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ABSTRAK 

 

 

Seseorang yang sedang sakit bukan hanya fisik nya saja yang sakit namun 

psikologis juga terganggu seperti pasien yang menderita penyakit kanker mudah 

merasakan putus asa, kecemasan, dan jiwa tak tenang, oleh karena itu perlunya 

bimbingan rohani Islam agar seseorang yang sedang mengalami sakit kanker 

dapat sabar dan semangat melawan sakitnya serta terus berikhtiar memohon 

kesembuhan kepada Allah SWT. Rumah singgah Komunitas Peduli Generasi 

Lampung adalah salah satu tempat atau wadah untuk masyarakat yang sedang 

sakit namun memiliki keterbatasan ekonomi sehingga rumah singgah ini 

memberikan bantuan secara jasmani maupun rohani. Dan salah satu bentuk 

pelayanan yang diberikan oleh rumah singgah adalah bimbingan rohani Islam bagi 

pasien kanker agar mereka mendapatkan ketenangan, kesabaran, dan semangat 

melawan sakitnya. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

bagaimana peran dan metode bimbingan rohani Islam dalam memberikan 

motivasi harapan hidup penderita kanker di Rumah Singgah komunitas Peduli 

Generasi Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field 

Research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

1 orang petugas rohani, 11 pasien penderita kanker, 1 pasien survive kanker dan 

12 pengurus Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi Lampung. Dalam 

Penelitian ini penulis menggunakan Purposive Sampling untuk menentukan 

sample. Dan sampel yang sesuai dengan kriteria adalah 1 orang petugas rohani, 3 

pasien penderita kanker, 1 pasien survive kanker, dan 3 pengurus rumah singgah. 

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

peran bimbingan rohani Islam dalam memberikan motivasi harapan hidup 

penderita kanker di Rumah Singgah Komunitas Peduli Lampung ada dua yaitu 

pemeliharaan rohani dan pengobatan rohani sehingga pasien penderita kanker 

yang telah mengikuti bimbingan rohani menjadi lebih sabar dan semangat 

melawan sakitnya. Metode bimbingan rohani Islam yang digunakan adalah 

metode langsung (face to face) baik secara individu maupun kelompok yaitu 

dengan menuntun dan mengajarkan pasien dalam beribadah serta memberikan 

nasihat dan mengajak pasien untuk berdoa bersama memohon kesembuhan 

kepada Allah SWT. Sedangkan dalam metode bimbingan rohani Islam tidak 

langsung yaitu dengan menyediakan gambar-gambar yang bernafaskan Islam dan 

menyediakan buku tuntunan solat dan buku motivasi di perpustakaan mini rumah 

Singgah Komunitas Peduli Generasi Lampung.  

  









MOTTO 

 

 

َٰٓأَيُّهَب بِّك ۡن َوِشفَبَٰٓٞء لَِّوب فِي  لٌَّبس  ٱ يَ  ي زَّ ۡىِعظَٞة هِّ د وزِ ٱقَۡد َجبََٰٓءۡتك ن هَّ َوه ٗدي  لصُّ

ۡؤِهٌِيَي   ٧٥َوَزۡحَوٞة لِّۡلو 
 

 “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan 

penyembuhan bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk 

serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”  

 {Q.S. Yunus (10) : 57} 



PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil’alamin dengan mengucap syukur kepada Allah SWT. skripsi 

ini ku persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Puji dan Ibu Endang yang telah 

mencurahkan kasih sayang, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus 

di setiap langkahku selama ini sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

2. Adik-adikku tersayang Deta Yunia Pratiwi dan Khaira Talita Rumi yang 

slalu menyayangi dan menjadi pembangkit semangatku. 

3. Nenek Maymunahku tersayang yang slalu mendoakanku di setiap 

sepertiga malammu sehingga aku bisa melangkah sejauh ini dengan 

kekuatan doa yang kau berikan untukku.  

4. Ade Antika partnerku dari kecil yang telah memberiku dukungan dan 

semangat sehingga aku dapat menyelesaikan skripsiku ini. 

5. Arif Rahman Hakim yang telah sabar menghadapi, menemani dan 

memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsiku ini. 

 



RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis bernama Indah Putri Yanti dilahirkan di Bandar Lampung 

pada tanggal 04 Desember 1998 anak pertama dari pasangan Bapak Puji 

dan Ibu Endang. Pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SDN 2 Way 

Lunik Bandar Lampung lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan 

kejenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 11 Bandar 

Lampung lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan 

pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 6 Bandar Lampung lulus 

pada tahun 2016. 

Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, dengan izin Allah 

SWT. Alhamdulillah pada tahun 2016 penulis dapat melanjutkan studi di 

Universitas Islam Raden Intan Lampung di Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi dengan konsentrasi jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. 

 

        Bandar Lampung,    Juni 2020 

                               Penulis, 

 

 

                                                           INDAH PUTRI YANTI 

viii 



KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan 

rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam senantiasa penulis hanturkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan makna yang 

haqiqi bgi kehidupan-Nya. 

Adapun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Dakwah Jurusan Bimbingan 

Dan Konseling Islam (BKI) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN 

Raden Intan Lampung.  

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati penulis mengucapkan 

terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan 

motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :  

1. Bapak Prof. Dr. H Khomsahrial, M.Sos.I selaku Dekan Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. 

2. Bapak Mubasit, S. Ag, MM selaku ketua jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam yang telah membantu dan memberikan bimbingan kepada 

penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi. 



3. Bapak Dr. Jasmadi, M.A.g selaku pembimbing I dan Ibu Umi Aisyah, 

M.Pd.I selaku pembimbing II, dalam kesempatan ini telah banyak 

kerajasama dalam memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang memberikan 

sumbangan konstruktif pada penulis. 

5. Pihak perpustakaan pusat dan juga perpustakaan Fakultas Dakwah dan 

Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan buku-buku referensi pada 

penulis. 

6. Bapak Firmansyah, S.Pd selaku ketua Yayasan Rumah Singgah 

Komunitas Peduli Generasi Lampung yang telah memberikan izin dan 

membantu proses penelitian. 

7. Bapak Syaifudin selaku pembimbing rohani Islam di Rumah Singgah 

Komunitas Peduli Generasi Lampung yang telah membantu selama proses 

penelitian.  

8. Sahabat-sahabat tersayang Squadku, Rafita Aprianti, Fairuz Salsabila, Gita 

Nurjanah, Jeany Indah Lapaduri dan Dyana Dwi Pratiwi yang takkan 

pernah terlupakan memberikan banyak kenangan, semangat, dorongan, 

dan doa untuk ku selama ini. 

9. Almamater Fakultas Dakwah & Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan 

Lampung. 

      Hanya ungkapan doa yang penulis ucapkan dengan ikhlas semoga Allah 

SWT. membalas semua jaga kebaikan semua pihak yang telah terlibat membantu 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tidak ada karya yang 



sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca akan penulis persilahkan. 

Penulis  berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. 

Bandar Lampung,    Juni 2020 

Penulis  

 

 

INDAH PUTRI YANTI 



DAFTAR ISI 

 

 

HALAMAN JUDUL .........................................................................................     i  

ABSTRAK .........................................................................................................    ii 

SURAT PERNYATAAN  .................................................................................   iii 

HALAMAN PERSETUJUAN..........................................................................   iv 

HALAMAN PENGESAHAN ...........................................................................    v 

MOTTO .............................................................................................................   vi 

PERSEMBAHAN ..............................................................................................  vii 

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... 

viii 

KATA PENGANTAR .......................................................................................   

ix 

DAFTAR ISI ......................................................................................................  

xii  

DAFTAR TABEL.............................................................................................. xiv 

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................  xv 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................... xvi 

 

BAB  I  PENDAHULUAN 

              A. Penegasan Judul ................................................................................     1 

  B. Alasan Memilih Judul........................................................................     5 

C. Latar Belakang Masalah ....................................................................     5 

D. Rumusan Masalah .............................................................................     9 

E. Tujuan Penelitian ...............................................................................   10 

F. Manfaat Penelitian .............................................................................   10 

G. Metode Penelitian .............................................................................   11 

 

BAB II BIMBINGAN ROHANI ISLAM DAN MOTIVASI HARAPAN  

  HIDUP PENDERITA KANKER 

  A. Peran Bimbingan Rohani Islam.........................................................   20 

       1. Pengertian Peran Bimbingan Rohani Islam ..................................   20 

2. Peran Bimbingan Rohani Islam.....................................................   21 

3. Dasar Bimbingan Rohani Islam ....................................................   24 

4. Sasaran Bimbingan Rohani Islam .................................................   25 

5. Tujuan Bimbingan Rohani Islam ..................................................   26 

6. Metode Bimbingan Rohani Islam .................................................   27 

7. Materi Bimbingan Rohani Islam ...................................................   30 

B. Motivasi Harapan Hidup Penderita Kanker ......................................   33 

1. Pengertian Motivasi Harapan Hidup Penderita Kanker ................   33 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Harapan Hidup .....   36 

3. Macam-Macam Motivasi Harapan Hidup Penderita Kanker ........   38 

4. Fungsi Motivasi Harapan Hidup Penderita Kanker ......................   39 

C. Tinjauan Pustaka ...............................................................................   40 



 

BAB III GAMBARAN UMUM RUMAH SINGGAH KOMUNITAS 

               PEDULI GENERASI LAMPUNG 

               A. Sejarah Berdirinya Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi  

                    Lampung ..........................................................................................   43 

 

1. Visi dan Misi Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi   

                     Lampung .......................................................................................   44 

            2. Tujuan Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi Lampung…  45 

            3. Program Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi Lampung..  46 

            4. Struktur Organisasi Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi  

                     Lampung .......................................................................................   48 

            5. Tata Tertib Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi 

            Lampun ................................................................................  ........   50 

            6. Keadaan Pasien Penderita Kanker Rumah Singgah Komunitas  

                     Peduli Generasi Lampung.............................................................   52 

            7. Keadaan Pembimbing Rohani Islam Rumah Singgah Komunitas 

                     Peduli Generasi Lampung.............................................................   56 

            9. Jadwal Kegiatan Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi  

                     Lampung .......................................................................................   57 

            B. Peran Bimbingan Rohani Islam Dalam Memberikan Motivasi  

                 Harapan Hidup Penderita Kanker Rumah Singgah Komunitas 

                 Peduli Generasi Lampung.................................................................   59 

            C. Metode Bimbingan Rohani Islam Dalam Memberikan Motivasi  

                 Harapan Hidup Penderita Kanker Rumah Singgah Komunitas  

                 Peduli Generasi Lampung.................................................................   65 

 

BAB  IV  ANALISA PERAN BIMBINGAN ROHANI ISLAM  DALAM  

              MEMBERIKAN   MOTIVASI    HARAPAN  HIDUP  

              PENDERITA  KANKER   

            A. Peran Bimbingan Rohani Islam Dalam Memberikan Motivasi  

                 Harapan Hidup Penderita Kanker Rumah Singgah Komunitas 

                 Peduli Generasi Lampung.................................................................   70 

            B. Metode Bimbingan Rohani Islam Dalam Memberikan Motivasi  
                 Harapan Hidup Penderita Kanker Rumah Singgah Komunitas 

                 Peduli Generasi Lampung............................................................ .....  75 

 

BAB   V  PENUTUP 

                A. Kesimpulan ........................................................................................   80 

                B. Saran ..................................................................................................   81 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel 1. Data Pasien Penderita Kanker Rumah Singgah Komunitas Peduli  

               Generasi Lampung.....................................................................................  53 

 

Tabel 2. Data Pasien Kanker Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi  

               Lampung Yang Dijadikan Sampel.............................................................  54 

 

Tabel 3.  Data Pasien Survive Kanker Rumah Singgah Komunitas Peduli  

                Generasi Lampung ...................................................................................  54 

 

Tabel 4. Data Pasien Survive Kanker Rumah Singgah Komunitas Peduli  

                Generasi Lampung Yang Dijadikan Sampel.............................................  55 

 

Tabel 5. Data Pembimbing Rohani Islam Rumah Singgah Komunitas Peduli  

              Generasi Lampung....................................................................................... 56 

 

Tabel 6. Jadwal kegiatan Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi   

               Lampung..................................................................................................... 57 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi  

                    Lampung.........................................................................................   49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Pedoman Observasi 

 

Lampiran 2. Pedoman Wawancara 

 

Lampiran 3. Data Sample dan Pasien Kanker Rumah Singgah Komunitas Peduli    

                      Generasi Lampung 

 

Lampiran 4. Surat Keputusan Penetapan Judul (SK) 

 

Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi  

                      Lampung 

 

Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi  

                       Lampung 

 

Lampiran7.  Surat Keterangan Kesediaan  Sample diwawancarai 

 

Lampiran 8. Kartu Konsultasi 

 

Lampiran 9. Kartu hadir munaqosah  

 

Lampiran 10. Foto-foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dalam 

memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan arti yang terdapat 

pada judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Peran Bimbingan Rohani Islam 

Dalam Memberikan Motivasi Harapan Hidup Penderita Kanker Di Rumah 

Singgah Komunitas Peduli Generasi Lampung”. Adapun uraian pengertian 

beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:  

Peran dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah, “Sesuatu yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat”.
1
 

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
2
 Peran juga memiliki 

pengertian sebagai penggerak atau suatu konsep fungsional yang menjelaskan 

fungsi dan tugas seseorang dan dibuat atas dasar tugas yang nyata yang 

dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya
3
. Berdasarkan 

definisi di atas peran yang dimaksud penulis ialah peran bimbingan rohani 

Islam dalam memberikan motivasi harapan hidup terhadap pasien kanker agar 

pasien lebih semangat dan memiliki harapan untuk terus sembuh dari sakitnya. 

Menurut Isep Zaenal Arifin Bimbingan Rohani Islam adalah proses 

pemberi bantuan, pemeliharaan, pengembangan dan pengobatan rohani dari 

                                                             
1
 Peter salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern 

English Press, 2002), h.1132. 
2
 Soerjono Soekarto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), h.52. 

3
 Hendro Puspito, Sosiologi Sistematika, (Yogyakarta : Kanisius, 1989), h.182. 

1 



segala macam gangguan dan penyakit yang mengotori kesucian fitrah ruhani 

manusia agar selamat sejahtera dunia akhirat didasarkan kepada tuntunan Al-

Qur’an dan Al-Sunnah.
4
 Adapun pengertian lain Bimbingan Rohani Islam 

adalah proses pemberian bantuan yang terarah, kontinu dan sistematis kepada 

setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama 

yang dimilikinya secara optimal dengan cara mengaplikasikan nilai-nilai yang 

terkandung didalam Al-qur'an dan hadis Rasulullah kedalam dirinya, sehingga 

ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan Al-qur’an dan hadis.
5
   

Jadi yang dimaksud bimbingan rohani Islam disini adalah bimbingan 

rohani yang diberikan oleh Rohaniawan rumah singgah komunitas peduli 

generasi lampung untuk para pasien penderita kanker agar dapat 

mengembangkan potensi dan fitrah beragamanya dengan optimal sesuai 

dengan ajaran Al-qur’an dan hadis. 

Motivasi berasal dari kata motif. Motif dalam bahasa inggris disebut 

motive, yang berasal dari kata motion artinya “gerakan“ atau sesuatu yang 

bergerak .
6
 Dalam arti yang lebih luas motif berarti rangsangan, dorongan, atau 

penggerak terjadinya suatu tingkah laku. Motivasi adalah sesuatu yang 

mendorong, atau pendorong seseorang bertingkah laku untuk untuk mencapai 

tujuan tertentu. Tingkah laku termotivasi di latarbelakangi oleh adanya 

kebutuhan. Kebutuhan tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu.
7
   

                                                             
4
 Isep Zaenal Arifin, Bimbingan & Perawatan Rohani Islam di Rumah Sakit, (Bandung: 

Fokusmedia, 2017), h.1. 
5
 Samsul Munir, Bimbingan dan Konseling Islam, (Jakarta: Amzah,2010), h.23. 

6
 Zulfan Saam dan Sri Wahyuni, Psikologi Keperawatan, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), h.51. 
7
 Ibid. 



Jadi yang dimaksud motivasi disini adalah motivasi yang diberikan oleh 

rohaniwan melalui bimbingan rohani Islam kepada para penderita kanker 

dirumah singgah komunitas peduli generasi lampung agar mereka termotivasi 

untuk semangat dan berusaha melawan sakitnya. 

Harapan hidup adalah perkiraan lama hidup seseorang
8
. Snyder 

mengatakan harapan hidup adalah kemampuan seseorang individu untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan disertai dengan motivasi yang dimiliki untuk 

mencapai harapan hidup tersebut.
9
 Harapan merupakan motivator ilahi, semua 

orang membutuhkan harapan dalam hidup untuk terus melanjutkan hidupnya.
10

  

Jadi harapan hidup yang dimaksud dalam judul ini adalah harapan 

hidup pada penderita kanker yang ada dirumah singgah komunitas peduli 

generasi lampung diharapkan para penderita kanker memiliki harapan hidup 

karena jika mereka terus memiliki harapan hidup berarti masih ada harapan 

untuk mereka hidup. 

Kanker adalah suatu penyakit yang timbul oleh sel tulang yang tumbuh 

tidak normal dan tidak terkendali sehingga menjadi tumor yang ganas yang 

dapat menghancurkan dan merusak sel atau jaringan sehat.
11

 Kanker 

merupakan salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh banyak orang 

sehingga diperlukannya bimbingan rohani Islam agar seseorang yang 

                                                             
8
 Ibid, h.78. 

9
 M. Rojaya, Dahsyatnya Tobat Bikin Hidup Lebih Hebat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2014), h.150. 
10

 Bernie Siegel, 365 Rahasia Kebahagiaan Hidup Sepanjang Hari Pesan Harian, 

(Depok, Raih Asa Sukses), h.43. 
11

 Sri Utami, Aku Sembuh Dari Kanker Payudara, (Jakarta: PT. Suka Buku, 2012), h.101. 



mengalami sakit kanker tidak kehilangan arah dan terus berada dijalan Allah 

Swt. 

Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi Lampung adalah salah satu 

tempat atau wadah untuk masyarakat yang sedang mengalami sakit namun 

memiliki keterbatasan ekonomi sehingga rumah singgah ini dapat memberikan 

bantuan secara jasmani maupun rohani. Bantuan yang diberikan berupa seperti 

tempat tinggal, biaya hidup selama dirumah singgah, makanan, pakaian, 

motivasi, wisata pasien ceria, bimbingan rohani dan sesuai kebutuhan pasien. 

Rumah singgah komunitas peduli memiliki beberapa cabang di Indonesia 

diantaranya Jakarta, Surabaya, Bali, Semarang, Bandung, Palembang dan 

Lampung. Rumah singgah komunitas Peduli cabang lampung sendiri berada 

dijalan  Dr. Sam Ratulangi, No. 64, Kelurahan Penengahan, Kecamatan 

Kedaton, Bandar Lampung.
12

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah studi yang dilakukan untuk membahas/mengkaji hal-hal tentang 

Peran dan Metode Bimbingan Rohani Islam dalam memberikan semangat atau 

motivasi  harapan hidup untuk para penderita kanker yang diberikan oleh 

pembimbing rohani Islam di Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi 

Lampung. Dimana fokus penelitian ini lebih merujuk pada peranan bimbingan 

rohani Islam dalam memberikan motivasi harapan hidup penderita kanker. 
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B. Alasan Memilih Judul 

Alasan memilih judul proposal skripsi ini adalah : 

1. Bimbingan rohani Islam sangat dibutuhkan untuk memotivasi pasien 

penderita kanker karena dengan motivasi, pasien penderita kanker akan 

lebih semangat dan dapat memperpanjang harapan hidup pasien penderita 

kanker di rumah singgah komunitas peduli generasi lampung.  

2. Rumah singgah komunitas peduli hanya memiliki satu cabang di Lampung 

dan rumah singgah komunitas peduli ini sudah berdiri lama yaitu sejak 

tahun 2014, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di rumah 

singgah komunitas peduli generasi lampung. 

3. Pelaksanaan bimbingan rohani Islam dirumah Singgah Komunitas 

Generasi Peduli Lampung ini mendapatkan respon yang sangat baik para 

pasien kanker sangat antusias mengikuti kegiatan seperti belajar mengaji, 

doa bersama dan mendengarkan ceramah yang diberikan oleh pembimbing 

rohani Islam. 

4. Jumlah pembimbing rohani yang tersedia di rumah singgah komunitas 

peduli lampung hanya 1 orang dan tidak sebanding dengan jumlah pasien 

yang membutuhkan bimbingan, untuk itu sangat perlu untuk diteliti apakah 

dengan pembimbing rohani yang terbatas dapat memotivasi harapan hidup 

pasien kanker rumah singgah komunitas peduli generasi lampung. Dan 

mengingat masalah yang dibahas sangat relevan dengan bidang keilmuan 



di fakultas dakwah dan ilmu komunikasi khusunya jurusan bimbingan 

rohani Islam sehingga penulis mampu mengkaji permasalahan ini 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah ciptaan Allah SWT. Sebagai makhluk terbaik diatas 

bumi ini.
13

 Manusia diciptakan dengan paling indah dan memiliki derajat 

paling tinggi dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya, karena manusia 

diberi kelebihan berupa akal dan fikiran, namun dalam kehidupan sehari-hari 

manusia juga tidak pernah terlepas dari sebuah permasalahan sehingga 

manusia disebut dengan makhluk sosial, yang tidak dapat hidup tanpa 

bantuan orang lain dan selalu ditimpa permasalahan. Sebagaimana dijelaskan 

dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 186 yang berbunyi: 

يَّ ِهَي  لِك ۡن َوأًَف ِسك ۡن َولَتَۡسَوع  ىَّ فِيَٰٓ أَۡهَى  بَ ٱأ وت ىاْ  لَِّرييَ ٱ۞لَت ۡبلَى  ِهي  ۡلِكتَ 

لَِك أَشۡ  لَِّرييَ ٱقَۡبلِك ۡن َوِهَي  واْ َوتَتَّق ىْا فَئِىَّ َذ  ْا أَٗذي َكثِيٗسۚا َوإِى تَۡصبِس  َسك ىَٰٓ

  ٦٨١ ۡۡل ه ىزِ ٱِهۡي َعۡزِم 
 
 

Artinya : Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. 

Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang 

yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang 

mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan 

hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. (QS. Al-Imran: 

186).
14

 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia, terutama umat 

muslim akan diberikan sebuah ujian terhadap dirinya baik dalam urusan harta 
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dan penyakit yang menimpa pada diri manusia. Hal itu tidak lain adalah ujian 

yang diberikan Allah SWT. kepada manusia agar senantiasa bertaqwa 

kepada-Nya, dan dalam ayat ini juga Allah SWT. menunjukan kebesaran-Nya 

kepada manusia bahwa setiap penyakit maupun cobaan yang diberikan 

kepada manusia sudah ada penawar dan solusinya yaitu dengan senantiasa 

untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-

Qur’an, karena orang yang bertakwa dan bersabarlah yang mampu melewati 

ujian dari Allah SWT.
15

  

Sebagaimana Allah SWT. telah memerintahkan manusia untuk slalu 

sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian yang Allah berikan. Karena jika 

dia sabar, maka Allah akan menampakkan kebaikannya. Hal ini dijelaskan 

dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah dan Abu Said, 

keduanya mendengarkan Rasullullah Saw, Bersabda:  

 

 

 

 

Artinya: “Tidak seorang mukmin pun yang ditimpa suatu cobaan, derita, 

penyakit, kesedihan bahkan keraguan yang datang menerpanya 

kecuali Allah hapuskan darinya semua kesalahanya.” (HR.Bukhari 

dan Muslim).
16

 

 

Namun dalam kenyataannya sebagian besar orang yang menderita 

sakit tidak bisa menerima keadaannya. Dalam kondisi sakit mereka 
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mengalami perasaan cemas, marah, tidak percaya diri dan mudah putus asa. 

Sama hal nya dengan para penderita kanker yang ada dirumah singgah 

komunitas peduli generasi lampung mereka medapatkan musibah atau cobaan 

tidak lain agar mereka lebih sabar dan bertakwa kepada Allah SWT. Kanker 

adalah suatu penyakit yang timbul oleh sel tulang yang tumbuh tidak normal 

dan tidak terkendali sehingga menjadi tumor yang ganas yang dapat 

menghancurkan dan merusak sel atau jaringan sehat.
17

 Bila tak terawat, 

kebanyakan kanker menyebabkan kematian apalagi dinegara berkembang 

kanker adalah penyebab utama kematian.
18

 Seseorang yang menderita sakit 

kanker akan mempengaruhi psikologisnya, seperti rasa sedih, cemas, putus 

asa dan ketakutan dalam hidupnya. Sehingga diperlukannya bimbingan rohani 

Islam agar seseorang yang mengalami sakit kanker tidak kehilangan arah dan 

terus berada dijalan Allah SWT. 

Bimbingan rohani Islam merupakan salah satu bentuk pelayanan yang 

diberikan kepada pasien dengan cara membimbing pasien agar memiliki sikap 

optimis, sabar, ikhlas dan merasakan ketenangan walaupun sedang 

mengalami sakit. Adapun tujuan bimbingan rohani islam adalah agar pasien 

mampu mengatasi segala kesulitan dan mampu mengatasi segala 

permasalahan yang sedang dihadapi yaitu dengan meningkatkan keimanan 

dan keislaman seseorang sehingga dapat menjadi pribadi yang utuh dan pada 

akhirnya mereka bahagia dunia dan akhirat.
19
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Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi Lampung adalah salah 

satu tempat atau wadah untuk masyarakat yang sedang mengalami sakit 

namun memiliki keterbatasan ekonomi sehingga rumah singgah ini dapat 

memberikan bantuan secara jasmani maupun rohani. Rumah singgah 

komunitas peduli berdiri sejak tahun 2014 dan rumah singgah komunitas 

peduli memiliki beberapa cabang di Indonesia diantaranya Jakarta, Surabaya, 

Bali, Semarang, Bandung, Palembang dan Lampung. Rumah singgah 

komunitas Peduli cabang lampung sendiri berada dijalan  Dr. Sam Ratulangi, 

No. 64, Kelurahan Penengahan, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.
20

 

Bimbingan rohani Islam merupakan salah satu bentuk pelayanan yang 

diberikan oleh rumah singgah kepada para penderita kanker agar mereka 

mendapatkan ketenangan, kehikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi 

sakitnya. Bimbingan rohani Islam diberikan dengan tujuan untuk memotivasi 

para pasien agar lebih semangat lagi dalam menjalakankan hidupnya serta 

menyerahkan setiap permasalahan hanya kepada Allah SWT. Sehingga peran 

bimbingan rohani Islam adalah untuk menguatkan mental para pasien dengan 

mental yang kuat maka para pasien diharapkan dapat lebih optimis untuk 

sembuh. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan motivasi pada pasien 

agar tetap ikhlas, sabar, serta tetap bersyukur, beribadah, berdo’a, dan 

berikhtiar dalam menghadapi penyakitnya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang peran dan metode bimbingan rohani Islam yang 
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ada di rumah singgah komunitas peduli generasi lampung. Sehingga 

penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu berjudul “Peran Bimbingan 

Rohani Islam Dalam Memberikan Motivasi Harapan Hidup Pada Penderita 

Kanker Di Rumah Singgah Komunitas Peduli Genersi Lampung”. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka penulis 

akan merumuskan beberapa masalah supaya nantinya terdapat solusi yang di 

inginkan, dengan rumusan sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran bimbingan rohani Islam dalam memberikan motivasi 

harapan hidup pada penderita kanker di Rumah Singgah Komunitas Peduli 

Generasi Lampung? 

2. Apa metode bimbingan rohani Islam dalam memberikan motivasi harapan 

hidup pada penderita kanker di Rumah Singgah Komunitas Peduli 

Generasi Lampung? 

E. Tujuan  Penelitian 

 

Hasil penulisan penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui peran bimbingan rohani Islam dalam memberikan 

motivasi harapan hidup pada penderita kanker di Rumah Singgah 

Komunitas Peduli Generasi Lampung. 

2. Untuk mengetahui metode yang digunakan bimbingan rohani Islam dalam 

memberikan motivasi harapan hidup pada penderita kanker di rumah 

singgah Singgah Komunitas Peduli Generasi Lampung. 

 



F. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran pengetahuan, informasi dan sekaligus referensi yang berupa 

bacaan ilmiah. Khusunya pengetahuan tentang kegiatan bimbingan rohani 

Islam pada pasien kanker yang ada dirumah singgah komunitas peduli 

generasi lampung dan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi 

peneliti yang secara khusus mengkaji tentang kegiatan bimbingan rohani 

Islam dalam memberikan motivasi harapan hidup pada penderita kanker, 

serta dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis  

Kegunaan penelitian ini secara praktis yakni sebagai acuan dan 

informasi bagi Fakultas Dakwah dan Rumah Asuh Komunitas Peduli 

Generasi Lampung, sedangkan bagi penulis sendiri untuk meningkatkan 

pengetahuan dan memperluas wawasan keilmuan dibidang Ilmu 

Bimbingan dan Konseling Islam.  

 

 

 

 

 

G. Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 

menggunakan pikiran-pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. 

Sedangkan penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai 



jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran 

fakta-fakta.
21

 Sedangkan Penelitian adalah terjemahan dari kata research yang 

berasal dari kata re, yang berarti “kembali” dan to search yang berarti 

mencari. Menurut Hillway penelitian adalah suatu metode studi yang 

dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna 

terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap 

masalah tersebut.
22

 

Agar penyusunan proposal ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan 

maka diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang 

dibahas dengan teknik penulisan karya ilmiah. Dalam melakukan penulisan 

karya ilmiah, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. 

1. Jenis dan sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif yaitu 

jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 

prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.
23

 Sedangkan menurut 

Burhan metode penelitian kualitatif  adalah sebuah metode penelitian 

ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa 

kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia 
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serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan 

data kualitatif yang telah diperoleh.
24

 

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan pada skripsi ini 

adalah jenis penelitian lapangan (field research). Field research adalah 

jenis penelitian lapangan yang memaparkan dan menggambarkan 

keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang 

terjadi.
25

  

Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data dan 

permasalahan yang ada dilapangan yang dalam hal ini adalah peran 

bimbingan rohani Islam dalam memberikan motivasi harapan hidup 

pada pasien penderita kanker. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan 

penulis adalah Rumah Singgah Komunitas Peduli Generasi Lampung.  

b. Sifat penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian 

yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, atau 

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian, dan berupaya menarik realitas kepermukaan sebagai suatu 

ciri, karakter, sifat, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, 

ataupun fenomena tertentu.
26

 Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata, 

apabila peneliti ingin menggambarkan secara sistematis, factual, dan 
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akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah 

tertentu maka penelitiannya bersifat deskriptif.
27

 

Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif karena data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian, yaitu proses pemberian bimbingan rohani Islam kepada 

pasien penderita kanker yang diberikan oleh Rohaniawan Rumah 

Singgah Komunitas Peduli Generasi Lampung. 

2. Populasi dan sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek 

atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
28

 

Adapun pendapat lain populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitian.
29

 

Jumlah petugas bimbingan rohani Islam di rumah singgah 

komunitas peduli generasi lampung terdapat 1 petugas bimbingan 

rohani Islam. Jumlah pasien penderita kanker dirumah singgah 

komunitas peduli generasi lampung terdapat 11 pasien penderita 

kanker. 1 pasien survive kanker. Dan jumlah pengurus di rumah 

singgah komunitas peduli generasi lampung terdapat 12 pengurus. 

Jadi jumlah populasi dalam penelitian ada 25 orang . 
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b. Sampel  

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti 

melakukan penelitian terhadap populasi yang besar, sementara peneliti 

ingin meneliti tentang populasi tersebut dan peneliti memiliki 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti menggunakan 

teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang 

diteliti. Maknanya sampel yang diambil dapat mewakili bagi populasi 

tersebut.
30

 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel menggunakan 

teknik purposive sample, teknik purposive sample yaitu metode 

penetapan sample berdasarkan kriteria tertentu.
31

  

Kriteria Pasien Penderita Kanker 

1) Pasien penderita kanker yang beragama Islam. 

2) Pasien penderita kanker yang tinggal dirumah singgah komunitas 

peduli generasi lampung lebih dari 1 minggu. 

3) Pasien penderita kanker yang sudah mengikuti bimbingan rohani 

Islam minimal 2 kali. 

4) Pasien penderita kanker yang bersedia dijadikan sampel penelitian 

secara terbuka dan sukarela memberikan informasi sesuai dengan 

kebutuhan data penelitian. 
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Kriteria pengurus rumah singgah 

1) Pengurus rumah singgah komunitas peduli generasi lampung yang 

beragama Islam. 

2) Pengurus rumah singgah komunitas peduli generasi lampung yang 

khusus menangani pasien penderita kanker. 

3) Pengurus rumah singgah komunitas peduli generasi lampung yang 

rajin datang kerumah singgah komunitas peduli. 

4) Pengurus rumah singgah komunitas peduli generasi lampung yang 

bersedia dijadikan sampel penelitian secara terbuka dan sukarela 

memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan data penelitian. 

Berdasarkan kriteria diatas, maka sampel yang penulis tentukan 

berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 orang petugas rohaniawan, 3 

pasien penderita kanker, 1 pasien survive kanker, dan 3 pengurus 

rumah singgah komunitas peduli generasi lampung.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau 

informasi yang bertujuan untuk penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang 

yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara.
32

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 
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permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil.
33

 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu peneliti 

mempersiapkan beberapa pertanyaan kemudian di jawab dengan bebas 

dan terbuka secara tatap muka langsung dengan pengurus dan 

pembimbing rohani Islam yang ada di rumah singgah komunitas peduli 

generasi lampung khusus menangani pasien penderita kanker sehingga 

data yang digunakan lebih akurat dalam penelitian.  

Metode wawancara sebagai metode pokok dalam menggali 

data mengenai peran dan metode bimbingan rohani Islam dalam 

memberikan motivasi harapan hidup penderita kanker di rumah 

singgah komunitas peduli generasi lampung. 

b. Observasi  

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian 

manusia dengan menggunakan pancaindra seperti mata, telinga, 

penciuman, mulut, dan kulit. Amirul Hadi dan Hariyanto membagi dua 

macam, yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. 

Observasi partisipan adalah suatu proses pengamatan yang dilakukan 

oleh observer dengan ikut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang 

yang akan diobservasi, sehingga  observer sungguh-sungguh seperti 

anggota kelompok yang diobservasi. Sedangkan observasi non 
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partisipan adalah pengamatan yang dilakukan oleh observer tanpa 

terjun ke dalam anggota kelompok yang akan diobservasi sehingga 

observer hanya sebagai pemangat.
34

 

Jenis observasi yang penulis gunakan adalah observasi non 

pastisipan karena peneliti hanya mengamati kegiatan bimbingan rohani 

Islam yang diberikan oleh rohaniawan kepada pasien penderita kanker 

dirumah singgah komunitas peduli generasi lampung. Dan dalam 

penelitian ini peneliti tidak memberikan bimbingan rohani Islam 

kepada pasien penderita kanker karena peneliti bukan bagian dari 

petugas rumah singgah komunitas peduli generasi lampung. Metode 

observasi digunakan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh dari 

metode wawancara dan dokumentasi. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode yang mengacu kepada 

material seperti foto, video, film, memo, rekaman khusus klinis, dan 

sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai 

bagian dari kajian yang sumber data utamanya adalah observasi 

partisipan atau wawancara.
35

 

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi. Data yang diambil dalam 

penelitian ini meliputi data pasien, sarana dan prasarana rumah singgah 

komunitas peduli generasi lampung, sarana dan prasarana penunjang 
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kegiatan bimbingan rohani Islam di rumah singgah komunitas peduli 

lampung. 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses penyelidikan dan pengaturan 

secara sistemastis transikp wawancara, catatan lapangan, dan material-

material lain yang dikumpulkan peneliti untuk meningkatkan pemahaman 

peneliti sendiri tentang data dan memungkinkan peneliti 

mempersentasikan apa yang telah dikemukakan oleh orang lain.
36

 Jenis 

analisis data ini menggunakan model interaktif. Menurut Milles dan 

Huberman analisis data model interaktif dilakukan secara langsung dan 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam 

analisis interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan 

kesimpulan dan verifikasi.
37

  

Teknik analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia 

baik bersifat primer maupun sekunder yang diperoleh dari hasil 

wawancara bebas terpimpin, observasi dilapangan serta menkaji referensi-

referensi yang berkaitan dengan penelitian data atau informasi yang 

diperoleh dari lokasi penelitian akan dianalisis setelah dibuat catatan 

lapangan.
38

 Tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan 

permasalahan yang ada pada penelitian. 
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Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan menggunakan metode 

induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Penulis 

menganalisis data ini menggunakan kualitatif analisis deskriptif, yaitu 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan status atau fenomena secara 

sistematis dan rasional. 



BAB II 

 

PERAN BIMBINGAN ROHANI ISLAM DAN MOTIVASI HARAPAN 

HIDUP PENDERITA KANKER 

 

 

A. Peran Bimbingan Rohani Islam 

1. Pengertian Peran Bimbingan Rohani Islam 

Peran dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah, “Sesuatu yang 

diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam 

masyarakat”.
39

 Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.
40

 Peran juga 

memiliki pengertian sebagai penggerak atau suatu konsep fungsional yang 

menjelaskan fungsi dan tugas seseorang dan dibuat atas dasar tugas yang 

nyata yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya
41

. 

Bimbingan dan Rohani Islam adalah proses pemberian bantuan, 

pemeliharaan, pengembangan dan pengobatan ruhani dari segala macam 

gangguan dan penyakit yang mengotori kesucian fitrah ruhani manusia 

agar selamat sejahtera dunia akhirat berdasarkan tuntunan al-Quran dan 

sunnah.
42

 Sedangkan menurut Musnamar bimbingan rohani Islam adalah 

proses pemberi bantuan spiritual terhadap rohani atau jiwa agar mampu 

hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat 
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mencapai kebahagian hidup di dunia dan akhirat.
43

 Sejalan dengan 

pengertian bimbingan rohani Islam juga dapat didefinisikan sebagai proses 

interaksi dalam suatu terapeutik dengan fokus utama percakapan tentang 

hubungan, kepercayaan, prilaku, (termasuk perasaan) melalui masalah 

yang dirasakan oleh pasien, kemudian masalah tersebut difahami sehingga 

dapat menghasilkan solusi bagi pasien.
44

  

Berdasarkan definisi diatas penulis simpulkan pengertian peran 

bimbingan rohani Islam dalam skripsi ini yaitu suatu aktivitas hak dan 

kewajiban yang diberikan pembimbing rohani Islam rumah singgah 

komunitas peduli generasi lampung yang memiliki dan menempati 

kedudukan di rumah singgah komunitas peduli generasi lampung untuk 

mengarahkan pasien penderita kanker agar bisa mengembalikan jiwa atau 

ruhnya secara baik dan mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan agama Islam. Dengan adanya bimbingan rohani Islam 

diharapkan pasien penderita kanker memiliki jiwa dan rohani yang baik 

untuk mengembangkan dirinya secara utuh, untuk menerapkan nilai-nilai 

yang positif serta terus memiliki harapan untuk terus hidup yaitu dengan 

merubah fikiran yang negatif menjadi positif dan dapat lebih mendekatkan 

diri kepada Allah SWT. 

 

 

2. Peran Bimbingan Rohani Islam 
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Diatas sudah dijelaskan peran lebih banyak merujuk pada fungsi, 

jadi peran bimbingan rohani Islam adalah sebagai fasilitator dan motivator 

bagi pasien dalam upaya untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi pasien. Adapun peran bimbingan rohani Islam meliputi 

tiga aspek yaitu:  

a. Pemeliharaan, yaitu bagaimana tata cara memelihara ruhani manusia 

agar tumbuh dalam fitrahnya secara optimal bagi kesejahteraan hidup 

manusia.  

b. Pengobatan, yaitu bagaimana mengobati ruhani manusia jika 

mengalami gangguan sakit dari berbagai penyakit ruhani, termasuk 

gangguan dari penyakit jasmani yang dapat mempengaruhi kesucian 

dan kesehatan ruhani. 

c. Pengembangan, yaitu bagaimana membimbing, memelihara, dan 

mengembangkan kualitas ruhani agar tumbuh dan berkembang secara 

maksimal, guna menjaga, memelihara dan mengembangkan 

kehidupan spiritual manusia secara maksimal untuk kesejahteraan dan 

keselamatan manusia.
45

 

Berdasarkan  penjelasan diatas bimbingan rohani mempunyai peran 

yang sangat jelas yaitu pembimbing rohani harus melakukan pendekatan 

yang tepat. Sehingga ketika pembimbing memberikan pelayanan 

bimbingan rohani kepada pasien pembimbing memahami dan tidak salah 

dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi pasien. Namun sebaliknya 
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jika pembimbing rohani memberikan pelayanan tidak sesuai dengan 

fungsinya, maka proses pelayanan bimbingan rohani tidak sesuai dengan 

peranannya. Didalam penelitian ini peran bimbingan rohani Islam lebih 

memfokuskan kepada pasien yang mengalami penyakit kanker. Sehinga 

pasien dapat termotivasi dan memiliki semangat untuk hidup serta slalu 

berikhtiar kepada Allah SWT. 

Seseorang yang menduduki suatu peran tertentu dalam masyarakat 

harus menjalankan perannya  yang mana suatu peran mencangkup tiga hal 

yaitu: 

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. 

b. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat. 

c. Peran dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
46

  

Berdasarkan  cangkupan diatas menjelaskan bahwa seseorang yang 

mempunyai peran tertentu diharapkan agar seseorang tersebut berprilaku 

dengan perannya tersebut, karena prilaku ditentukan oleh peran sosial. Jadi 

diharapkan bimbingan rohani Islam dapat berperan dalam memberikan 

motivasi harapan hidup penderita kanker dirumah singgah komunitas 

peduli lampung. 

3. Dasar Bimbingan Rohani Islam 
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Bimbingan Rohani Islam dilakukakn oleh manusia dan kepada 

manusia karena kita sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban untuk 

saling membantu dan mengingatkan kebaikan kepada sesamanya. Sejalan 

dengan peran pembimbing rohani Islam yaitu ia mempunyai peran untuk 

memberikan bimbingan dan nasehat terhadap pasien yang sedang 

mengalami sakit. Al-Qur’an dan hadist menganjurkan agar manusia 

memberikan bimbingan dan nasehat dengan wajar. Kedua hal tersebut 

merupakan sumber segala sumber pedoman hidup umat islam oleh karena 

itu Al-Qur’an dan Sunnah Rasul dijadikan sebagai ladasan dalam 

bimbingan rohani Islam. Karena didalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul 

itulah gagasan, tujuan dan konsep bimbingan rohani Islam besumber. Hal 

ini sejalan sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Imran ayat 104 dan 

QS. Yunus ayat 57: 

ىَى إِلًَ  َوۡلتَك ي ٞة يَۡدع  ۡن أ هَّ ٌك  وَى بِ  ۡلَخۡيسِ ٱهِّ س  وفِ ٱَويَۡأه  هَۡىَى  ۡلَوۡعس  ٌۡ َويَ

ٌَكسِۚ ٱَعِي  ئَِك ه ن   ۡلو 
َٰٓ ىىَ ٱَوأ ْولَ  ۡفلِح    ٦٠١ ۡلو 

 

Artinya : Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan 

mencegah  kepada yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung.
47

 

 

 

َٰٓأَيُّهَب بِّك ۡن َوِشفَبَٰٓٞء لَِّوب فِي  لٌَّبس  ٱ يَ  ي زَّ ۡىِعظَٞة هِّ د وزِ ٱقَۡد َجبََٰٓءۡتك ن هَّ  لصُّ

ۡؤِهٌِيَي    ٧٥َوه ٗدي َوَزۡحَوٞة لِّۡلو 
 

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 
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dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang–orang yang 

beriman.
48

 

 

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa kita diwajibkan 

menyeru atau mengingatkan kebaikan. Dan itu sejalan dengan peran 

bimbingan rohani Islam yaitu menuntun pasien kearah jalan kebenaran 

sehingga pasien dapat menyelesaikan permasalahannya sesuai dengan 

ajaran Islam. Selain itu manusia harus lebih sabar, optimis dan tidak putus 

asa ketika Allah memberikan cobaan karena Allah tidak mungkin 

memberikan cobaan melebihi batas kemampuan umatnya. Allah juga 

memberikan cobaan tidak lain agar umat nya lebih taat dan dekat dengan 

Allah Swt. Firman Allah Swt. Diatas sangat jelas keberadaan Al-Qur’an 

bagi manusia salah satunya adalah sebagai obat atau penawar sehingga 

manusia dapat meraih kebahagian di dunia dan di akhirat.  

4. Sasaran Bimbingan Rohani islam 

a. Rohani manusia umumnya, karena substansi hidup sesungguhnya 

adalah pemeliharaan fitrah ruhani. Sasarannya adalah ruhani manusia 

yang sehat dengan pemeliharaan dan pengembangan. 

b. Rohani manusia yang mengalami gangguan oleh penyakit ruhani 

karena ketidak seimbangan atau gangguan pada ruhani atau sistema 

kejiwaan manusia. 

c. Rohani manusia yang secara fisik sedang mengalami gangguan karena 

penyakit, terutama pada pasien yang membutuhkan perawatan atau 

pengobatan khusus.
49
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5. Tujuan Bimbingan Rohani Islam  

Tujuan yang ingin dicapai dalam bimbingan dan rohani Islam 

adalah agar klien mampu mengatasi segala kesulitan dan mampu 

mengatasi segala permasalahan yang sedang dihadapi yaitu dengan 

meningkatkan keimanan dan keIslaman seseorang sehingga dapat menjadi 

pribadi yang utuh dan pada akhirnya mereka bahagia dunia dan akhirat.
50

 

Sedangkan menurut Isep Zaenal Arifin dalam bukunya bimbingan dan 

perawatan rohani Islam dirumah sakit tujuan bimbingan rohani Islam 

adalah untuk membantu pasien memenuhi kebutuhan spiritual selama sakit 

yang sering terabaikan karena fokus dengan pengobatan medis.
51

 Tujuan 

umumnya adalah untuk membantu klien agar ia memiliki pengetahuan 

tentang posisi dirinya dan memiliiki keberanian mengambil keputusan 

untuk melakukan suatu perbuatan yang dipandang baik, benar, dan 

bermanfaat untuk kehidupannya didunia dan untuk kepentingan 

akhiratnya.
52

 Adapun Tujuan khusus Bimbingan Rohani Islam menurut 

Achmad Mubarok sebagai berikut:  

a. Untuk membantu klien agar tidak menghadapi masalah.  

b. Jika seseorang terlanjur bermasalah, maka konseling di lakukan 

dengan tujuan membantu klien agar bisa mengatasi masalah yang 

dihadapi. 
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c. Kepada klien yang sudah berhasil disembuhkan, maka bimbingan 

rohani Islam bertujuan agar klien dapat memelihara kesegaran jiwanya 

dan bahkan dapat mengembangkan potensi dirinya supaya tidak 

menjadi sumber masalah bagi dirinya dan bagi orang lain.
53

  

  Dengan demikian tujuan Bimbingan Rohani Islam adalah 

memberikan dukungan spiritual pada pasien dan keluarganya, serta 

memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sakit dalam pandangan 

Islam dan bagaimana bersikap yang benar saat sakit menurut Islam. 

Sehingga pasien dapat menghadapi permasalahannya dengan cara yang 

baik yaitu dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

6. Metode Bimbingan Rohani Islam 

Dalam memberikan layanan bimbingan rohani Islam tidak 

dilakukan oleh orang sembarangan harus dilakukan oleh orang yang ahli 

dibidangnya dan ketika memberikan layanan harus melalui metode yang 

benar. Metode diartikan sebagai sebagai cara untuk mendekati masalah 

sehingga diperoleh hasil yang memuaskan sedangkan teknik merupakan 

penerapan metode dalam prakteknya. Adapun metode bimbingan rohani 

Islam diantaranya: 

a. Metode langsung 

Metode langsung yaitu pelayanan bimbingan rohani Islam yang 

dilakukan secara langsung oleh rohaniawan kepada pasien. metode ini 

dapat dilakukan secara individual ataupun kelompok. 
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b. Metode tidak langsung  

Metode tidak langsung, yaitu metode bimbingan rohani Islam yang 

dilakukan melalui media komunikasi massa seperti telephon, radio 

(media audio), televisi, majalah, brosur. Metode ini juga dapat 

dilakukan secara individual ataupun kelompok.
54

 

Sedangkan secara umum, metode bimbingan yang dapat digunakan 

dalam Bimbingan Rohani Islam ada tiga yaitu: 

a. Metode Directive 

Metode directive adalah metode terapeutik dalam proses 

pelayanan bimbingan rohani Islam. Dengan metode tersebut bimrohis 

berperan aktif merangsang dan mengarahkan pasien agar dapat 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi pasien. Teknik 

yang dapat dilakukan oleh bimrohis adalah dengan cara ceramah, 

nasihat, dan lain-lain.
55

 

b. Metode Nondirective 

Metode nondirective berbeda dengan metode directive yaitu 

metode nondirective bimrohis tidak mengarahkan pasien untuk 

mengatasi permasalahannya, bimrohis hanya berperan sebagai 

pendengar yang aktif mendengarkan segala keluh kesah yang sedang 

dihadapi pasien dan bimrohis harus lebih berempati dengan pasien 

yaitu dengan mengatakan bahwa ia mengerti dan merasakan apa yang 

dirasakan oleh pasien. sehingga pasien akan merasa lebih tenang dan 
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rileks. Ketika fikiran dan hati pasien lebih tenang ia akan dapat 

berfikir secara positif dan tau apa yang harus dilakukan untuk 

mengatasi permasalahannya.
56

 

c. Metode Elektif 

Metode elektif adalah penggabungan dari metode directive dan 

non directive yaitu bimrohis pertama menjadi pendengar yang aktif 

dan memberikan kebebasan pasien untuk mengungkapkan perasaan 

dan pikirannya setelah itu mengambil peranan lebih aktif dalam 

menyalurkan arus pikiran pasien dengan mengarahkan atau memberi 

nasihat kepada pasien.
57

 

 

7. Materi Bimbingan Rohani Islam 

Bimbingan rohani Islam merupakan bagian dari kegiatan dakwah 

karena menyeru untuk kebaikan sesuai ajaran Al-Qur’an dan Hadis 

sehingga materi yang disampaikan adalah pesan-pesan dakwah Islam yang 

bersumber pada Al-Qur’an dan Hadis. Adapun secara lengkap materi 

bimbingan rohani yang disampaikan meliputi: 

a. Akidah 

Aqidah adalah bentuk masdar dari kata” aqoda, ya’qidu, aqdan-

aqidatan” yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian dan 

kokoh.
58

 Aqidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang 
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Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah yaitu dengan mengucap dua 

kalimah syahadat yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa 

Nabi Muhammad sebagai utusannya, selanjutnya melakukan perbuatan 

dengan amal saleh.
59

 Dengan demikian akidah mengandung arti bahwa 

orang yang beriman tidak ada rasa dalam hati atau ucapan di mulut dan 

perbuatannya melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman 

kepada Allah SWT., yakni tidak ada niat, ucapan, dan perbuatan yang 

dikemukakan oleh orang yang beriman itu kecuali yang sejalan dengan 

kehendak Allah SWT.
60

  

Dalam pelayanan bimbingan Aqidah, pelayanan diarahkan 

untuk membantu pasien menemukan, mengembangkan dan 

memantapkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, sehingga terwujud 

sikap yakin, sabar dan tabah dalam menghadapi penderitaan dengan 

cara menyerahkan semua persoalan kepada Allah yakni dengan berdoa 

meminta kesembuhan kepada Allah SWT. 

b. Akhlak 

Akhlak berasal dari bahasa arab khuluqun yang berarti budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Secara terminologi, akhlak 

adalah sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik-

karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi 

istimewa.
61

 jika seseorang terdidik kapada yang baik dan memiliki 

sifat-sifat baik maka dinamakan akhlak baik, dan sebaliknya jika 
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seseorang tidak dididik dengan baik dan memliki sifat-sifat yang buruk 

maka dinamakan akhlak buruk.
62

 Akhlak yang baik sangat dibutuhkan 

dalam proses penyembuhan pasien yang sedang sakit karena jika 

akhlak seseorang baik maka ia akan bersikap sabar dan tabah 

menghadapi penyakit yang diberikan oleh Allah SWT. 

c. Ibadah 

Ibadah secara bahasa berarti mengabdi, menyembah, taat, 

tunduk, merendahkan diri. Secara istilah ibadah adalah melaksanakan 

segala perintah dan ketentuan Allah SWT., Baik yang diwajibkan 

maupun yang disunnahkan sesuai dengan perintah Al-Qur’an dan 

tuntunan Rasulullah SAW.
63

 Ibadah yang rutin memiliki manfaat 

positif bagi fisik dan kejiwaan manusia sedangkan ibadah yang tidak 

rutin atau rendah memiliki dampah negatif bagi fisik dan kejiwaan 

diantara mudah stress dan tidak memiliki ketahanan mental spiritual 

yang kuat. sebaliknya ibadah yang rutin dan kuat dapat memberikan 

ketahanan terhadap jiwa manusia dan dapat membantu proses 

penyembuhan.
64

 

Bimbingan ibadah bagi pasien yang sedang sakit ada dua yaitu 

bimbingan ibadah pokok dan bimbingan ibadah tambahan. Yang termasuk 

ibadah pokok adalah  shalat lima waktu, puasa wajib, zakat dan haji bagi 

yang mampu. Sedangkan ibadah tambahan adalah ibadah selain ibadah 

pokok yang dapat dilaksanakan oleh pasien selama ia berada dirumah 
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sakit. Jenis ibadah tambahan yang dapat dilakukan oleh pasien sesuai 

dengan kemampuan pasien yaitu seperti doa dan dzikir, membaca Al-

Qur’an, shalat sunnah dan shaum sunnah.
65

 

Dengan memberikan materi ibadah seperti cara melakukan ibadah 

pada orang sedang sakit diharapkan pasien bisa tetap menjalankan ibadah 

walaupun dalam  keadaan sakit, sebab ibadah adalah salah satu jembatan 

kedekatan Allah dan hambanya. 

 

 

B. Motivasi Harapan Hidup Penderita Kanker  

1. Pengertian Motivasi Harapan Hidup Penderita Kanker  

Motivasi berasal dari kata motif. Motif dalam bahasa inggris 

disebut motive, yang berasal dari kata motion artinya “gerakan” atau 

sesuatu yang bergerak. Dalam arti yang lebih luas motif berarti 

rangsangan, dorongan, atau penggerak terjadinya suatu tingkah laku. Jadi 

motivasi adalah sesuatu yang mendorong, atau pendorong seseorang 

bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu. Tingkah laku termotivasi 

dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan. Kebutuhan tersebut diarahan 

untuk mencapai tujuan tertentu.
66

  

Sedangkan  menurut James L. Gibson motivasi merupakan sebuah 

konsep yang kita gunakan apabila kita menerangkan kekuatan-kekuatan 

yang mempengaruhi seorang individu atau yang ada dalam diri individu 
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tersebut, yang menginisiasi dan mengarahkan prilaku.
67

 Menurut Mc. 

Donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan.
68

 Adapun rumusan lain tentang motivasi yaitu 

motivasi merupakan proses-proses psikologikal, yang menyebabkan 

timbulnya, diarahkan nya, dan terjadinya kegiatan-kegiatan sukarela 

(volunter) yang diarahkan ke arah tujuan tertentu.
69

 

Motivasi merupakan hasil sejumlah proses yang bersifat 

internal atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan 

timbulnya sikap entusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan 

kegiatan-kegiatan tertentu.
70

 Motivasi juga dapat dikatakan sesuatu yang 

mendorong seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai suatu tujuan. 

Tiap-tiap orang mempunyai motivasi. Besar kecilnya motivasi tergantung 

pada masing-masing orang.
71

 Dengan demikian motivasi sangat 

dibutuhkan saat seseorang sedang mengalami sakit karena ia 

membutuhkan dukungan dan dorongan sehingga mempunyai kekuatan 

untuk terus melawasan sakitnya.  

Harapan hidup adalah perkiraan lama hidup seseorang. 
72

 Snyder 

mengatakan harapan hidup adalah kemampuan seseorang individu untuk 
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mencapai tujuan yang diinginkan disertai dengan motivasi yang dimiliki 

untuk mencapai harapan hidup tersebut.
73

 Harapan merupakan motivator 

ilahi, semua orang membutuhkan harapan dalam hidup untuk terus 

melanjutkan hidupnya.
74

 Meskipun jumlah umur ditentukan oleh sang 

pencipta Allah SWT., tetapi manusia wajib memilihara dirinya sehingga 

harapan hidupnya semakin panjang.
75

 

kanker adalah segolongan penyakit yang ditandai dengan 

pembelahan sel yang tidak terkendali dan kemampuan tersebut untuk 

menyerang jaringan biologis lainnya, baik pertumbuhan langsung di 

jaringan yang bersebelahan (invasi) atau dengan migrasi sel ketempat yang 

jauh (metastasis).
76

 Penyebab kanker biasanya tidak dapat diketahui secara 

pasti karena penyebab kanker dapat berupa gabungan dari sekumpulan 

faktor, genetik dan lingkungan.
77

 Menurut Erik P. Eckholm kanker 

disebabkan oleh kesalahan-kesalahan kita di masa lampau yang bereaksi 

dan menyebabkan kanker.
78

 Kanker akan tumbuh dan berkembang dengan 

subur apabila mendapatkan asupan zat-zat yang didapat dari makanan dan 

kegiatan yang tidak sehat.
79

 

Kanker dapat menyebabkan banyak gejala yang berbeda, 

tergantung pada lokasinya dan karakternya dari keganasan. Bila tak 
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terawat, kebanyakan kanker menyababkan kematian apalagi di negara 

berkembang kanker adalah penyebab utama kematian. Kanker dapat 

disembuhkan apabila dideteksi sejak dini dan mendapat perawatan yang 

benar.
80

 Dengan perkembangan zaman yang sudah canggih seperti 

sekarang ini banyak cara untuk pengobatan kanker. Secara umum ada dua 

jenis metode atau pendekatan dalam menangani kanker yaitu pengobatan 

ala timur dan pengobatan ala barat. Pengobatan ala timur dikenal dengan 

pengobatan tradisional mengandung prinsip utama untuk meningkatkan 

kekebalan/ ketahanan tubuh sehingga dapat melawan sel-sel kanker. 

Sedangkan pengobatan ala barat atau lebih dikenal dengan pengobatan 

modern memliki prinsip utama membunuh atau merusak sel-sel kanker.
81

 

 Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi harapan hidup penderita kanker adalah suatu dorongan atau 

keinginan yang berasal dari dalam diri individu untuk melakukan atau 

berusaha agar melawan penyakitnya dan terus memiliki harapan untuk 

hidup dan sembuh. 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Harapan Hidup 

Penderita Kanker  
 

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi harapan hidup penderita 

kanker sebagai berikut: 

a. Dukungan sosial 
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Hert mengidentifikasi pertahanan hubungan peran keluarga 

sebagai suatu yang penting bagi tingkat harapan atau coping. 

Sebaliknya kurangnya ikatan sosial mengasilkan kesehatan yang 

buruk atau mempercepat kematian individu.
82

 Jadi dukungan sosial 

sangat diperlukan bagi penderita kanker karena dengan adanya 

dukungan sosial dari keluarga, orang tersayang, ataupun orang lain 

dapat memberikan kekuatan dan harapan untuk kesembuhan penderita 

kanker.  

b. Kepercayaan religius 

Kepercayaan religius dan spiritual telah diidentifikasikan 

sebagai sumber utama harapan dalam beberapa penelitian. 

Kepercayaan religius merupkan hal kepercayaan dan keyakinan 

seseorang pada hal positif atau hasil yang ditentukan dengan kekuatan 

yang lebih tinggi.
83

 Dalam hal ini kepercayaan religius sangat 

dibutuhkan bagi penderita kanker karena dengan lebih mendekatkan 

diri dengan Allah Swt., individu akan terus berfikir positif dan 

membuang fikiran negatif yang mana itu akan mempercepat 

kesembuhan penyakit kanker karena semua penyakit berasal dari 

fikiran sehingga ketika fikiran tenang maka akan membuat tubuh 

sehat kembali.  

c.  Mempertahankan kontrol 
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Mempertahankan kontrol dapat dilakukan dengan cara tetap 

mencari informasi, menemukan nasib sendiri, dan kemandirian yang 

menimbulkan perasaan kuat pada harapan individu tersebut.
84

 Kontrol 

diri sangat dibutuhkan ketika seseorang sedang mengalami sakit 

sehingga tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri 

sendiri ataupun orang lain. Kekuatan terbesar seseorang terdapat 

dalam dirinya sendiri sehingga dibutukan kontrol diri agar dapat 

berfikir dan bertindak dengan baik sehingga ketika sakit ia 

mempunyai kekuatan untuk melawan penyakitnya. 

3. Macam-Macam  Motivasi Harapan Hidup Penderita Kanker 

Berbicara tentang macam atau jenis motivasi ini dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Arden N. Frandsen melihat motivasi dari dasar 

pembentukannya antara lain: 

a. Motif-motif bawaan. 

Yang dimaksud motif bawaan adalah motivasi yang dibawa 

sejak lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari sebagai contoh 

misalnya: dorongan untuk makan, doorongan untuk minum, dorongan 

untuk bekerja, untuk beristirahat, dorongan seksual. Motif-motif sini 

seringkali disebut motif-motif yang disyaratkan secara biologis. Dengan 

demikian motivasi itu sudah ada dalam diri setiap individu sehingga 

seseorang yang mengalami sakit kanker ia sudah tau apa yang harus 

dilakukan agar mempercepat kesembuhan penyakitnya. 
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b. Motif-motif yang dipelajari. 

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai 

contoh: dorongan untuk belajar, dorongan untuk mengajarkan sesuatu 

kepada orang lain. Motif-motif ini sering kali disebut dengan motif-

motif yang diisyaratkan secara sosial. Sebab manusia hidup dalam 

lingkungan sosial dengan sesama manusia yang lain, shingga motivasi 

itu terbentuk.
85

 Motivasi dibutuhkan untuk seseorang yang sedang 

mengalami sakit kanker karena dengan adanya motivasi kita dapat 

mendorong para penderita kanker untuk terus semangat dan melawan 

penyakitnya. 

4. Fungsi motivasi Harapan Hidup Penderita Kanker 

Motivasi timbul dari dalam diri manusia, tetapi munculnya karena 

dorongan atau rangsangan oleh adanya unsur lain, sehingga motivasi 

berfungsi sebagai pendorong atau kekuatan sehingga seseorang memiliki 

harapan agar tujuannya tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga 

fungsi motivasi harapan hidup penderita kanker:  

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak 

dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Sehingga ketika seseorang 

memberikan motivasi kepada penderita kanker maka ia akan memiliki 

energi atau kekuatan untuk melawan penyakitnya. 
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b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Dengan demikian 

motivasi dapat membuat para penderita kanker memiliki arah atau 

tujuan untuk kelangsungan hidupnya. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 

yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut.
86

 Motivasi dapat membuat penderita kanker melakukan 

kegiatan yang bermanfaat untuk dirinya dan membuang hal-hal yang 

dapat merugikan dirinya. 

 

C. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam 

melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti 

penelitian penulis. Namun penulis mengangkat bebrapa penelitian sebagai 

referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penulis. Berikut merupakan 

penelitian terdahulu yang membahas tentang bimbingan rohani Islam untuk 

pasien. diantaranya yaitu: 

1. Skripsi Yuliana Muslim, (1441040196), Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan 

Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam UIN Raden 
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Intan Lampung dengan judul : “Peran Bimbingan Rohani Islam Dalam 

Memberikan Motivasi Psikis Pada Pasien Jantung Rawat Inap Di Rumah 

Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung”. pada tahun 2017. Skripsi ini 

meneliti tentang peranan bimbingan rohani Islam dalam memotivasi psikis 

pasien jantung.
87

 Sedang penelitian penulis mengenangi peran bimbingan 

rohani islam dalam memberikan motivasi harapan hidup penderita kanker. 

Walaupun sama sama meneliti tentang peranan bimbingan rohani isalam 

dan memberikan motivasi kepada pasien namun terdapat perbedaan yaitu 

mengenai kendala pelayanan bimbingan rohani Islam, dan juga pada 

tempat penelitian yang dilakukan penulis. 

2. Skripsi Aditya Kusuma Wardana, (091111063), Mahasiswa Fakultas 

Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN 

Walisongo Semarang dengan judul: “Pelaksanaan Bimbingan Rohani 

Islam Bagi Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung 

Semarang (Analisis Bimbingan Konseling Islam)”. Pada tahun 2016. 

Skripsi ini meneliti tentang pelaksanaan bimbingan rohani Islam 

menggunakan analisis bimbingan konseling Islam, yang mana dalam 

penelitian ini guna untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana 

pelaksanaan bimbingan rohani Islam bagi pasien yang ada di Rumah Sakit 

Sultan Agung Semarang.
88

 Sedangkan perbedaan dengan penelitian 
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penulis yaitu penulis menganalisis peran bimbingan rohani Islam dalam 

memberikan motivasi harapan hidup pasien penderita kanker yang ada di 

rumah singgah komunitas peduli generasi lampung. 

3. Skripsi Anisatun Nur Faidah, (13220071), Mahasiswi Fakultas Dakwah 

Dan Ilmu Komunikasi Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: “Pengaruh Bimbingan Rohani 

Islam Terhadap Motivasi Kesembuhan Pasien Di RSUP DR.Sardjito 

Yogyakarta”. Pada tahun 2017. Penelitian ini sama sama meneliti tentang 

bimbingan rohani Islam dalam memotivasi pasien. yang mana dalam 

skripsi ini penelitian dilakukan guna mencari pengaruh bimbingan rohani 

Islam dalam memotivasi kesembuhan pasien di RSUP DR. Sardjito 

Yogyakarta.
89

 Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu 

peneliti melakukan penelitian guna mencari peran bimbingan rohani Islam 

dalam memberikan motivasi harapan hidup bagi pasien penderita kanker 

dirumah singgah komunitas peduli generasi lampung. 
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