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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama Allah yang berisi tentang ajaran-ajaran dan 

perintah-perintah yang pokoknya disampaikan kepada seluruh manusia 

melalui Nabi Muhammad Saw (Syaltout, 1965: 25). Islam yang diwahyukan 

oleh Allah Swt kepada nabi Muhammad Saw adalah sebagai dîn yang 

meliputi semua urusan hidup manusia. Terkandung di dalamnya „aqîdah, 

akhlak dan syariat yang berkaitan dengan jasmani dan rohani, individu 

maupun komunal, agama dan politik, dan segala urusan hidup di dunia dan 

akhirat (Djaelani, 2005: 29-30). 

Nabi Muhammad Saw menerima pokok agama Islam dari Allah Swt 

yang kesemuanya itu terdapat dalam al-Qur‟anul Karim. Dari al-Qur‟an itu 

pula diketahui bahwa Islam mempunyai dua “dahan” utama, yang mana tidak 

akan terwujud hakikat dan tidak akan terbukti pengertiannya melainkan 

apabila kedua “dahan” tersebut mengambil tempat pembuktian dan wujudnya 

di dalam akal, hati dan kehidupan manusia. Kedua “dahan” itu ialah: 

kepercayaan („aqîdah) serta kewajiban-kewajiban agama (syari‟ah). Secara 

singkat, „aqîdah adalah segala sesuatu yang dipercayai dengan keimanan 

yang tidak boleh dicampuri oleh syak dan tidak dipengaruhi oleh keragu-

raguan di dalam hati (Syaltout, 1965: 28-29). 

Dalam perkembangannya, terdapat istilah-istilah lain yang semisal 

dengan „aqîdah, antara lain: tauhîd, ushûluddîn, „ilmu kalâm, dan fikih akbar 
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(Ilyas, 2009: 4). Semua ini pada dasarnya memiliki benang merah 

pembahasan yang sama, yakni keyakinan bahwa hanya Allah-lah tuhan 

semesta alam dan hanya kepada Dia-lah tempat bergantung (berserah diri) (Al 

Buraikan, 1998: 157). 

Amin Abdullah (Ilyas, 2009: vii-viii) mengatakan, bahwa dalam 

memahami agama Islam, setidaknya dapat digunakan dua macam pendekatan, 

yaitu pendekatan normatif dan pendekatan non-normatif. Pemahaman agama 

secara normatif memberi bobot muatan ajaran agama Islam yang bersumber 

dari al-Qur‟an dan as-Sunnah, baik dalam bidang „aqîdah, ibadah maupun 

akhlak. Tanpa sistematika ajaran semacam itu, maka the body of relegion 

knowledge tidak akan mempunyai landasan dasar yang kokoh, dan tidak akan 

dapat dikomunikasikan kepada sesama secara baik. 

Adapun pendekatan non-normatif –sebagai partner dari pendekatan 

normatif- lebih menekankan pada perbincangan intelektual tentang 

bagaimana memahami sekaligus bagaimana menyampaikan agama tersebut 

dengan memanfaatkan temuan-temuan ilmu-ilmu sosial yang telah 

berkembang pesat sejak abad ke-19 dan abad ke-20. 

Penggunaan kedua pendekatan tersebut harus saling melengkapi agar 

misi Islam dapat menjalin kerja sama yang erat, terlebih-lebih jika masing-

masing berjalan sendiri-sendiri, maka besar kemungkinan akan terjadi 

kekeringan nuansa pengembangan pemikiran dan insprirasi, atau setidaknya 

terjadi proses keterasingan antara kedua pendekatan tersebut. 
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Kehidupan bahagia adalah dambaan bagi semua orang. Tidak hanya 

bahagia yang bersifat sementara, namun lebih dari itu yakni bahagia yang 

abadi. Djam‟an (1975: 37) memaparkan bahwa hanya dengan iman dan amal 

shaleh, kebahagian abadi itu dapat diperoleh. Dengan kata lain, implementasi 

nilai-nilai „aqîdah dalam kehidupan sehari-hari harus dilakukan. 

Islam mengajarkan umatnya memiliki prinsip kebersihan dalam 

setiap lini kehidupan. Apabila prinsip ini dilanggar, maka akan terjadi 

ketidakseimbangan. Dalam diri manusia (jasmani), ketidakseimbangan itu 

bisa terwujudkan atau diterjemahkan sebagai penyakit. Penyakit dapat terjadi 

murni semata-mata karena masalah moral (psikologi), murni bersifat 

patologis, atau gabungan antara moral dan patologis. Ketika seseorang 

melakukan pelanggaran terhadap etika perilaku, atau ketika ia mendapat virus 

infeksi, maka orang tersebut dinyatakan sakit. Untuk menyembuhkannya, 

pengobatan yang sesuai harus diberikan (Hasan, 2008: 487-488). 

Menurut Parni Hadi (Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, 1995: ix) bahwa 

ternyata rasa sakit atau penyakit pada diri seseorang tidak hanya datang 

karena kecelakaan, uzur, usang ataupun tidak berfungsinya organ tubuh, 

tetapi seringkali timbul karena manusia tidak bisa mengendalikan hawa 

nafsunya. Adapun bahan pengobatan yang tepat dalam lapangan psikosomatik 

atau penyakit jasmani yang ditimbulkan ketegangan jiwa, hanya dapat diobati 

oleh agama (Islam) (Djam‟an, 1975: 13). 

Bagi seseorang yang sedang sakit atau pasien, setidaknya ada tiga 

alternatif kemungkinan yang akan dialami: sembuh sempurna, atau sembuh 
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disertai cacat sehingga terdapat kemunduran menatap pada fungsi-fungsi 

organ tubuhnya, atau meninggal dunia. Nina Surtiretna (Yayasan Kesehatan 

Ibnu Sina, 1995: xii) mengatakan, alternatif meninggal umumnya cukup 

menakutkan bagi sebagian pasien, karena mereka –seperti kebanyakan di 

antara kita- belum siap menghadapi panggilan malaikat maut. Dalam stadium 

terminal terapi rohaniah ini adalah yang menuntun pasien yang sedang berada 

dalam sakaratul maut agar mati dalam keadaan Islam. Allah Swt berpesan:  

                             

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 

takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 

Keadaan muslim.”(Q.S. Ali Imron [3]: 102) (Departemen Agama RI, 2005: 

63). 

Sesungguhnya terapi rohaniah atau bumbingan rohani yang 

praktiknya terdapat dalam pembahasan ilmu psikosomatik merupakan suatu 

konsepsi yang baru dalam ilmu kedokteran di dunia Barat, ilmu ini baru 

ditemukan sekitar 68 tahun yang lalu dan di Indonesia mulai berkembang 

tahun 1957. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu: psyco yang berarti jiwa dan 

soma berarti badan. Jadi psikosomatik artinya adalah penyakit-penyakit badan 

yang timbul dari keluhan jiwa. Misalnya: orang merasa takut terkadang-

kadang menimbulkan penyakit buang-buang air besar (Djam‟an, 1975: 7). 

Banyak rumah sakit saat ini yang telah memberikan pelayanan 

bimbingan rohani untuk membantu sistem kerja medis dalam rangka 

mempercepat kesembuhan pasien. Salah satunya adalah Rumah Sakit 

Pembina Kesejahteraan Ummat (PKU) Muhammadiyah Surakarta. Rumah 
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Sakit ini merupakan salah satu rumah sakit Islam yang memiliki sarana 

spesialisasi dan medical services yang lengkap dan terbatas, termasuk fasilitas 

pelayanan non-medis berupa bimbingan rohani Islam pada pasien 

(wawancara dengan bagian diklat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta pada tanggal 27 Maret 2013). 

Pelaksanaan bimbingan ini dilakukan oleh petugas bagian 

kerohanian. Bimbingan yang dilakukan di rumah sakit tersebut berupa 

bimbingan do‟a-do‟a, tata cara ibadah saat sakit, motivasi kesembuhan, dll. 

Bimbingan tersebut berlangsung setidaknya dua kali atau lebih dalam sehari. 

Namun ada perlakuan bimbingan yang lebih oleh petugas diberikan kepada 

pasien yang ingin melakukan operasi atau saat sakaratul maut. Untuk 

pendampingan pasien yang sakaratul maut dengan cara mentalqîn pasien 

dengan kalimat syahadat. Hal ini bertujuan apabila pasien meninggal masih 

dalam keadaan bertauhid kepada Allah (hasil wawancara dengan bagian 

diklat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 27 Maret 

2013). 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta termasuk rumah sakit 

Islam yang memberikan pelayanan yang baik pada pasien. Hal ini tebukti dari 

pelayanan petugas medis dan non-medis yang selalu ramah, sopan dan bertata 

krama islami kepada pasien maupun pengunjung. Selain itu, rumah sakit ini 

selalu memperhatikan kebersihan, kerapian, dan kenyamanan di setiap 

fasilitas rumah sakit, seperti ruang rawat inap yang representatif, ruang 

tunggu yang nyaman, tempat parkir yang rapi dan aman, dan lain sebagainya 
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(http://rspkusolo.com/home diakses pada tanggal 20 April 2013 pukul 08.12 

WIB). 

Dari hasil pengamatan di lapangan dan hasil wawancara dengan 

bagian diklat rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, ditemukan adanya 

serangkaian bimbingan rohani bagi pasien yang memuat pendidikan Islam, 

namun belum teridentifikasi lebih terperinci, khususnya pendidikan „aqîdah. 

Maka dari pada itu, penulis tertarik untuk meniliti di rumah sakit tersebut 

dengan memfokuskan pada nilai-nilai pendidikan „aqîdah pada saat 

berlangsungnya bimbingan rohani bagi pasien. Sehingga judul yang diambil 

oleh penulis adalah “Nilai-nilai Pendidikan „Aqîdah dalam Bimbingan 

Rohani pada Pasien di Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Ummat 

(PKU) Muhammadiyah  Surakarta”. 

B. Penegasan Istilah 

Sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi multi-

interpretasi/penafsiran terhadap judul skripsi “Nilai-nilai Pendidikan „Aqîdah 

dalam Bimbingan Rohani pada Pasien di Rumah Sakit Pembina 

Kesejahteraan Ummat (PKU) Muhammadiyah Surakarta”, maka penulis perlu 

memberikan penegasan istilah yang berkaitan dengan dengan judul di atas. 

1. Nilai-nilai 

Nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang berguna penting bagi 

kemanusiaan (Departemen Pendidikan Nasional, 1991: 690). Sedang E 

Mulyasa (Gunawan, 2012: 31) mendefinisikan nilai sebagai keyakinan 

yang membuat orang bertindak atas dasar pilihannya. 

http://rspkusolo.com/home
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2. Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara (UU RI No. 20 tahun 2003). 

3. „Aqîdah 

Secara etimologi (bahasa), „aqîdah berakar dari kata „aqoda-

ya‟qidu-„aqîdatan. „Aqdân berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. 

Setelah terbentuk menjadi „aqîdah berarti keyakinan. Relevansi tersimpul 

dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung 

perjanjian (Ilyas, 2009: 1). 

Sedang secara terminologis (istilah), terdapat beberapa definisi 

menurut beberapa tokoh, yakni: 

a. Menurut Hasan Al-Banna 

“„Aqâid (bentuk jamak dari „aqîdah) adalah beberapa perkara yang 

wajib diyakini kebenarannya oleh hati(mu), mendatangkan 

ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tak bercampur sedikit 

pun dengan keragu-raguan” (Ilyas, 2009: 1). 

b. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairy 

Mengemukakan pengertian „aqîdah sebagai “sejumlah kebenaran 

yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, 
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wahyu dan fithroh. (Kebenaran) itu dipatrikan di dalam hati, diyakini 

keshahihan dan keberadaannya dan ditolak segala sesuatu yang 

bertentangan dengan kebenaran itu” (Wijayanto dan Titik, 2011: 7). 

Merujuk dari tiga pengertian istilah di atas, dapat diambil garis 

besar bahwa yang dimaksud dengan nilai-nilai pendidikan „aqîdah adalah 

usaha sadar yang dilakukan untuk menyampaikan keyakinan-keyakinan 

yang diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, 

menjadi keyakinan yang tak bercampur sedikit pun dengan keragu-

raguan yang berdasarkan wahyu dari Allah Swt dan hadits Rasulullah 

Saw. 

4. Bimbingan Rohani 

Bimbingan rohani menurut Faqih (2004: 4) adalah proses 

pemberian bimbingan terhadap individu agar mampu hidup selaras 

dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

5. Pasien 

Pasien adalah orang sakit yang dirawat dokter (Departemen 

Pendidikan Nasional, 1991: 734). 

Kemudian, maksud bimbingan rohani pada pasien dalam penelitian 

ini adalah segala hal bantuan yang diberikan oleh petugas non-medis 

(petugas kerohanian) dalam rangka mempercepat kesembuhan pasien 

yang dirawat inap dengan menuntun psikis/ruhnya agar seimbang dengan 
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kesehatan jasmaninya sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan di akhirat. 

6. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta 

Rumah sakit ini adalah salah satu Amal Usaha Muhammadiyah 

(AUM) yang bergerak di bidang kesehatan. PKU adalah kepanjangan 

dari Pembina Kesejahteraan Ummat. Rumah sakit ini beralamatkan di Jl. 

Ronggowarsito No. 130 Surakarta 57131 Jawa Tengah Telp. (0271) 

714578 (Hunting) Fax. (0271) 719745 E-mail: humas@rspkusolo.com 

(http://rspkusolo.com/home diakses tanggal 20 April 2013 pukul 09.48 

WIB). 

Dari beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah judul dalam 

penelitian ini, maka dapat dimengerti maksud dari judul nilai-nilai pendidikan 

„aqîdah dalam bimbingan rohani pada pasien di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta adalah sifat-sifat tertentu yang timbul setelah 

menerima materi pendidikan „aqîdah yang menjadi keyakian seseorang atau 

sekelompok orang yang dilakukan secara sadar. Sehingga dari keyakinan itu 

diharapkan akan mempercepat kesembuhan dan kebahagian hidup yang abadi 

bagi pasien setelah sembuh melalui bimbingan rohani di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah di atas, maka dapat 

penulis kemukakan rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: 

mailto:humas@rspkusolo.com
http://rspkusolo.com/home
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1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan rohani pada pasien yang berkenaan 

dengan nilai-nilai pendidikan „aqîdah di rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan rohani pada 

pasien di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pelaksanaan bimbingan rohani pada pasien yang berkenaan 

dengan nilai-nilai pendidikan „aqîdah di rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan rohani 

pada pasien di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Dari segi teoritis, sebagai sumbangan pemikiran yang berharga terhadap 

pengetahuan khususnya dalam mata kuliah psikologi agama tentang 

adanya nilai-nilai pendidikan „aqîdah di dalam bimbingan rohani pada 

pasien. 

2. Dari segi akademik, untuk memberikan informasi bagi siapa saja yang 

berkepentingan terhadap pendidikan Islam, terutama terhadap nilai-nilai 

pendidikan „aqîdah dalam bimbingan rohani pada pasien. 

3. Dari segi praktis, untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana strata satu (S-1) Pendidikan Islam di Fakultas Agama Islam 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta dan semoga hasil penelitian dapat 

memberikan kontribusi positif bagi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta dalam mengetahui nilai-nilai pendidikan „aqîdah saat 

bimbingan rohani pada pasien. 

F. Kajian Pustaka 

Tujuan kajian pustaka adalah untuk mengkaji hasil-hasil penelitian, 

baik dalam bentuk buku, jurnal maupun majalah ilmiah yang berhubungan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini antara lain: 

1. Skripsi Muhammad Hailan (UMS, 2012) dengan judul “Internalisasi 

Nilai-nilai „aqîdah Islam pada Mata Pelajaran Biologi Kelas XI (sebelas) 

di SMA IT Nur Hidayah Kartasura Tahun Ajaran 2011/2012”. 

Muhammad Hailan menyimpulkan bahwa: 1) Nilai-nilai pendidikan 

„aqîdah Islam yang diinternalisasikan pada mata pelajaran biologi kelas 

XI (sebelas) di SMA Nur Hidayah tahun ajaran 2011/2012 adalah: iman 

kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, para Nabi dan 

Rasul Allah, Hari Akhir/Kiamat, serta iman kepada qadhâ‟ dan qadar. 2) 

Cara menginternalisasi nilai-nilai „aqîdah pada mata pelajaran biologi 

kelas XI (sebelas) di SMA Nur Hidayah tahun ajaran 2011/2012 adalah 

melalui metode: metode hiwar (percakapan), metode qishshoh (cerita), 

metode amṡâl (perumpamaan), metode uswah (keteladanan), metode 

pembiasaan, metode „ibrah dan mau‟idhah, serta metode targhîb dan 

tarhîb (reward dan punishment). 
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Skripsi di atas memberikaan gambaran kepada penulis bahwa 

pendidikan „aqîdah dapat diinternalisasikan pada mata pelajaran biologi 

kelas XI SMA IT Nur Hidayah Kartasura. 

2. Skripsi Rio Erlangga Dwi Pantara (UMS, 2011) dengan judul “Nilai-nilai 

Pendidikan „aqîdah dalam Perang Badar”. Rio Erlangga Dwi Pantara 

menyimpulkan bahwa: penelitian mengungkapkan bahwa nilai-nilai 

pendidikan „aqîdah yang terkandung dalam perang badar adalah sebagai 

berikut: 1) Nilai pendidikan iman kepada Allah. Iman kepada Allah 

menumbuhkan sikap patuh dan tunduk kepada Allah; 2) Nilai pendidikan 

iman kepada malaikat mendidik manusia untuk meyakini bahwa mereka 

makhluk-Nya yang mulia, mereka tak pernah mendurhakai perintah-Nya; 

3) Nilai pendidikan iman kepada kitab al-Qur‟an mendidik manusia untuk 

meyakini kitab al-Qur‟an yang diturunkan Allah kepada Nabi 

Muhammad; 4) Nilai pendidikan iman kepada rasulullah Muhammad 

mendidik manusia untuk meyakini bahwa Allah telah memilih 

Muhammad sebagai Rasul pembawa berita gembira dan pemberi 

peringatan sehingga menumbuhkan sikap patuh kepada Nabi Muhammad; 

5) Nilai pendidikan iman kepada Hari Akhir mendidik manusia untuk 

meyakini akan adanya Hari Akhir, sehingga memotivasi manusia agar 

senantiasa beramal sholeh untuk meraih surga dan menjauhi larangan-

larangan Allah agar terhindar dari api neraka. 
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Skripsi di atas memberikan gambaran pada penulis bahwa 

penanaman pendidikan „aqîdah dapat dilakukan pada saat perang badar 

berlangsung. 

3. Skripsi Koriyati (UMS, 2010) dengan judul “Pendidikan „Aqîdah dalam 

Novel Bumi Cinta Karya Habiburrahman El-Shirazy”. Koryati 

menyimpulkan bahwa: penelitian ini menemukan 6 (enam) bentuk dari 

pendidikan „aqîdah dalam novel Bumi Cinta ini. Pertama, Keyakinan 

terhadap Allah meliputi fithrah bertuhan setiap manusia, keyakinan 

tentang adanya Tuhan memberikan ketentraman jiwa seperti digambarkan 

dalam tokoh Yelena. Kedua, Keyakinan terhadap Malaikat meliputi cara 

beriman kepada Malaikat melalui jalan menghubungkan diri dengan 

malaikat. Ketiga, Keyakinan terhadap Nabi dan Rasul antara lain dengan 

mengikuti Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw digambarkan 

dari Ayyas yang selalu berpegang teguh kepada keimanannya di Moskow, 

Keempat, Keyakinan terhadap Kitab-kitab Allah yaitu al-Qur‟an yang 

memiliki keistimewaan sebagai wahyu Allah. Kelima, Keyakinan 

terhadap Hari Akhir bahwa dunia merupakan ladang akhirat. Keenam, 

Keyakinan terhadap qadhâ‟ dan qadar diceritakan melalui tokoh Linor 

dijelaskan bahwa Allah telah mengatur segala apa yang ada di langit dan 

di Bumi. Keenam keyakinan diatas diperoleh dengan 3 tingkatan yaitu 

„Ilmu al-Yaqîn yang diperoleh dengan cara mempelajari ilmu, lalu dengan 

„Ain al-Yaqîn yang diperoleh dari panca indera, dan Haqq al-Yaqîn yang 
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menjadi media paling menyakinkan atas suatu kebenaran karena diperoleh 

dari pengalaman. 

Skripsi di atas memberikan gambaran kepada penulis bahwa 

pendidikan „aqîdah diberiakan dengan media novel. 

4. Skripsi Nasrullah (UMS, 2012) dengan judul “Materi Pendidikan „Aqîdah 

dalam Syair-syair Ebiet G. Ade”. Nasrullah menyimpulkan bahwa: 

penelitian ini adalah adanya materi pendidikan „aqîdah yang terkandung 

dalam syair-syair Ebir G. Ade berupa iman kepada Allah, malaikat-

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, Hari Akhir, serta iman 

kepada qadha dan qadar. 

Skripsi di atas memberikan gambaran kepada penulis bahwa 

pendidikan „aqîdah dapat diinternalisasikan dalam syair-syair sebuah 

lagu. 

Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang di atas, peneliti belum 

menemukan penelitian yang membahas nilai pendidikan „aqîdah dalam 

bimbingan rohani pada pasien di rumah sakit tertentu. Dengan demikian 

penelitian ini merupakan unsur kebaruan dan laik untuk diteliti. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini terdiri dari: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk field research (penelitian lapangan), 

yakni penelitian yang langsung di lapangan atau kehidupan yang 

sebenarnya secara spesifik apa yang sedang terjadi (Mardalis, 2006: 80). 
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Adapun pendekatan dalam penelitian ini dengan cara pendekatan 

kealitatif yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan 

berdasarkan pandangan konstruktif (Emzir, 2010: 28) dan pada gambaran 

holistik yang dibentuk dengan kata-kata. Bentuk pelaporan ini disajikan 

secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Crewell yang 

dikutip Patilima, 2005: 3). 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data pada penelitian ini adalah subjek 

dimana data dapat diperoleh (Arikunto, 1998: 114). Maka, sumber data 

penelitian ini adalah hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan hasil 

angket yang telah diperoleh. 

3. Subjek Penelitian 

Arikunto mengatakan (1998: 114) bahwa untuk memudahkan 

mengidentifikasikan sumber data, maka harus terlebih dahulu menentukan 

subjek dalam penelitian tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menjadikan 

petugas kerohanian rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta sebagai 

key informan (informan kunci). Hal ini dilakukan karena rohaniawan 

adalah pelaku dari bimbingan rohani di Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah  Surakarta. 

Kemudian pada perkembangannya, untuk melengkapi informasi 

atau keterangan yang telah didapat, peniliti akan melengkapinya dengan 

keterangan sampel yang diperoleh dari pasien dengan snowball sampling 

technique. Yakni teknik pemilihan informan yang diawali dari jumlah 
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kecil, kemudian menjadi semakin besar sampai pada jumlah yang 

diinginkan (Nasution, 1991: 133). 

4. Pengumpulan Data 

Pengumpulan sata pada penelitian ini berupa: 

a. Metode Observasi 

Metode ini adalah metode pengambilan data dengan cara 

memperhatikan sesuatu dengan mengunakan mata atau pengamatan 

yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap objek dan 

menggunakan seluruh alat indra (Arikunto, 2006: 156). Metode ini 

digunakan untuk mengetahui data mengenai kegiatan bimbingan 

rohani pada pasien, letak geografis, dan kondisi sarana prasarana 

rumah sakit penunjang kegiatan bimbingan rohani. 

b. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah percakapan antara dua orang yang 

salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapat informasi untuk 

suatu tujuan tertentu (Herdiansyah, 2010: 118). Dalam penelitian ini, 

peniliti mewancarai petugas kerohanian, bagian diklat,, dan pasien. 

c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

memperoleh data dengan cara mencari data yang dibutuhkan untuk 

penelitian berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 

1998: 236). Metode ini digunakan untuk mengambil data yang 
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berhubungan dengan gambaran umum Rumah Sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta yang meliputi sejarah singkat berdirinya, 

letak geografis, falsafah, visi, misi, tujuan, motto, struktur organisasi, 

keadaan sarana dan prasarana rumah sakit, serta gambaran bagian 

kerohanian. 

d. Angket 

Menurut Zuriah (2002: 182), angket adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk 

dijawab secara tertulis pula oleh responden. Teknik ini digunakan 

untuk mengumpulkan keterangan dari pasien tentang tanggapan dan 

hasil bimbingan rohani yang telah diperoleh dari petugas kerohanian 

rumah sakit PKU Muhamamdiyah Surakarta. 

5. Validitas Data 

Validitas merupakan langkah untuk menguji keshahihan data yang 

diterima (Nasution, 2001: 75). Pada penelitian ini untuk menguji 

keabsahan data yang sudah diterima, peneliti akan mengadakan 

pengecekan dan perbandingan dengan keadaan yang sebenarnya di 

lapangan. Teknik dikenal dengan Triangulasi data (Putra, 2011: 191). 

6. Metode Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari data observasi, wawancara, 

dokumen, dan hasil angket yang telah dikumpulkan. Setelah dibaca, 

dipelajari, dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan 
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reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah 

selanjutnya adalah menyususnnya dalam satuan-satuan/mengelompokkan 

pada kelompok tertentu. Kemudian langkah akhir dari analisis data ini 

adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap 

ini, mulailah pada penafsiran data untuk kemudian diambil kesimpulan 

(Moleong, 1990: 189). 

H. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memudahkan 

pengkajian dan pemahaman persoalan yang ada. Adapun sistematika 

penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II. Landasan teori, pada bab ini akan membahas pengertian nilai, 

pengertian pendidikan „aqîdah, istilah lain tentang „aqîdah, ruang lingkup 

pendidikan „aqîdah, dan nilai-nilai pendidikan „aqîdah. Selanjutnya akan 

membahas tentang pengertian bimbingan rohani, dasar dan tujuan bimbingan 

rohani, unsur-unsur dalam bimbingan rohani, dan evaluasi bimbingan rohani. 

Bab III. Gambaran umum rumah sakit PKU Muhammadiyah 

Surakarta. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari tiga bagian, yaitu pertama: 

sejarah singkat berdirinya, letak geografis, falsafah, visi, misi, tujuan, motto 

rumah sakit, struktur organisasi, sarana dan prasarana, serta gambaran bagian 

kerohanian rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Kedua, dasar dan 
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tujuan bimbingan bimbingan rohani, pelaksanaan bimbingan rohani pada 

pasien, unsur-unsur bimbingan rohani, dan evaluasi bimbingan rohani di 

rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Ketiga, faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan bimbingan rohani pada pasien di rumah sakit 

PKU Muhammadiyah Surakarta yang terdiri dari faktor pendukung dan 

penghambat. 

Bab IV. Analisis data, bab ini membahas analisis pelaksanaan 

bimbingan rohani pada pasien yang bekaitan dengan nilai-nilai pendidikan 

„aqîdah di rumah sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dan faktor yang 

mempengaruhi bimbingan rohani pada pasien di rumah sakit PKU 

Muhammadiyah Surakarta. 

Bab V. Penutup, terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata 

penutup. 


