


ABSTRAK 
 
  
   

Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan, baik kesehatan fisik maupun non 
fisik, penyakit adalah salah satu ujian dari iman dan merupakan gambaran cobaan Allah 
SWT.  Seseorang yang sedang sakit sangat membutuhkan bantuan serta bimbingan dari orang 
lain, salah satu bantuan yakni berupa bimbingan keagamaan karena agama adalah kebutuhan 
jiwa atau psikis manusia yang dapat mengatur dan mengendalikan sikap, pandangan hidup, 
kelakuan dan lain-lain. Ajaran agama juga dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah 
hingga dengan kepasrahan hati dan keikhlasan, jiwanya menjadi tenang. 

 
Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin adalah salah satu Rumah Sakit yang memiliki 

sarana spesialisasi lengkap dan terbatas yang digunakan untuk pendidikan Dokter Umum dan 
Dokter Ahli, serta merupakan pusat rujukan wilayah Daerah Kotamadya Banjarmasin. Dalam 
usaha bimbingan yang dilakukan seksi kerokhanian Rumah Sakit Umum Ulin Banjarmasin 
adalah mengharapkan terciptanya kondisi pasien yang siap mental, karena kesehatan mental 
merupakan ilmu pengetahuan yang memberikan gambaran cara mencegah, mengatasi, serta 
memlihara agar individu yang bersangkutan berada dalam kondisi sehat mental dan 
merasakan kebahagiaan dalam hidupnya.  Agar pasien yang mempunyai kondisi psikis 
demikian dapat bertindak sebagaimana ajaran Islam yaitu sabar dan tawakkal kepada Allah 
SWT, oleh karenanya diperlukan bantuan dari orang lain berupa bantuan spiritual atau 
bimbingan rokhani yang dapat menimbulkan rasa optimis dalam menghadapi cobaan dari 
Allah SWT. 

 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan studi kasus yaitu penelitian yang 

dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam pada organisme, lembaga atau gejala 
tertentu, dan diharapkan semua masalah yang terkait dengan bimbingan rokhani Islam 
terhadap pasien rawat inap dapat digambarkan secara mendalam. Penentuan subyek dan 
obyek penelitian yaitu sumber informasi yang memberikan data tentang pelaksanaan 
bimbingan rokhani Islam di RSU Ulin Banjarmasin, meliputi pembimbing rokhani Islam, 
karyawan, para dokter dan perawat  yang beragama Islam sebagai sumber data primer. 
Metode pengumpulan data menggunakan metode interview, metode dokumentasi dan metode 
observasi. Metode analisa data disajikansecara deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau 
perilaku yang dapat diamati. 

 
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan rokhani Islam di RSU 

Ulin Banjarmasin dilaksanakan bersama-sama sebagai bentuk pelayanan rumah sakit yaitu 
pelayanan kesehatan medis dan pelayanan kesehatan mental/keagamaan (Islam). Dokter atau 
perawat yang bertugas pada instalasi rawat inap dan beragama Islam juga telah memberi 
bimbingan rokhani Islam pada pasien yang beagama Islam. Sewaktu dinas mereka melakukan 
bimbingan rokhani Islam sebagaimana dilakukan petugas khusus/pembimbing rokhani Islam 
walupun tidak seluas yang berprofesi sebagai pembimbing, hal ini merupakan salah satu 
media dakwah dalam pelayanan medis. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh 
rokhaniawan Islam RSU Ulin Banjarmasin dalam melaksanakan tugas secara umum adalah 
identifikasi kasus pasien, diagnosa, prognosa, terapi agama, evaluasi dan follow up dan 
laporan pelaksanaan bimbingan rokhani Islam.  
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