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VISI MISI DAN TUJUAN

PROGRAM STUDI KEBIDANAN

PROGRAM SARJANA DAN PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN

PROGRAM PROFESI

Visi dan Misi Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Prodi Pendidikan Profesi

Bidan Program Profesi STIKes Kusuma Husada Surakarta dibentuk dengan pedoman pada

visi dan misi STIKes Kusuma Husada Surakarta yang berdiri melalui SK Perijinan

Program Studi Kebidanan Program Sarjana STIKes Kusuma Husada Surakarta

berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor

248/KPT/I/2019 tentang izin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan

Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu

Kesehatan Kusuma Husada Surakarta di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh

Yayasan Kusuma Husada Surakarta.

1. Visi Program Studi Kebidanan Program Sarjana STIKes Kusuma Husada Surakarta :

Menjadi Penyelenggara Pendidikan Profesi Bidan yang Unggul Dalam Bidang Asuhan

Kebidanan Keluarga dan Pengembangan Praktik Mandiri Tahun 2040.

2. Misi Program Studi Kebidanan Program Sarjana STIKes Kusuma Husada Surakarta :

a. Menyelenggarakan pendidikan profesi bidan yang mampu memenuhi tuntutan

stakeholder berlandaskan etika, moral, nilai – nilai kemanusian dan agama.

b. Mengembangkan kegiatan penelitian terkait asuhan kebidanan keluarga dan

pengembangan praktik mandiri.

c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset

yang sesuai kebutuhan masyarakat

d. Mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni

e. Mengembangkan jejaring kerjasama baik nasional maupun global yang mendukung

pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi

3. Tujuan Program Studi Kebidanan Program Sarjana STIKes Kusuma Husada Surakarta :

a. Menghasilkan lulusan bidan yang mampu memenuhi tuntutan stakeholder

berlandaskan etika, moral, nilai – nilai kemanusian dan agama.

b. Menghasilkan penelitian terkait asuhan kebidanan keluarga dan pengembangan

praktik mandiri untuk dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu, pendidikan serta

pengabdian kepada masyarakat.
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c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat terkait asuhan kebidanan keluarga

dan pengembangan praktik mandiri dengan mengimplementasikan hasil-hasil

penelitian.

d. Menghasilkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang berkualitas

e. Menghasilkan kerjasama baik nasional maupun global untuk mendukung

pengembangan Tri Dharma perguruan tinggi



B u k u  A j a r :  M a t a  K u l i a h  A g a m a 4

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah

memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga Bahan Ajar Agama ini dapat diselesaikan

dengan baik. Pembahasan materi pada bahan ajar ini dilakukan dengan cara memaparkan

landasan teori dan memberikan contoh nyata kasus dalam kehidupan sehari-hari. Mata

kuliah Agama merupakan mata kuliah terkait dengan keyakinan yang melandasi manusia

untuk bersikap dan bertindak toleran dalam kehidupan sosial khususnya kerjasama antar

umat beragama di masyarakat. Fokus pada pemahaman konsep-konsep agama dan

kehidupan beragama di Indonesia. Penekanannya pada nilai kehidupan beragama yang

diterapkan dalam melaksanakan peran Bidan sebagai pemberi asuhan, pemenuhan

kebutuhan spiritual klien, peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan nilai/ keyakinan

klien dan peran sebagai pendidik untuk memberikan pendidikan spiritualitas klien dalam

melakukan pengelolaan kebutuhan spiritualitas klien baik di klinik maupun di masyarakat..

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah membantu penuli dalam menyelesaikan bahan ajar ini. Mudah-mudahan bahan ajar

ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi mahasiswa pada umumnya yang mengambil

mata kuliah Agama.

Surakarta, Juli 2018

Penulis
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TINJAUAN MATA KULIAH

A. Dekripsi Mata Kuliah

Agama merupakan mata kuliah terkait dengan keyakinan yang melandasi manusia

untuk bersikap dan bertindak toleran dalam kehidupan sosial khususnya kerjasama antar

umat beragama di masyarakat. Fokus pada pemahaman konsep-konsep agama dan

kehidupan beragama di Indonesia. Penekanannya pada nilai kehidupan beragama yang

diterapkan dalam melaksanakan peran Bidan sebagai pemberi asuhan, pemenuhan

kebutuhan spiritual klien, peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan nilai/ keyakinan

klien dan peran sebagai pendidik untuk memberikan pendidikan spiritualitas klien

dalam melakukan pengelolaan kebutuhan spiritualitas klien baik di klinik maupun di

masyarakat.

B. Manfaat Mata Kuliah

Dengan adanya mata kuliah AGAMA, diharapkan mahasiswa menjadi lebih

memahami dalam menrapkan asuhan yang diberikan kepada klien sesuai dengan agama

yang dianut oleh klien.

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama sehingga mata kuliah ini sangat

berperan penting dalam mencetak generasi bidan yang kompeten dalam memberikan

pelayanan kebidanan yang sesuai dengan visi dan misi institusi.

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mampu Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan,

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.

D. Susunan Urutan Bahan Ajar

BAB Kompetensi Dasar
I Prinsip Kaedah Agama

II Filsafat Ketuhanan dan Prinsip Agama

III Hakikat, martabat dan tanggung jawab manusia

IV Agama sebagai moral dan akhlak mulia dalam kehidupan

V Konsep sakit menurut agama

VI Manajemen respon sakit dan penyakit

VII Konsep agama sesuai agama pasien
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VIII Peran umat beragama dalam mewujudkan masyarakat beradab dan

sejahtera

IX Peran umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan

bangsa

X Hubungan antara agama dan IPTEK

XI Pandangan berbagai agama terhadap tindakan medis kebidanan

E. Petunjuk bagi Mahasiswa

Mata kuliah ini merupakan Mata Kuliah dasar umum untuk sebagai dasar dalam

menempuh matakuliah dasar kebidanan yang selanjutnya, sehingga diharapkan

mahasiswa dapat mengikuti semua perkuliahan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan

datang tepat waktu. Mahasiswa juga diharapkan untuk membaca materi dari sumber

bacaan tambahan maupun dari jurnal ilmiah, menjawab pertanyaan kunci,

menyelesaikan soal-soal pada setiap bab dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh

dosen.
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Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Materi

BAB I

PRINSIP KAIDAH AGAMA

1. Mendefinisikan konsep Tuhan dan Ketuhanan
2. Menjelaskan pandangan para filosuf mengenai konsep ketuhanan
3. Memberikan contoh pembuktian adanya Tuhan
4. Menjelaskan falsafah agama.

1. Prinsip Kaidah Agama

Seperti yang kita ketahui,semua agama pasti memiliki prinsip kaidah agama,tetapi

tidak semua agama memiliki persamaan prinsip yang sama, ada beberapa agamayang

memiliki perbedaan prinsip yang cukup mencolok.Belakang ini banyak sekali orang-orang

yang tidak bisa mengenali agama yangdiyakininya, sehingga tidak bisa mengenali prinsip

kaidah agama yang diyakininya.Hal tesebut diharapkan tidak terjadi secara terus menerus,

karena suatu agamaitu bagaikan rumah yang dapat melindungi kita dari gangguan-

gangguan yang berasaldari luar diri kita.Begitu juga dengan prinsip kaidah agama itulah

yang dapat menjadikan kita menjadi lebih baik lagi dan melindungi kita dari gangguan-

gangguanyang dapat menggoyahkan keimanan(keprcayaan) kita.Prinsip kaidah agama

tersebut berisi tentang falsafah dan ajaran-ajaran agamadan juga fungsi serta cara

menjalani hidup berdasarkan agama.Makalah ini diharapkan dapat menjadi pelajaran dan

ilmu agama yang bisamemperkuat keimanan kita terhadap agama yang diyakini.

2. Filsafat Beragama

Filsafat tidak hanya berguna pada umumnya, melainkan mempunyai fungsi khusus

dalam lingkungan sosial-budaya Indonesia. Ada beberapa filsafat secara khusus dibangsa

ini antara lain:

a. bangsa indonesia terletak di tengah-tengah dinamika proses modernisasi yang

meliputi banyak bidang dan hanya hanya untuk sebagian dapat dikemudikan melalui

kebijakan pembangunan. Menghadapi tantangan modernisasi dengan perubahan

dengan perubahan pandangan hidup, nilai-niali, dan norma-norma. Filsafat dapat

membantu untuk mengambil sikap yang sekaligus terbuka dan kritis.
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b. Filsafat merupakan sarana yang baik untuk menggali kembali kekayaan-

kebudayaan, tradisi-tradisi, dan filsafat indonesia serta untuk mengaktualisasikannya

bagi Indonesia modern yang sedang kita bangun. filsafatlah yang paling sanggup

untuk mendekati warisan rohani tidak hanya secara museal dan verbalistik,

melainkan evaluatif, kritis, dan refleksif, sehingga kekayaan rohani rohani bangsa

dapat menjadi modal dalam pembentukan terus-menerus identitas modern bangsa

Indonesia.

c. Sebagai kritik ideologi, filsafat membangun kesanggupan untuk mendeteksi dan

membuka kedok-kedok ideologis pelbagai bentuk ketidakadilan sosial dan

pelanggaran-pelanggaran terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia yang masih

terjadi. Jadi filsafat membuat sanggup untuk tidak tertipu oleh slogan-slogan

ideologis, untuk melihat secara terbuka masalah-masalah masalh sosial secara

percaturan kekuasaan yang sedang berlangsung.

d. Filsafat merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam

kehidupan intelektual bangsa pada umumnya dan pada khususnya pada lingkungan

universitas-universitas dan lingkungan akademis.

e. Salah satu fungsi terpenting filsafat adalah bahwa ia menyediakan dasar dan sarana

sekaligus bagi diadakanya dialog daantara agama-agama yang ada di Indonesia pada

umumnya dan secara khusus dalam rangka kerja sama antar-agama dalam

membangun masyarakat adil-makmur berdasarkan pancasila. Jadi filsafat adalah

dasar bagus bagi dialog antar agama, karena argumentasinya mengacu pada manusia

dan rasionalitas pada umumnya, tidak terbatas pada pendekatan salah satu agama

tertentu itupun tanpa mengurangi pentingnya sikap beragama. Justru para agamawan

memerlukan filsafat supaya dapat berbicara satu sama laindan bersama-sama

memecahkan masalah-masalah nasional.

3. Fungsi filsafat

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa studi filsafat semakin menjadikan orang mampu

untuk menangani pertanyaan mendasar manusia yang tidak terletak dalam wewenang

metodis ilmu-ilmu khusus. Jadi filsafat membantu untuk mendalami pertanyaan-

pertanyaan asasi manusia tentang realitas (filsafat teoritis) dan lingkup tanggung jawabnya

(filsafat praktis). Kemampuan itu dipelajarinya dari luar jalur secara sisitematik dan secara

historis.
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Pertama secara sistematis. Artinya filsafat menawarkan metode-metode mutakhir untuk

menangani masalah-masalah mendalam manusia, tentang hakikat kebenaran dan

pengetahuan, baik biasa maupun ilmiah, tentang tanggung jawab, dan keadilan dan

sebagainya.

Jalur kedua melalui jalur sejarah filsafat. Di situ orang belajar untuk mendalami,

menanggapi, serta belajar dari jawaban-jawaban yang sampai sekarang ditawarkan oleh

para pemikir dan filosof terkemuka terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Kemampuan ini memberikan sekurang-kurangnya  tiga kemampuan yang memang sangat

dibutuhkan oleh segenap orang yang dizaman sekarang harus atau mau memberikan

pengarahan, bimbingan, dan kepemimpinan spiritual dan intelektual dalam masyarakat:

a. suatu penertian lebih mendalam tentang manusia dan dunia. Dengan mempelajari

pendekatan-pendekatan pokok terhadap pertanyaan-pertanyaan manusia paling

hakiki, serta mendalami jawaban-jawaban yang diberikan oleh pemikir-pemikir

besar umat manusia, wawasan dan pengertian kita sendiri diperluas.

b. Kemampuan untuk menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi-

argumentasi, pendapat-pendapat, tuntutan-tuntutan, dan legitimasi-legitimasi dari

pelbagai ajaran agama, ideologi dan pandangan dunia. Secara singkat, filsafat

selalu juga merupakan kritik ideologi. Justru kemampuan ini sangat diperlukan

dewasa ini di mana kebudayaan merupakan pasaran ide-ide dan ideologi-ideologi

relegius dan politis yang mampu membujuk manusia untuk mempercayakan diri

secara buta kepada mereka. Dalam situasi ini sangat diperlukan kemampuan untuk

tidak sekedar menolak ideologi-ideologi secara dogmatisdan dari luar, melainkan

untuk menangggapi secara kritis dan argumentatif.

c. Pendasaran metodis dan wawasan  lebih mendalam serta kritis dalam menjalani

studi-studi di ilmu-ilmu khusus, termasuk teologi.

Dapat dikatakan bahwa filsafat sangat diperlukan oleh profesi-profesi seperti pendidik,

pengarang, dan penerbit, budayawan, sosiolog, psikolog, ilmuwan politik, agamawan,

termasuk kiayi, pendeta, pastur,dan teolog.

4. Cara Beragama

a. Tradisional, yaitu cara beragama berdasar tradisi. Cara ini mengikuti cara

beragama nenek moyang, leluhur, atau orang-orang dari angkatan sebelumnya.

Pemeluk cara agama tradisional pada umumnya kuat dalam beragama, sulit
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Daftar Bacaan Tambahan

Pertanyaan Kunci

menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan, dan tidak berminat

bertukar agama.

b. Formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di

lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara

beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Pada

umumnya tidak kuat dalam beragama. Mudah mengubah cara beragamanya jika

berpindah lingkungan atau masyarakat yang berbeda dengan cara beragamnya.

Mudah bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain

agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal keagamaannya akan

tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan tampak dalam lingkungan

masyarakatnya.

c. Rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk

itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan

pengetahuan, ilmu dan pengamalannya. Mereka bisa berasal dari orang yang

beragama secara tradisional atau formal, bahkan orang tidak beragama

sekalipun.

d. Metode Pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati

(perasaan) di bawah wahyu. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan

menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengamalan dan penyebaran

(dakwah). Mereka selalu mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahlinya

dalam ilmu agama yang memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh utusan

dari Sesembahannya semisal Nabi atau Rasul sebelum mereka mengamalkan,

mendakwahkan dan bersabar (berpegang teguh) dengan itu semua.

1. Joseph Bulbulia. "Are There Any Religions? An Evolutionary Explanation."

Method & Theory in the Study of Religion 17.2 (2005), pp.71-100

Sebutkan fungsi agama dalam kehidupan!
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Soal

Tugas

1. Jelaskan prinsip kaidah beragaman !

2. Sebutkan macam-macam cara beragaman !

3. Sebutkan filsafat beragama!

Carilah contoh macam cara beragama yang ada dalam lingkungan kehidupanmu!
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Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Materi

BAB II

FILSAFAT KETUHANAN DAN PRINSIP AGAMA

1. Menjelaskan fungsi agama bagi kehidupan
2. Menjelaskan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan
3. Menjelaskan sumber ajaran agama

1. Fungsi Agama

Fungsi Agama Bagi Kehidupan

Ada beberapa alasan tentang mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan

manusia,antara lain adalah :

a. Karena agama merupakan sumber moral• Karena agama merupakan petunjuk

kebenaran

b. Karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika.

c. Karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik di kala suka,

maupun dikala duka

d. Sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok

e. Mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhlukh hidup, dan

serta hubungan manusia dengan manusia.

f. Merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah

g. Pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan

h. Pedoman perasaan keyakinan

i. Pedoman dalam membentuk nilai-nilai kehidupan

j. Pengungkapan estetika (keindahan)

k. Pedoman rekreasi dan hiburan

l. Memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama

2. Prinsip agama dalam kehidupan

a. Prinsip keadilan menjadi prinsip pertama dalam membentuk tatanan

masyarakat yang baik. Islam mengajarkan bahwa kita mesti berlaku adil

terhadap siapa saja dan kapan saja tanpa membeda-bedakan sesorang

berdasarkan agama, status sosial, suku dan lain sebagainya. Adil juga

bermakna seimbang dalam seluruh aspek kehidupan.
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Daftar Bacaan Tambahan

D. Pertanyaan Kunci

E. Soal

F. Tugas

b. Prinsip kedua adalah ihsan. Ihsan bermakna melakukan sesuatu yang paling

baik dan memiliki makna yang lebih tinggi daripada keadilan. Misalnya, ketika

kita ditampar oleh seseorang sebanyak satu kali, maka kita diizinkan untuk

membalas tamparan tersebut sebanyak satu kali juga dan itu bermakna adil.

Akan tetapi, jika kita tidak membalas dan memberi maaf, maka itulah yang

disebut sebagai ihsan.

c. Prinsip ketiga adalah berbuat baik kepada kaum kerabat. Tujuan terdekat

manusia diciptakan di muka bumi adalah untuk berbuat baik kepada manusia

yang lain dan dengan itu tatanan masyarakat akan menjadi baik

Joseph Bulbulia. "Are There Any Religions? An Evolutionary Explanation." Method &

Theory in the Study of Religion 17.2 (2005), pp.71-100

Jelaskan perubahan fisiologis ibu nifas!

1. Jelaskan proses involusi uteri pada masa nifas!

2. Jelaskan hormon yang berperan dalam proses laktasi!

Buatlah makalah tentang perubahan fisiologis pada masa nifas!
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Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Materi

BAB III

HAKIKAT, MARTABAT DAN TANGGUNG JAWAB MANUSIA

1. Menjelaskan hakikat, martabat dan tanggung jawab manusia

2. Mengidentifikasikan kaitan hakikat, martabat dan tanggungjawab manusia

berdasarkan ajaran agama

3. Menunjukkan penerapan tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, diri sendiri

Manusia adalah mahluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah SWT.

Pengertian hakikat, martabat dan tanggungjawab manusia

Hakikat adalah:

a. Individu yang mmiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku

intlektual.

b. Yang mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif mampu mengatur dan mengontrol

dirinya dan mampu menentukan nasibnya.

c. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk

mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk

ditempati.

martabat manusia adalah virtue (keutamaan) norma dasar moral

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.

Macam-macam tanggungjawab

1. Diri sendiri

2. Keluarga

3. Masyarakat

4. Negara

5. Allah SWT

Penerapan tanggungjawab dalam kehidupan sehari-hari

Tanggungjawab manusia sebagai hamba dan khaliffah Allah SWT

Setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap manusia

harus berani menanggung resiko dari apa yang dilakukannya. Sesuai dengan
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kedudukannya sebagai makhluk indivdu, makhluk sosial dan makhluk ciptaan Allah,

tanggung jawab manusia dapat dibedakan atas tanggung jawab terhadap dirisendiri,

terhadap masyarakat, dan tanggung jawab terhadap Allah.

Hubungan manusia dengan tanggungjawab

1) Tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah SWT

2) Tanggung jawab manusia sebagai khaliffah Allah SWT

Tujuan penciptaan manusia serta fungsi dan peran manusia

Tujuan penciptaan manusia adalah menyembah kepada penciptanya yaitu Allah.

Fungsi dan peran:

1. Belajar

2. Mengajarkan ilmu

3. Membudayakan ilmu

Macam-Macam Tanggung Jawab

a. Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri

Manusia dalam hidupnya mempunyai “harga”, sebagai mana kehidupan manusia

mempunyai beban dan tanggung jawab masing-masing.

b. Tanggung jawab terhadap keluarga

Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan juga orang lain yang menjadi anggota

keluarga. Tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya.

c. Tanggung jawab terhadap masyarakat

Pada hakikatnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain, sesuai dengan

kedudukanya sebagai makhluk sosial. Karena membutuhkan manusia lain, maka ia

harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga dengan demikian

manusia di sini merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai

tanggung jawab seperti anggota masyarakat yang lain agar dapat melangsunggkan

hidupnya dalam masyarakat tersebut.

d. Tanggung jawab terhadap Bangsa / Negara

Suatu kenyataan bahwa setiap manusia, setiap individu adalah warga negara suatu

negara. Dalam berfikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku manusia terikat oleh

norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Manusia tidak bisa

berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan manusia itu salah, maka ia harus

bertanggung jawab kan kepada negara.
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D. Pertanyaan Kunci

E. Soal

F. Tugas

e. Tanggung jawab terhadap Tuhan

Manusia mempunyai tanggung jawab langsung kepada Tuhan. Sehingga tindakan

manusia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Tuhan yang dituangkan dalam

berbagai kitab suci melalui berbagai macam agama.

1. Trianto. 2006. Wawasan Ilmu Alamiah Dasar. Surabaya : Prestasi Pustaka.

2. Muchsin, dkk. 1984. Dasar-Dasar Agama Islam. Jakarta : Bulan Bintang.

3. Sauri Sofyan. 2004. Pendidikan Agama Islam. Bandung : Alfabeta.

Jelaskan perbedaan harkat (hakikat), martabat dan tanggung jawab

1. Sebutkan macam-macam tanggung jawab !

Berikan contoh dalam kehidupan nyata tentang harkat, martabat dan tanggung jawab
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Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Materi

BAB IV

AGAMA SEBAGAI MORAL DAN AKHLAK MULIA DALAM KEHIDUPAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya agama sebagai moral dan akhlak dalam

kehidupan

1. Etika

Etika adalah sebah cabang filsafat yang membicarakan tentang nilai dan norma yang

menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. etika adalah sebuah refleksi kritis dan

rasional mengenai nilai dan norma yang menentukan dan terwujud dalam sikap serta

pola prilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok.

Etika mempunyai tiga arti. pertama: etika dalam arti nilai-nilai atau norma-norma yang

menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok orang dalam mengatur tingkah

lakunya.kedua: etika dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. dalam artian ini etika

dimaksudkan sebagai kode etik. ketiga: etika dalam arti ilmu tentang yang baik atau

buruk. etika menjadi ilmu apabila kemungkinan-kemungkinan etis (asas dan nilai yang

dianggap baik dan buruk).

2. Moral

Istilah moral lebih sering digunakan untuk menunjukkan kode, tingkah laku, adat, atau

kebiasaan dari individu atau kelompok, seperti apabila orang membicarakan tentang

moral orang lain. dalam hal ini Moral adalah hal yang mendorong manusia untuk

melakukan tindakan yang baik sebagai kewajiban atau norma. moral dapat diartikan

sebagai sarana untuk mengukur benar-tidaknya atau baik-tidaknya tindakan manusia.

Etika dan moral mempunyai fungsi sama, yaitu memberi orientasi bagaimana

seseorang harus melangkah dalam hidup ini. perbedaannya, moralitas langsung

mengatakan kepada seseorang, "inilah cara anda harus melangkah", sedangkan etika

mempersoalkan " apakah saya harus melangkah dengan cara itu"? dan "mengapa saya

melangkah dengan cara itu"?. etika sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia, tidak

saja mempertanyakan alasan terjadinya dan baik tidaknyatindakan itu, melainkan juga

apa akibatnya secara lahir dan batin.
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3. Norma

Norma berarti ukuran, garis pengaruh, atau aturan, kaidah bagi pertimbangan dan

penilaia. nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat dan telah tertanam

secara emosional yang mendalam sehingga menjadi norma yang tersepakati bersama.

Nilai berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, dan kuat. nilai adalah kualitas

suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dihargai, dan

dapat menjadi obyek kepentingan.

4. Akhlak

Akhlak adalah istilah yang berasal dari kata bahasa arab yang diartikan sama dengan

budi pekerti. pada dasarnya, akhlak mengajarkan bagaimana seseorang seharusnya

berhubungan dengan sesama manusia. Inti ajaran akhlak adalah berlandaskan pada niat

atau itikad untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dan mencari rida Allah.

Nilai-nilai yang dijunjung tinggi antara lain, kasih sayang, kebenaran, kebaikan,

kejujuran, keindahan, amanah, tidak menyakiti orang lain dan sejenisnya.

Budi Pekerti. pada dasarnya istilah ini tidak berbeda dengan akhlak. budi pekerti

berasal dari bahasa sanskerta yang memiliki kedekatan dengan istilah tata krama. inti

ajarannya pun sama.

5. Estetika

Estetika adalah hal yang mengutamakan tentang keindahan. keindahan itu dapat

diwujudkan dalam niat, keindahan dalam proses dan keindahan dalam hasil. daya

keindahan ini merupakan hal yang juga menjadi bagian nilai, yang perlu dimiliki oleh

para siswa

Agama sebagai moral

Agama dalam bahasa Indonesia, religion dalam bahasa Inggris, dan di dalam

bahasa Arab merupakan sistem kepercayaan yang meliputi tata cara peribadatan

hubungan manusia dengan Sang Mutlak, hubungan manusia dengan manusia, dan

hubungan manusia dengan alam lainnya yang sesuai dengan kepercayaan tersebut.

Dalam studi agama, para ahli agama mengklasifikasikan agama ke dalam pelbagai

kategori. Menurut al-Maqdoosi agama diklasifikasikan menjadi 3 kategori: 1)

agama wahyu dan non-wahyu, 2) agama misionaris dan non-misionaris, dan 3)

agama lokal dan universal. Berdasarkan klasifikasi manapun diyakini bahwa agama

memiliki peranan yang signifikan bagi kehidupan manusia karena di dalamnya
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terdapat seperangkat nilai yang menjadi pedoman dan pegangan manusia. Salah

satunya adalah dalam hal moral.

Rounded Rectangle: 6Rounded Rectangle: 9Rounded Rectangle: 8Rounded

Rectangle: 7Rounded Rectangle: 6Moral adalah sesuatu yang berkenaan dengan

baik dan buruk. Tak jauh berbeda dengan moral hanya lebih spesifik adalah budi

pekerti. Akhlak adalah perilaku yang dilakukan tanpa banyak pertimbangan tentang

baik dan buruk. Adapun etika atau ilmu akhlak kajian sistematis tentang baik dan

buruk. Bisa juga dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang moral. Hanya saja

perbedaan antara etika dan ilmu akhlak (etika Islam) bahwa yang pertama hanya

mendasarkan pada akal, sedangkan yang disebut terakhir mendasarkan pada wahyu,

akal hanya membantu terutama dalam hal perumusan.

Di tengah krisis moral manusia modern (seperti dislokasi, disorientasi) akibat

menjadikan akal sebagai satu-satunya sumber moral, agama bisa berperan lebih

aktif dalam menyelamatkan manusia modern dari krisis tersebut. Agama dengan

seperangkat moralnya yang absolut bisa memberikan pedoman yang jelas dan

tujuan yang luhur untuk membimbing manusia ke arah kehidupan yang lebih baik.

Akhalak Mulia Sebagai Sumber Moral

Akhlak dalam praktiknya ada yang mulia disebut akhlak mahmudah dan ada akhlak

yang tercela yang disebut akhlak madzmumah. Akhlak mulia adalah akhlak yang

sesuai dengan ketentuan-ketentuanan yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya

sedangkan akhlak tercela ialah yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah

dan rasul-Nya. Kemudian dari pada itu, kedua kategori akhlak tersebut ada yang

bersifat batin dan ada yang bersifat lahir. Akhlak batin melahirkan akhlak lahir.

Rounded Rectangle: 7Menurut al-Ghazali sendi akhlak mulia ada empat: hikmah,

amarah, nafsu, keseimbangan di antara ketiganya. Keempat sendi tersebut

melahirkan akhlak-akhlak berupa: jujur, suka memberi kepada sesama, tawadlu,

tabah, tinggi cita-cita, pemaaf, kasih sayang terhadap sesama, menghormati orang

lain, qana’ah, sabar, malu, pemurah, berani membela kebenaran, menjaga diri dari

hal-hal yang haram. Sedangkan empat sendi akhlak batin yang tercela adalah keji,

bodoh, rakus, dan aniaya. Empat sendi akhlak tercela ini melahirkan sifat-sifat

berupa: pemarah, boros, peminta, pesimis, statis, putus asa.

Akhlak mulia dalam kehidupan sehari diwujudkan baik dalam hubungannya

dengan Allah – akhlak terhadap Allah, antara lain: tauhid, syukur, tawakal,
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Pertanyaan Kunci

Tugas

mahabbah; hubungannya dengan diri sendiri – akhlak terhadap diri sendiri, antara

lain: kreatif dan dinamis, sabar, iffah, jujur, tawadlu; dengan orang tua atau

keluarga – akhlak terhadap orang tua, antara lain: berbakti, mendoakannya, dll.;

hubungannya dengan sesama – akhlak terhadap sesama atau masyarakat, antara

lain: ukhuwah, dermawan, pemaaf, tasamuh; dan hubungannya dengan alam –

akhlak terhadap alam, antara lain: merenungkan, memanfaatkan.

1. http://agama.kompasiana.com/2010/08/16/agama-adalah-akhlak-mulia/

2. http://id.wikipedia.org/wiki/Agama#Definisi

3. http://publishing.mizan.com/index.php?fuseaction=buku_full&id=2683

4. http://www.slideshare.net/reginarifenty/makalah-manusia-agama-dan-islam

jelaskan peranan agama sebagai moral dan akhlak manusia

buatlah poster tentang moral dan akhlak yang baik dan yang buruk
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Materi

BAB V

KONSEP SAKIT MENURUT AGAMA

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Konsep sakit menurut agama

2. Mahasiswa mampu menjelaskan Cara bersikap orang beriman ketika mengalami

sakit

3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan Konsistensi beribadah dalam berbagai kondisi

sakit

1. Konsep sakit

Sehat merupakan sebuah keadaan yang tidak hanya terbebas dari penyakit akan

tetapi juga meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang meliputi aspek fisik,

emosi, sosial dan spiritual. Menurut WHO (1947) Sehat itu sendiri dapat diartikan

bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak

hanya bebas dari penyakit atau kelemahan (WHO, 1947).UU No.23,1992 tentang

Kesehatan menyatakan bahwa: Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa

dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam

pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri

dari unsur-unsur fisik, mental dan sosial dan di dalamnya. Kesehatan jiwa merupakan

bagian integral kesehatan.Dalam pengertian yang paling luas sehat merupakan suatu

keadaan yang dinamis dimana individu menyesuaikan diri dengan perubahan-

perubahan lingkungan internal (psikologis, intelektual, spiritual dan penyakit) dan

eksternal(lingkungan fisik, social, dan ekonomi) dalam mempertahankan

kesehatannya.Istilah sehat dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai untuk

menyatakan bahwa sesuatu dapat bekerja secara normal. Kebanyakan orang

mengatakan sehat jika badannya merasa segar dan nyaman. Bahkan seorang dokterpun

akan menyatakan pasiennya sehat manakala menurut hasil pemeriksaan yang

dilakukannya mendapatkan seluruh tubuh pasien berfungsi secara normal. Namun

demikian, pengertian sehat yang sebenarnya tidaklah seperti itu.Pengertian sehat

menurut UU Pokok Kesehatan No. 9 tahun 1960, Bab I Pasal 2 adalah keadaan yang
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meliputi kesehatan badan (jasmani), rohani (mental), dan sosial, serta bukan hanya

keadaan bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Batasan kesehatan tersebut di atas

sekarang telah diperbaharui bila batasan kesehatan yang terdahulu itu hanya mencakup

tiga dimensi atau aspek, yakni: fisik, mental, dan sosial, maka dalam Undang- Undang

N0. 23 Tahun 1992,kesehatan mencakup 4 aspek, yakni: fisik (badan), mental (jiwa),

sosial, dan ekonomi. Batasan kesehatan tersebut diilhami oleh batasan kesehatan

menurut WHO yang paling baru. Pengertian kesehatan saat ini memang lebih luas

dandinamis, dibandingkan dengan batasan sebelumnya.

Pengertian Sakit - Setelah kemarin kita mengetahui akan pengertian sehat maka

kali ini akan memposting berkaitan dengan hal yang disebut dengan pengertian sakit.

Langsung saja menuju kepada apa yang disebut dengan pengertian sakit ini.

Beberapa pengertian sakit dan diantara pengertian sakit ini adalah sebagai berikut :

Sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas termasuk

keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya.(Menurut

Pemons, 1972)

Sakit adalah sebagai suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa

seseorang sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari baik itu

dalam aktivitas jasmani, rohani dan sosial. (Menurut Perkins). Sakit sebagai suatu

keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan dimana fungsinya terganggu atau

menyimpang. (Menurut Oxford English Dictionary)

2. Cara orang beragama menghadapi sakit

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk beragama. Ada yang menyebutnya

sebagai makhluk rohani. Berbeda dengan binatang dan juga tumbuhan, murni sebagai

makhluk jasmani (fisik). Karenanya, sejak lahir sejatinya manusia sudah "ber-Tuhan",

mengingat dalam diri manusia terdapat unsur-unsur ketuhanan (ruh).  Pada saat yang

sama, manusia juga terdiri dari unsur jasmani. Setiap jiwa manusia bersemayam dalam

format fisik (jism). Wajar kiranya manusia membutuhkan pangan, sandang, dan papan

untuk menjaga keberlangsungan hidupnya.  Jika salah satu dari ketiga unsurnya tidak

terpenuhi, maka manusia akan ada gangguan. Artinya manusia bisa terkena penyakit.

Hanya saja, menurut para medis, unsur tertinggi dari timbulnya penyakit lebih banyak

dipengaruhi oleh faktor pangan. Tak terkecuali virus Covid-19 saat ini.  Berdasarkan

bukti ini berarti penyakit yang menimpa manusia satu rangkaian dengan penciptaan

manusia itu sendiri. Artinya, ada hubungan kausalitas antara apa yang dikonsumsi dan
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dampak yang diterima. Karenanya, sehat dan sakit menjadi satu kesatuan penciptaan

yang secara hakikat saling berpasangan.

3. Konsisitensi beribadah dalam kondisi sakit

a. Pertama, makna merupakan tugas umum atau tahap konstruksi teoretis pengalaman

manusia dilakukan melalui aktivitas pencarian makna hidup, tujuan hidup, dan

kekuatan utama dalam kehidupan. Menurut penulis, makna hidup merupakan aspek

utama yang harus diketahui dan dimiliki oleh pasien kemoterapi dengan kesehatan

mental.

b. Kedua adalah harapan, harapan merupakan faktor penting alam menghadapi

gangguan kesehatan mental dalam mempertahankan kualitas hidup. Dimensi

harapan yang perlu dibangun diantaranya yaitu kepercayaan akan hasil,

kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, kemampuan masa depan,

keyakinan spiritual (kesejahteraan spiritual akan berdampak positif bagi pasien

berpenyakit mengancam jiwa), keterlibatan aktif, kekuatan yang berasal dari dalam

c. Ketiga, keterkaitan yang melibatkan urusan spiritual ibadah shalat, yaitu keterkaitan

dengan Tuhan atau sistem keyakinan spiritual. Menurut penulis urusan spiritual

ibadah shalat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan ibadah seperti melakukan

kewajiban shalat, selalu berdzikir dan berdo’a.

d. Keempat, pengampunan adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk

memperbaiki kesalahan. Dalam agama Islam pengampunan dikenal dengan taubat.

e. Kelima, transendensi adalah kualitas iman atau spiritualitas yang bergerak maju

melampaui penderitaan atau kematian. Transendensi dapat terjadi akibat

pemenuhan kebutuhan spiritual atau sebagai rahmat Illahi.

https://buletin.muslim.or.id/tetap-beribadah-ketika-sakit/

https://id.scribd.com/document/423680022/KONSISTENSI-BERIBADAH-DALAM-

BERBAGAI-KONDISI-SAKIT-docx
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Sebutkan cara konsisiten untuk tetap beribadah saat sakit

Sebutkan cara untuk tetap beribadah dalam keadaan sakit sesuai keyakinan agama anda!
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BAB VI

MANAJEMEN RESPON SAKIT DAN PENYAKIT

Mahasiswa mampu mendiskripsikan Manajemen menghadapi respon sakit dan

penyakit (simpati, empati, penguatan).

1. Pengertian Penyakit

Sakit adalah mekanisme perlindungan diri dalam tubuh yang akan muncul ketika suatu

jaringan mengalami kerusakan. Dan ini menyebabkan individu bereaksi untuk

menghilangkan rasa nyeri. Sebagai contoh sederhana, duduk di kursi yang terlalu lama

akan menyebabkan kerusakan jaringan karena kurangnya aliran darah pada kulit

karena tertekan oleh berat badan.

Hal ini menyebabkan kondisi iskemia dan rasa sakit pada area kulit tersebut. Pada

orang normal, dia akan merubah posisi duduknya atau bahkan berdiri untuk

mengurangi rasa sakitnya, tetapi pada orang yang kehilangan sensasi sakit, seperti

pada penderita kelainan batang otak (spinal cord injury), dia tidak akan beranjak dari

tempat duduknya. Hal ini akan menyebabkan ulserasi pada kulit yang mengalami

tekanan. Ini membuktikan bahwa masing-masing individu memiliki reaksi sakit yang

berbeda-beda meskipun menerima rangsangan nyeri yang sama.

“Sakit dan senang adalah hal sederhana yang tidak dapat didefinisikan”

2. Reaksi Sakit

Karena mekanisme persepsi rasa sakit bekerja dengan prinsip ‘semua atau tidak’

umumnya dianggap bahwa bila satu unit stimulus diaplikasikan ke kedua individu,

kedua individu ini seharusnya mempersepsi jumlah rasa sakit yang sama. Namun,

ternyata dari pengalaman terlihat bahwa pada sistuasi ini salah satu individu bisa saja

menangis dan berguling-guling kesakitan sedang individu lainnya tampaknya tidak

mengacuhkan rasa sakit yang dideritanya.

Respons yang bervariasi terhadap stimulus sakit yang identik bukan disebabkan oleh

perbedaan persepsi rasa sakit tetapi disebabkan oleh variasi reaksi rasa sakit. ‘Reaksi
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rasa sakit’ adalah istilah yang digunakan untuk mendiskripsikan integrasi dan apresiasi

rasa sakit pada sistem saraf pusat di korteks dan thalamus posterior.

Pada penelitian klinis terlihat adanya berbagai faktor yang menyebabkan variasi

intensitas rasa sakit dan respon pasien, tidak saja antar individual namun juga dari

waktu ke waktu pada satu individu.

3. Persepsi Rasa sakit

Kulit yang membungkus tubuh dan membran mukosa yang mengelilingi beberapa

orifice biasanya memiliki beberapa organ ujung saraf untuk persepsi stimulus

sentuhan, temperatur dan panas. Organ-organ ujung saraf yang mempersepsi rasa sakit

adalah serabut non-medula bebas dimana aplikasi stimulus elektrik, termal, kimia,

mekanis pada organ-organ ini akan menumbulkan impuls atau gelombang rangsang

pada serabut saraf swa-propogasi dengan intensitas merata.

Ini disebabkan karena tiap serabut menaati ‘ hukum semua atau tidak’, yaitu bila ada

cukup stimulus untuk merangsang timbulnya impuls, impuls yang timbul biasanya

mempunyai pola yang sama dan tidak dapat diperbesar dengan menambah jumlah

stimulus. Keparahan rasa sakit yang dialami oleh subjek dipengaruhi oleh beberapa

faktor, salah satu diantaranya adalah jumlah serabut saraf yang diaktifkan dan bukan

karena perubahan besar umpuls yang diterima serabut saraf.

Stimulus berjalan sepanjang serabut saraf neural ke thalamus, dimana rasa sakit hebat

akan dikonduksi oleh serabut saraf perifer yang mempunyai akson berdiameter lebih

besar daripada serabut yang mengkonduksi rasa sakit yang samar.

4. Ambang Rasa Sakit

Istilah ini digunakan dalam diskusi tentang respon terhadap rasa sakit. Pasien dianggap

mempunyai ambang batas rasa sakit yang tinggi bila ia hanya memberikan sedikit atau

tidak bereaksi terhadap stimulus sakit, sedang pasien dianggap mempunyai ambang

batas sakit rendah bila ia cenderung memberi reaksi berlebihan terhadap stimulus yang

sama atau yang lebih kecil. Dengan kata lain ambang rasa sakit umumnya berbanding

terbalik dengan reaksi terhadap rasa sakit.

5. Faktor yang mempengaruhi rasa sakit

Faktor yang mempengaruhi rasa sakit juga bervariasi antara individu satu dengan

lainnya pada waktu yang berbeda di satu individu yang sama. Ada beberapa faktor

yang mempengaruhi tingkat toleransi, yaitu:
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a. Psikologis

Jelas terlihat bahwa individu dengan kondisi emosional yang tidak stabil biasanya

mempunyai ambang batas rasa sakit yang rendah, memang kita sering tidak

menyadari bahwa reaksi kita semua biasanya terpengaruh oleh penilaian kita

terhadap prosedur perawatan, operator dan lingkungan. Pada beberapa pasien

pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu masih saja mempunyai

pengatuh visual dan olfaktori yang dapat membuat ambang batas rasa sakit

menurun pada situasi tertentu.

b. Takut dan segan menghadap perawatan

Pasien yang gelisah akan menjadi hiperaktif dan cenderung membesar-besarkan

rasa sakit yang dialaminya melebihi kenyataan yang ada. Karena itulah, kita harus

berusaha dengan berbagai cara agar pasien sesegera mungkin dapat mempercayai

niat baik kita.

c. Kelelahan

Bila badan terasa lelah, ambang batas rasa sakit akan menurun.

d. Usia

Pasien dewasa umumnya dapat mentolerir rasa sakit dengan baik, namum anak-

anak sering kali mempunyai ambang batas rasa sakit yang rendah, serta sulit

membedakan antara sakit dengan tekanan.

e. Lingkungan praktik

Ini sangat mempengaruhi kondisi pasien. Misalnya dengan adanya musik di

lingkungan praktik, seorang dokter dapat menurunkan nilai ambang batas rasa sakit

pasien karena musik dapat menyebabkan sinapsis sistem limbik dan thalamus

terhambat.

f. Obat penenang

Sedasi pra operatif sepserti diazepam ataupun benzodiazepin yang bekerja pada

daerah limbik mengendali respon emosi terhadap nyeri, membuat pasien lebih enak

dan kooperatif.

g. Faktor lama kerja

Tergantung jenis anestesi yang digunakan.

h. Operator dan asisten

Menangani pasien dengan penuh pengertian dan meyakinkan pasien bahwa yang

dilakukan adalah prosedur biasa yang harus dilakukan.
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i. Jenis kelamin dan hormonal

Pria dan wanita mempunyai reaksi terhadap sakit yang berbeda. Wanita umumnya

lebih sensitif terhadap rasa sakit, hal ini juga disebabkan oleh hormon estrogen.

j. Ambang rasa sakit

6. Respon terhadap sakit

– Pernyataan verbal (Mengaduh, Menangis, Sesak Nafas, Mendengkur)

– Ekspresi wajah (Meringis, Menggeletukkan gigi, Menggigit bibir)

– Gerakan tubuh (Gelisah, Imobilisasi,Ketegangan otot, peningkatan gerakan jari &

tangan

– Kontak dengan orang lain/interaksi sosial (Menghindari percakapan, Menghindari

kontak sosial, Penurunan rentang perhatian, Fokus pd aktivitas menghilangkan

nyeri)

7. Fase sakit/nyeri

Meinhart & McCaffery mendiskripsikan 3 fase pengalaman nyeri:

– Fase antisipasi—–terjadi sebelum nyeri diterima.

Fase ini mungkin bukan merupakan fase yg paling penting, karena  fase ini bisa

mempengaruhi dua fase lain. Pada fase ini memungkinnkan seseorang belajar tentang

nyeri dan upaya untuk menghilangkan nyeri tersebut. Peran perawat dalam fase ini

sangat penting, terutama dalam memberikan informasi pada klien.

Contoh: sebelum dilakukan tindakan bedah, perawat menjelaskan tentang nyeri yang

nantinya akan dialami oleh klien pasca pembedahan, dengan begitu klien akan menjadi

lebih siap dengan nyeri yang nanti akan dihadapi.

– Fase sensasi—–terjadi saat nyeri terasa.

Fase ini terjadi ketika klien merasakan nyeri. karena nyeri itu bersifat subyektif, maka

tiap orang dalam menyikapi nyeri juga berbeda-beda. Toleraransi terhadap nyeri juga

akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. orang yang mempunyai tingkat

toleransi tinggi terhadap nyeri tidak akan mengeluh nyeri dengan stimulus kecil,

sebaliknya orang yang toleransi terhadap nyerinya rendah akan mudah merasa nyeri

dengan stimulus nyeri kecil. Klien dengan tingkat toleransi tinggi terhadap nyeri

mampu menahan nyeri tanpa bantuan, sebaliknya orang yang toleransi terhadap

nyerinya rendah sudah mencari upay pencegah nyeri, sebelum nyeri datang.

Keberadaan enkefalin dan endorfin membantu menjelaskan bagaimana orang yang

berbeda merasakan tingkat nyeri dari stimulus yang sama. Kadar endorfin berbeda tiap
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Daftar Bacaan Tambahan

Pertanyaan Kunci

Tugas

individu, individu dengan endorfin tinggi sedikit merasakan nyeri dan individu dengan

sedikit endorfin merasakan nyeri lebih besar.

Klien bisa mengungkapkan nyerinya dengan berbagai jalan, mulai dari ekspresi wajah,

vokalisasi dan  gerakan tubuh. Ekspresi yang ditunjukan klien itulah yang digunakan

perawat untuk mengenali pola perilaku yang menunjukkan nyeri. Perawat harus

melakukan pengkajian secara teliti apabila klien sedikit mengekspresikan nyerinya,

karena belum tentu orang yang tidak mengekspresikan nyeri itu tidak mengalami

nyeri. Kasus-kasus seperti itu tentunya membutuhkan bantuan perawat untuk

membantu klien mengkomunikasikan nyeri secara efektif.

– Fase akibat (aftermath)——terjadi ketika nyeri berkurang atau berhenti

Fase ini terjadi saat nyeri sudah berkurang atau hilang. Pada fase ini klien masih

membutuhkan kontrol dari perawat, karena nyeri bersifat krisis, sehingga

dimungkinkan klien mengalami gejala sisa pasca nyeri. Apabila klien mengalami

episode nyeri berulang, maka respon akibat ((aftermath) dapat menjadi masalah

kesehatan yang berat. Perawat berperan dalam membantu memperoleh kontrol diri

untuk meminimalkan rasa takut akan kemungkinan nyeri berulang.

Amar,  H,  Yahya.  (2010). Cara  Sehat  Menurut  Agama  Islam.  Dikutip  dari

http://enkripsi.wordpress.com/2010/11/08/cara-sehat-menurut-agama-islam/

Ratna,  Wahyu.  (2010). Sosiologi  dan  Antropologi  Kesehatan  dalam  Perspektif Ilmu

Keperawatan. Jogjakarta: Pustaka Rihama.

Sitompul, Desrina. (2011). Persepsi sehat sakit. Dikutip dari

http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2011/08/21/persepsi-sehat-dan-sakit

Faktor apa saja yang mempengaruhi respon sakit seorang pasien?

Buatkan video tentang respon sakit seseorang yang mau melahirkan beserta dendan
pendampingan bidan sebagai providernya
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BAB VII

KONSEP AGAMA SESUAI AGAMA PASIEN

1. mahasiswa mampu melakukan Pendampingan masa kritis

2. mahasiswa mampu melakukan Langkah-langkah sakaratul maut

3. mahasiswa dapat melakukan Adab terhadap jenazah

1. Pendampingan masa kritis

Definisi pasien krisis adalah perubahan dalm proses yang mengindikasikan

hasilnya sembuh atau mati, sedangkan dalam bahasa yunani artinya berubah atau

berpisah.

Definisi: pasien kritis adalah pasien dengan disfungsi atau gagal pada satu atau

lebih sistem tubuh, tergantung pada penggunaan peralatan monitoring dan terapi.

Prioritas pasien yang dikatakan kritis

a. Pasien prioritas 1

kelompok ini merupakan pasien sakit kritis ,tidak stabil,yang memerlukan

perawatan inensif ,dengan bantuan alat – alat ventilasi ,monitoring, dan obat –

obatan vasoakif kontinyu dan lain – pain.misalnya pasien bedah

kardiotorasik,atau pasien shock septik.pertimbangkan juga derajat hipoksemia,

hipotensi, dibawah tekanan darah tertentu.

b. Pasien prioritas 2

pasien ini memerluakn pelayanan pemantauan canggih dari icu.jenis pasien ini

beresiko sehingga memerlukan terapi segera,karenanya pemantauan intensif

menggunakan metoda seperti pulmonary arteri cateteter sangat

menolong.misalnya pada pasien penyakit jantung,paru,ginjal, yang telah

mengalami pembedahan mayor.pasien prioritas 2 umumnya tidak terbatas

macam terapi yang diterimanya.

c. Pasien prioritas 3

pasien jenis ini sakit kritis dan tidak stabil, dimana status kesehatan

sebelumnya,penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya, baik masing –
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masing atau kombinasinya,sangat mengurangi kemungkinan sembuh dan atau

mendapat manfaat dari terapi icu.

contoh – conoh pasien ini adalah pasien dengan keganasan metastasik disertai

penyulit infeksi pericardial tamponade,atau sumbatan jalan napas atau pasien

menderita penyakit jantung atau paru terminal disertai komplikasi penyakit

akut berat.pasien – pasien prioritas 3 mungkin mendapat terapi intensif untuk

mengatasi penyakit akut berat.pasien – pasien prioritas 3 mungkin mendapat

terapi intensif untuk mengatasi penyakit akut,tetapi usaha terapi mungkin tidak

sampai melakukan intubasi dan resusitasi kardio pulmoner.

2. Ciri pasien yang mengalami sakaratul maut

a. Penginderaan dan gerakan menghilang secara berangsur-angsur yang dimulai

pada anggota gerak paling ujung khususnya pada ujung kaki, tangan, ujung

hidung yang terasa dingin dan lembab

b. Kulit nampak kebiru-biruan kelabu atau pucat

c. Nadi mulai tak teratur, lemah dan pucat

d. Terdengar suara mendengkur disertai gejala nafas cyene stokes

e. Menurunnya tekanan darah, peredaran darah perifer menjadi terhenti dan rasa

nyeri bila ada biasanya menjadi hilang. Kesadaran dan tingkat kekuatan

ingatan bervariasi tiap individu. Otot rahang menjadi mengendur, wajah pasien

yang tadinya kelihatan cemas nampak lebih pasrah menerima

3. Langkah dalam sakaratul maut

a. Disediakan tempat tersendiri

b. Alat – alat pemberian O2

c. Alat resusitasi

d. Alat pemeriksaan vital sighnP

e. Pinset

f. Kassa, air matang, kom/gelas untuk membasahi bibir

g. Alat tulis

Adapun prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh petugas dalam

mendampingi pasien yang hampir meninggal, yaitu :

a. Memberitahu pada keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan

b. Mendekatkan alat

c. Memisahkan pasien dengan pasien yang lain
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d. Mengijinkan keluarga untuk mendampingi, pasien tidak boleh ditinggalkan

sendiri

e. Membersihkan pasien dari keringat

f. Membasahi bibir pasien dengan kassa lembab, bila tampak kering

menggunakan pinset

g. Membantu melayani dalam upacara keagamaan

h. Mendampingi dengan bimbingan rohani

i. Mengobservasi tanda-tanda kehidupan (vital sign) terus menerus

j. Mencuci tangan

k. Melakukan dokumentasi tindakan

4. Adap terhadap jenazah

Definisi Perawatan pasien setelah meninggal dunia, termasuk menyiapkan jenazah
untuk diperlihatkan pada keluarga, transportasi ke kamr jenazh dan melakukan
penyerahan barang – barang milik klien
Tujuan :
– Memberikan dan merapikan jenazah
– Memberikan penghormatan terakhir kepada sesama insani
– Memberi rasa puas kepada sesama insani

Prosedur

1. Memberi salam dan kenalkan bahwa anda adalah petugas yang diberikan wewenang

pada keluarga pasien

2. Menjelaskan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan pada keluarga

3. Mencuci tangan

4. Mempersiapkan peralatan dan dekatkan ke jenazah

5. Menutup pintu , jendela atau memasang sekerm

6. Petugas memakai APD

7. Melepaskan alat perawatan yang dipakai oleh klien (selang, kateter, NGT tube dll)

8. Melepasan perhiasan dan benda-benda berharga lain ( dimasukkan dalam kantong

plastik kecil) dan diserahkan kepada keluarga klien

9. Mememandikan jenazah sama seperti memandikan klien

10. Memakaikan baju yang sudah tersedia jika diperlukan Membersihkan bagian mulut

dengan kassa

11. Menutup mata, telinga , hidung, rektum , jika diperlukan genetalia dengan kapas

lembab.
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12. Merapatkan kedua kaki, pergelangan dan ibu jari kaki diikat dengan verban, dan

mengikatkan kartu identitas di ibujari kaki jenazah.

13. Tangan dilipat di depan dada sesuai dengan agamanya

14. Jenazah ditutup dengan kain kafan atau kain penutup mayat

15.Mengisi formulir jenazah lengkap

16. Membuat surat serah terima dengan petugas Kamar jenazah, setelah 2 jam dipindahkan

ke kereta jenazah

17. Mengantar jenazah ke kamar jenazah, dan memindahkan ke tempat pembaringan

jenazah.

18. Merapikan Alat

19.Melepas APD

20.Mencuci tangan

21.Mendokmentasikan tindakan

https://www.academia.edu/13116317/MAKALAH_PERAWATAN_JENAZAH

http://ponpesalfithrahgp.wordpress.com/2008/10/22/khodam-jin-dan-khodam-malaikat

http://www.indoislamicstore.com/buku-islami/1729-rahasia-ibadah-orang-sakit.html

Moh. Ali Aziz, dkk, 2012, Fiqih Medis, Surabaya : Imtiyaz

Basyir, Azhar, 1982, falsafah ibadah dalam islam, Jogjakarta : UII

M. Djaelani, Bisri,2009, Thibbun Nabi : Revolusi Medis Nabi Muhammad SAW ,

Jogjakarta : mirza media pustaka

Kisyik, Abdul Hamid. 1991. Mati Menebus Dosa. Jakarta: Gema Insani Press.

Potter dan Perry. 2002. Fundamental Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.

Bagiamana langkah-0langkah pemulasaraan jenazah?

Buatlah manajemen perawatan jenazah sesuai dengan keyakinan anda!
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BAB VIII

PERAN UMAT BERAGAMA DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT

BERADAB DAN SEJAHTERA

1. Mahasiswa mampu mendefiniskan masyarakat sejahtera dari sudut pandang

Agama dan Kesehatan

2. Mahasiswa mampu menjelaskan peran agama dalam mewujudkan masyarakat

sejahtera

3. Mahasiswa mampu menjelaskan pembinaan masyarakat sejahtera menurut ajaran

agama

4. Mahasiswa mampu mensimulasikan contoh pembinaan masyarakat sejahtera

menurut ajaran agama

1. Masyarakat sejahtera

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatuhubungan

sosial.

Sejahtera adalah keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam

keadaan makmur, dalamkeadaan sehatdan damai.

Masyarakat Sejahtera adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik

materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaandan

ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk

mengadakanusaha penemuan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-

baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjungjung tinggi hak asasi

serta kewajiban manusia.

2. Peran agama dalam msayarakat sejahtera

Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan

masyarakat, karena agama memberikan sebuah system nilai yang memiliki derivasi

pada norma-norma masyarakat untuk memberikan pengabsahan dan pembenaran

dalam mengatur pola perilaku manusia, baik di level individu dan masyarakat.

Agama
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menjadi sebuah pedoman hidup singkatnya. Dalam memandang nilai, dapat kita lihat

dari dua sudut pandang. Pertama, nilai  agama dilihat dari sudut intelektual yang

menjadikan nilai agama sebagai norma  atau prinsip. Kedua, nilai agama dirasakan di

sudut pandang emosional yang menyebabkan adanya sebuah dorongan rasa dalam

diri yang disebut mistisme.

Sedangkan  menurut   Thomas   F.  O’Dea  menuliskan   enam  fungsi agama dan

masyarakat yaitu:

a. Sebagai pendukung, pelipur lara, dan perekonsiliasi.

b. Sarana hubungan  transendental  melalui  pemujaan dan upacara Ibadat.

c. Penguat norma-norma dan nilai-nilai yang sudah ada.

d. Pengoreksi fungsi yang sudah ada.

e. Pemberi identitas diri.

f. Pendewasaan agama.

Agama dalam masyarakat bisa difungsikan sebagai berikut :

a.       Fungsi edukatif.

Agama memberikan bimbingan dan pengajaaran dengan perantara petugas-

petugasnya (fungsionaris) seperti syaman, dukun, nabi, kiai, pendeta imam, guru

agama dan lainnya, baik dalam upacara (perayaan) keagamaan, khotbah, renungan

(meditasi) pendalaman rohani, dsb.

b.      Fungsi penyelamatan.

Bahwa setiap manusia menginginkan keselamatan baik dalam hidup sekarang ini

maupun sesudah mati. Jaminan keselamatan ini hanya bisa mereka temukan dalam

agama. Agama membantu manusia untuk mengenal sesuatu “yang sakral” dan

“makhluk teringgi” atau Tuhan dan berkomunikasi dengan-Nya. Sehingga dalam

yang hubungan ini manusia percaya dapat memperoleh apa yang ia inginkan.

Agama sanggup mendamaikan kembali manusia yang salah dengan Tuhan dengan

jalan pengampunan dan Penyucian batin.

c.       Fungsi pengawasan sosial (social control)

Agama meneguhkan kaidah-kaidah susila dari adat yang dipandang baik bagi

kehidupan moral warga masyarakat. Agama mengamankan dan melestarikan

kaidah-kaidah moral ( yang dianggap baik) dari serbuan destruktif dari agama baru

dan dari system hokum Negara modern.
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d.      Fungsi memupuk Persaudaraan.

Kesatuan persaudaraan berdasarkan kesatuan sosiologis ialah kesatuan manusia-

manusia yang didirikan atas unsur kesamaan. Kesatuan persaudaraan berdasarkan

ideologi yang sama, seperti liberalism, komunisme, dan sosialisme. Kesatuan

persaudaraan berdasarkan sistem politik yang sama. Bangsa-bangsa bergabung

dalam sistem kenegaraan besar, seperti NATO, ASEAN dll. Kesatuan persaudaraan

atas dasar se-iman, merupakan kesatuan tertinggi karena dalam persatuan ini

manusia bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja melainkan seluruh

pribadinya dilibatkan dalam satu intimitas yang terdalam dengan sesuatu yang

tertinggi yang dipercayai bersama

e.       Fungsi transformatif.

Fungsi transformatif disini diartikan dengan mengubah bentuk kehidupan baru atau

mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih

bermanfaat.

3. Pembinaan masyarakat sejahtera

Partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(a) Mendoakan bangsa, masyarakat dan pemerintah.

Mendoakan orang lain,tanpa melihat latar belakang suku, ras, dan agama adalah

salah satu bentuk mengasihi dan memedulikan orang lain. Dengan mendoakan secara

tulus dan ikhlas menjadi pertanda bahwa kita telah berpartisipasi di dalam segala

pergumulan bangsa dan negara.

Didalam Alkitab juga disebutkan bahwa kita harus mendoakan orang lain seperti

Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius, "Pertama-tama aku menasehatkan:

naikkanlah permohonan dan doa dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-

raja dan untuk semua pembesar agar kita hidup tenang dan tenteram dalam segala

kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah,

juruselamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan

memperoleh pengetahuan akan kebenaran" (Timotius 2:1-4).

Semua orang harus kita doakan, supaya semua orang mendapatkan keselamatan. Jika

semua orang telah mendapatkan keselamatan, maka peluang untuk menikmati

kehidupan yang damai dan sejahtera akan terwujud.

J. Verkuyl mengatakan bahwa doa umat Kristen jika dilakukan dengan ketulusan hati

dan dengan iman, sangatlah besar. Artinya bahwa doa adalah bagian pelayanan
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politis yang paling dasar yang dapat dilakukan oleh setiap orang terhadap pemerintah

agar kehidupan yang damai dan tenteram dapat terwujud dengan baik dan benar.

(b) Taat akan hukum dan peraturan yang berlaku.

Hidup dengan taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku adalah penjabaran

dan prinsip hidup Kristiani. Orang Kristen harus menjadi "Garam dan Terang" dunia

sekitarnya seperti yang tertulis dalam Matius 5:13-14 dan menjadi berkat bagi orang

lain seperti yang tertulis dalam Kejadian 12:2.

Rasul Paulus juga menjabarkan berbagai hal yang harus dilakukan sebagai bentuk

ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Antara lain:

1. Tidak melawan perintah yang sah.

2. Membayar pajak dan cukai kepada pemerintah.

3. Memberi rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerimanya (

Roma 13:1-7 ).

Ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berlaku di masyarakat tidak boleh

bertentangan dengan ketaatan kita kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah-lah yang

menjadi dasar atau patokan terhadap segala macam peraturan yang ada di tengah-

tengah masyarakat. Hukum dan peratutan yang benar adalah hukum dan peraturan

yang tidak menyimpang dari rencana dan kehendak Allah.

(c) Menyatakan yang sebenarnya.

Konsep ketaaan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku adalah kebenaran. Yang

benar adalah yang bersumber dari kebenaran. Kebenaran adalah Firman Allah.

Dalam menyatakan yang sebenarnya orang Kristen harus tetap berpedoman kepada

apa yang telah dinyatakan Yesus dalam Matius 5: 37, "Jika ya, hendaklah kamu

katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu

berasal dari si jahat."

Segala bentuk pelayanan, persekutuan, dan kesaksian harus selalu berdasarkan

kepada kebenaran yaitu Tuhan Allah.

Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, memberikan beberapa sikap dan

tindakan Kristiani dalam masyarakat yaitu:

1. Jauhilah takhayul dan dongeng nenek tua.

2. Beritakan dan ajarkanlah kebenaran Injil.

3. Jagalah kemurnian dirimu.

4. Nyatakanlah apa yang salah,tegorlah dan nasehatilah.
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Pertanyaan Kunci

Tugas

5. Hiduplah dengan penuh kesabaran dan pengajaran.

(d) Menjauhkan sikap mental negatif.

Sikap mental yang negatif ini tampak dalam kesombongan religius, dan lebih tepat

dikatakan sombong rohani. Sikap tersebut muncul adalah sebagai akibat dari

timbulnya prasangka bahwa ajaran agamanya saja yang benar serta menganggap

agama lain salah.

Hal inilah permasalahan besar dalam beragama. Tafsir yang salah akan ajaran agama

akan menimbulkan dampak yang sangat besar karena bisa berpotensi menimbulkan

doktrin yang salah sehingga otomatis implementasinya pun akan salah.

(e) Menjauhkan sikap yang menonjolkan kelompok mayoritas atau minoritas.

Di dalam kehidupan umat beragama, sering muncul sikap merasa lebih berkuasa

karena dalil kemayoritasan sehingga mereka merasa bahwa yang layak

diperhitungkan atau difasilitasi hanyalah kelompok mayoritas. Inilah yang

menimbulkan adanya diskriminasi dalam hal hidup berbangsa dan bernegara.

Kita berbeda dalam banyak hal baik dari segi agama, harta, pendidikan, adat istiadat,

suku tetapi di hadapan Tuhan kita semua adalah sama. Yang membedakan kita

adalah iman dan perbuatan kita.

4. Contoh pembinaan masyarakat sejahtera

Agama memiliki peran yang pentiung sekalai dalam membina keluarga sejahtera,

agama yang merupakan jawaban dan poenyelesaian terhadap fungsi kehidupan

manusia adalah ajaran atau sistem yang mangatur tata keimanan “kepercayaan” dan

peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan

dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Oleh karena itu, sebuah

keluarga haruslah memiliki dan berpegang pada suatu agama yang diyakininya

supaya pembinaan keluarga sejahtera dapat terwujud sejalan dengan apa yang

diajarkan oleh agama.

Apa fungsi agama dalam masyarakat ?

Berikan contoh pembinaan masyarakat sesuai dengan keyakinan anda!
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Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Materi

BAB X

HUBUNGAN ANTARA AGAMA DAN IPTEK

Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara agama dan IPTEK

1. Pentingnya Iptek dalam kesehatan

Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara pembuatan alat-

alat yang dapat mebantu pekerjaan manusia  sehingga dapat memberikan

kenyamanan dan kemudahan dalam kehidupan. Sedangkan teknologi informasi

adalah suatu fasilitas yang dapat berupa hardware atau software untuk membantu

peningkatan kualitas informasi bagi masyarakat luas dengan cepat dan berkualitas.

Perkembangan teknologi saat ini sangatlah pesat, ditambah lagi saat ini merupakan

era revolusi industri 4.0 dimana teknologi sangat memiliki peranan penting.

Pengaruh kemajuan teknologi sudah merambah masuk ke berbagai bidang. Mulai

dari ekonomi, pendidikan, transportasi dan yang lainnya. Salah satu contohnya ialah

di bidang kesehatan yang juga dipengaruhi oleh kemajuan teknlogi informasi. Aspek

kesehatan tentunya penting untuk manusia. Kesehatan memang bukan segalanya,

namun tanpa kesehatan segalanya itu tiada arti.

Teknologi informasi dibidang kesehatan sangat penting perannya, terutama untuk

meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit. Jika kualitas

dan fasilitas pelayanan di Rumah Sakit semakin meningkat maka akan semakin

meningkat pula jiwa manusia yang tertolong.

Teknologi informasi ini dapat digunakan untuk penyimpanan dan pengolahan data

administrasi Rumah Sakit, melakukan riset bidang kedokteran, diagnosa penyakit,

penentuan obat yang tepat, hingga menganalisis bagian dalam organ tubuh manusia

yang sulit dilihat. Selain itu peranan teknologi informasi lainnya di bidang ini ialah

rekam medik. Jika awalnya kita mengisi formulir secara manual maka kini ada yang

namanya e-Health dimana, pengambilan data pasian dilakukan secara online

sehingga dapat diakses kapan saja dan dimana saja diperlukan. Dengan cara ini

penggunaan biaya dapat ditekan jumlahnya.
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Kemajuan teknologi informasi dibidang kesehatan memang dapat memberikan

banyak manfaat,terutama dalam pemerataan akses dan informasi terhadap kesehatan,

namun ada pula dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari hal ini. Contohnya

adalah berkembangnya teknologi tentang penyedia informasi kesehatan atau alat

diagnosa kesehatan yang dapat digunakan sendiri mampu membawa kekhawatiran

terhadap eksistensi profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya di tengah-tengah

masyarakat. Bagaimanapun, teknologi tetaplah sebuah alat untuk kehidupan

Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bidang Manajemen Kesehatan :

a. Mambantu dalam Membangun Sistem informasi rumah sakit (SIR) secara luas.

Sistem informasi rumah sakit sangat menolong untuk pertukaran informasi antar

rumah sakit.

b. Membantu dalam melakukan manajemen oleh perawat

Teknologi informasi dalam SIKM, dapat digunakan untuk membantu perawat

dalam menadta pasien, mengklasifikasikan pasien, catatan personal mengenai

riwayat penyakit pasien serta laporan bertahap menganai kondisi dari pasien yang

dirawat.

c. Komputer juga dapat membantu pembuatan Sistem Klasifikasi Pasien

Dengan bantuan alat komputer, dapat membantu dalam menentukan kebutuhan

tenaga di ruang rawat, berguna juga untuk memantau klasifikasi klien. Sistem

klasifikasi pasien adalah pengelompokan pasien berdasarkan kebutuhan perawatan

yang secara klinis dapat diobservasikan oleh perawat.

d. Alat bantu rekam medik

Komputer di  rumah sakit adalah membantu dalam penerapan rekam medis medis.

Pengertian rekam medis berbasis komputer secara prinsip adalah penggunaan

database untuk mencatat semua data medis, demografis serta setiap event dalam

manajemen pasien di rumah sakit. Rekam medis berbasis komputer akan

menghimpun berbagai data klinis pasien baik yang berasal dari hasil pemeriksaan

dokter, digitasi dari alat diagnosisi (EKG, radiologi, dll), konversi hasil

pemeriksaan laboratorium maupun interpretasi klinis.

e. Pengembangan E_Health di RS

Pengembangan E-health di Rumah Sakit.  Sebagai contoh, e-Health dapat

diterapkan untuk membantu pengembangkan program yang membantu dokter,

perawat, dan tenaga kesehatan lainnya saling bertukar infomasi secara elektronik,
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mengambil data rekam medis pasien kapan dan dimana diperlukan, dan melakukan

kolaborasi dengan memberi layanan jasa kesehatan lainnya secara real time melalui

internet.

Pemanfaatan Teknologi Informasi di Bidang Pelayanan Kesehatan :

a. Dengan TIK, maka peningkatan gizi buruk, peningkatan kejadian malaria, diare,

demam berdarah, dapat terdeteksi lebih dini melalui perangkat TIK yang

bergerak (m-Health).

b. Kemajuan TIK juga dapat membantu mengatasi masalah langkanya tenaga ahli

di daerah dengan menerapkan pengobatan jarak jauh, seperti: tele-medicine, tele-

consultation, dan tele-radiology. Saat ini, Pemerintah bekerja sama dengan

berbagai pihak, seperti institusi pendidikan, organisasi profesi, dan pelaku

industri telah mengembangkan pengobatan jarak jauh.

c. Penerapan TIK dalam bidang kesehatan telah mengubah pola juru medis untuk

mengetahui riwayat penyakit pasien, yaitu dengan sistem berbasis kartu cerdas

(smart card) dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit

pasien yang datang ke rumah sakit karena dalam kartu tersebut para juru medis

dapat mengetahui riwayat penyakit pasien.

d. Digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta

penggunaan komputer hasil pencitraan tiga dimensi untuk menunjukkan letak

tumor dalam tubuh pasien.

e. Telemedicine merupakan suatu layanan kesehatan antara dokter atau praktisi

kesehatan dengan pasien jarak jauh guna mengirimkan data medik pasien

menggunakan komunikasi audio visual mengunakan infrastruktur

telekomunikasi yang sudah ada misalnya menggunakan internet, satelit dan lain

sebagainya.

f. Komputer Genggam (PDA/Personal Digital Assistant)

PDA  dapat digunakan untuk menyimpan berbagai data klinis pasien, informasi

obat, maupun panduan terapi/penanganan klinis tertentu. Contoh aplikasi klinis

yang dapat digunakan di PDA seperti epocrates. Pemanfaatan PDA yang sudah

disertai dengan jaringan telepon memungkinkan dokter tetap dapat memiliki

akses terhadap database pasien di rumah sakit melalui jaringan internet. Salah

satu contoh penerapan teknologi telemedicine adalah pengiriman data radiologis

pasien yang dapat dikirimkan secara langsung melalui jaringan GSM.
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Selanjutnya dokter dapat memberikan interpretasinya secara langsung PDA dan

memberikan feedback kepada rumah sakit

2. Perkembangan agama

Proses perkembangan kehidupan beragama boleh dikatakan cukup unik

dibandingkan dengan perkembangan aspek-aspek dalam diri manusia yang lain. Jika

divisualisasikan dalam bentuk grafik, maka aspek-aspek kehidupan manusia

(misalnya fisik, inteiektual, sosial dsbnya) pada umumnya mengalami peningkatan

pada masa kanak-kanak sampai masa remaja atau dewasa. Tetapi kemudian sedikit

demi sedikit mengalami penurunan. Tidak demikian dengan perkembangan

kehidupan beragama. Boleh dikatakan bahwa grafik perkembangan kehidupan

beragama cenderung meningkat terus. Hal ini pernah diuji dalam penelitian Hidayat

(1983), yang menemukan adanya perbedaan secara signifikan antara orang yang

berusia 50-an, 60-an dan 70-an tahun. Semakin tinggi usia seseorang ternyata

keberagamaannya juga semakin tinggi. Meskipun belum ada bukti empiris yang

membedakan keberagamaan antar fase-fase kehidupan yang lain, tetapi peneiitian di

atas telah memberikan gambaran secara umum adanya korelasi positif antara usia

dengan tingkat perkembangan keberagamaan.

Para ahli psikologi agama pada umumnya berpendapat bahwa dalam diri manusia

terdapat religious instinct, yaitu potensi yang secara alamiah membawa manusia

dalam kehidupan beragama. Perkembangan potensi ini sangat dipengaruhi oleh

lingkungan dan aspek kepribadian yang lain, baik kognitif maupun afektif.

Pengaruh lingkungan, terutama keluarga, memang sangat dominan bagi

perkembangan keberagamaan seseorang. Seorang anak yang dibesarkan dalam

keluarga yang religius akan lebih besar kemungkinannya berkembang menjadi lebih

religius dibandingkan dengan yang tidak. Anak yang dilahirkan dalam keluarga yang

beragama Islam, secara otomatis religious instinct yang dimiliki berkembang dalam

tradisi Islam dan kemungkinan besar· dia akan menjadi seorang muslim. Demikian

juga jika seorang anak dilahirkan dalam keluarga Kristen, Hindu atau Buddha.

Meskipun demikian ada beberapa kekecualian dimana perkembangan keberagamaan

"menyimpang" dari pengaruh lingkungan (keluarga). Misa)- nya pada kasus konversi

agama, yaitu pindah afiliasi agama maupun peningkatan secara drastis dari non-

religius ke religius.
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Pertentangan-pertentangan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan tidak hanya

menimbulkan keragu-raguan beragama saja, tetapi juga menimbulkan konflik pada

diri remaja. Apalagi pada remaja yang berada pada lingkungan agama yang ketat. Di

satu sisi remaja dituntut lingkungan untuk tetap melakukan ritual, sedang di sisi lain

remaja tidak pereaya sepenuhnya tentang ajaran agamanya.

Dari sudut pandang psikologi perkembangan, gejala ini bisa dilihat sebagai proses

pencarian identitas diri remaja. Karena pada umumnya remaja masih memiliki emosi

yang labil, bahkan mengalami storm and stress, maka jalan kembali kepada agama

soIusi yang wajar. Agama dapat memberikan alternative untuk menghadapi

egoncangan emosionaI. Meskipun demikian, emosi yang kuat memang masih

mewarnai kehidupan beragama remaja. Mereka demikian bersemangat dalam

menjalankan agamanya, sehingga ada kecenderungan ke arah fanatisme dan

sektarianisme

3. Dampak IPTEKS terhadap agama

Apakah IPTEK bisa berperan dalam menghadirkan budaya lebih humanis dan

berdaya ubah bagi peradaban? Refleksi iman yang kontekstual tidak mungkin

mengabaikan realitas dunia saat ini yaitu perkembangan IPTEK karena IPTEK

merupakan peng hadiran konteks atau wajah manusia dan dunia modern.

Merefleksikan per kembangan IPTEK berarti mecermati sumbangannya IPTEK dan

mencermati secara kritis dampak negatifnya bagi hidup manusia. Iman memberi

bencerahan untuk merefleksikan perkembangan IPTEK secara lebih mendalam. Iman

membantu manussia untuk melihat kualitas IPTEK bukan hanya diukur dari nilai-

nilai pragmatis instrumental demi kesejahteraan ekonomis dan sosial melainkan juga

dari nilai-nilai kemanusiaan secara utuh. IPTEK yang berkualitas tampak dari

sumbangannya dalam mewujudkan penghargaan terhadap martabat manusia,

penegakan keadilan, pengembangan solidaritas sosial dan persaudaraan, terwujudnya

perdamaian, tersedianya ruang lingkup dan sarana untuk mengembangkan

pendidikan yang membentuk karakter pribadi, dan terjaminnya kesejahteraan

sosial.16 Dalam kaca mata iman kontekstual, IPTEK bukan menjadi tujuan akhir dari

perkembangan peradaban manusia melainkan harus ditempatkan sebagai sarana dan

jalan untuk mengekspresikan potensi-potensi manusiawi dan mengembangkan

keutuhan pribadi manusia. Dengan cara itu, agama menjadi relevan (bersentuhan
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Daftar Bacaan Tambahan

Pertanyaan Kunci
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dengan pengalaman hidup aktual) dan signifikan (menjadi kekuatan pembaru

peradaban) di tengah perkembangan IPTEK.

Dampak posisti (+)

+ bisa mencari informasi tentang tatacara beribadah dan hadis-hadisnya lengkap

+ dapat berbegi ilmu yang bermanfaat sehingga mendapat pahala kebaikan

Dampak negatif (-)

- kebanyakan di gunakan sebagai sarana perselisihan antar umat beagama

- sarana profokator umat beragama

cara mengatasi

> menguatkan keimanan kita, berfikir dngin dan berpedoman teguh pada agama

http://www.depkes.go.id/index.php?vw=2&id=1943

http://www.depkes.go.id/index.php/berita/press-release/1943-pelayanan-bidang-kesehatan-

manfaatkan-kemajuan-teknologi-informasi-dan-komunikasi.html

Allport, G. W. 1950. The Individual and His Religion: a Psychological Interpretation.

New York: The Macmillan Co.

Clark, H. W. 1958. An Introduction to The Psychology of Religion: an Ihtroduction to

Religious Experience and Behaviour. New York: The Macmillan Company.
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Religius Pada Wanita-wanita Lanjut Usia. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM

Johnson, P. E. 1945. Psychology of Religion. New York: Abingdon-Cokesbury Press.

Sebutkan dampak positif dan negative IPTEK dalam agama!

sebutkan praktek IPTEK dalam kebidanan yang dapat mempengaruhi keyakinan beragama!
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Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Materi

BAB XI

PANDANGAN BERBAGAI AGAMA TERHADAP TINDAKAN MEDIS

KEBIDANAN

Mahasiswa mampu menjelaskan pandangan berbagai agama terhadap tindakan medis

kebidanan

1. KB
Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal
melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai
dengan hak reproduksi untuk meujudkan keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga
yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju,
mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berawawasan kedepan, bertanggungjawab,
harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Pasal 20 UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga, menetapkan : Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang
dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana
melalui program Keluarga Berencana.
MUI menyampaikan pandangan Islam terhadap hal ini sebagai berikut :

a. Suntik dan implant/susuk boleh digunakan dan tidak dilarang
b. IUD juga boleh digunakan dengan syarat dilakukan oleh dokter perempuan ,

sebagaimana tertuang dalam fatwa MUI 30 Oktober 1983
c. Pemutusan saluran (vasectomi dan tobectomi) dalam fatwa MUI 30 Oktober

diharamkan, karena mempunyai
2. Aborsi

Aborsi spontan / alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun.  Kebanyakan disebabkan
karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma, sedangkan
Aborsi buatan / sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28
minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu
maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak).
Aborsi terapeutik / medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas
indikasi medik.  Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai
penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat
membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas
pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.
Menurut hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi atau pengguguran janin
termasuk kejahatan, yang dikenal dengan istilah “Abortus Provocatus Criminalis”
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Yang menerima hukuman adalah:
1.   Ibu yang melakukan aborsi
2.   Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi
3.   Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi
Beberapa pasal yang terkait adalah:
Pasal 229
a. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya

diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan
itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara   paling lama empat
tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.

b. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan
perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib,
bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

c. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka
dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 341
Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak
dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya,
diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh
tahun.
Pasal 342

Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan
ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama
kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak
sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal 343

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang
turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.
Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau
menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.
Pasal 347
a. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang

wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas
tahun.

b. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana
penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348
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Tugas

a. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang
wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima
tahun enam bulan.

b. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349
Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut
pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang
diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu
dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian
dalam mana kejahatan dilakukan

3. Inseminasi
Inseminasi buatan adalah terapi kesuburan dengan cara menaruh sperma langsung ke
dalam rahim, sehingga kehamilan pun bisa terjadi.
Prosedur yang juga disebut intrauterine insemination (IUI) ini bertujuan meningkatkan
jumlah sperma yang mencapai tuba falopi. Dengan ini, kemungkinan seorang wanita
untuk mengandung akan meningkat.
Inseminasi buatan terutama ditujukan untuk mengatasi ketidaksuburan karena kondisi-
kondisi yang meliputi:
a. Infertilitas atau gangguan kesuburan dengan penyebab yang tidak diketahui secara

pasti.
b. Kondisi leher rahim (serviks) yang kurang baik, misalnya terdapat sekret atau lendir

kental menyumbat serviks.
c. Terdapat jaringan parut pada serviks karena prosedur medis tertentu. Kondisi ini

akan mengganggu pergerakan sperma ke dalam rahim.
d. Gangguan ejakulasi, contohnya ejakulasi dini atau ejakulasi retrogan

Sebutkan pandangan agama terhadap tindankan medis berikut ?
a. Bayi tabung
b. Sewa Rahim
c. Donor sperma
d. Klonning
e. Euthanasia
f. Bedah plastik
g. Transplantasi organ
h. AIDS
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