubungan dengan faktor penyebab pasien di ruang IGD mengalami 
kecemasan, proses dan hasil bimbingan rohani Islam dalam mengurangi tingkat kecemasan pasien 
di ruang IGD. Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, 
wawancara dan dokumentasi.  

 Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pasien mengalami 
kecemasan diantaranya yaitu, cemas karena memiliki penyakit kronis, cemas karena takut dengan 
tindakan medis, cemas ketika menghadapi kematian, cemas karena kasus timbulnya penyakit dan 
cemas karena faktor kesiapan ekonomi. Sedangkan proses yang dilakukan dalam upaya mengurangi 
tingkat kecemasan terdiri dari tiga tahap. Tahap awal, yaitu pembimbing rohani Islam mencari 
informasi mengenai pasien yang mengalami kecemasan di ruang IGD melalui kepala ruangan atau 
perawat. Tahap pertengahan (tahap kerja), pembimbing menetapkan masalah ruhaniah apa saja 
yang dialami oleh pasien di ruang IGD dan menggali faktor yang menyebabkan pasien mengalami 
kecemasan, selanjutnya pembimbing melakukan tindakan bimbingan. Tahap akhir, dalam tahapan 
ini, pembimbing mengevaluasi hasil dari bimbingan tersebut. Hasil dari bimbingan rohani Islam 
yang diberikan pembimbing mampu mengurangi kecemasan pasien di ruang IGD, hal ini dapat 
dilihat dari aktifitas pasien dan keluarga  yang dilakukan secara berkelanjutan setelah mendapatkan 
bimbingan rohani Islam yaitu, pasien menjadi lebih giat melaksanakan ibadahnya. Selain itu pasien 
menyadari bahwa sakit yang dideritanya merupakan ujian dari Allah, serta pasien antusias  ketika 
di kunjungi dan diberikan bimbingan lanjutan  

 


