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ABSTRAK 

Nama : A.Ardiansyah 

Nim : 70300116052 

Judul : Analisis Tingkat Kompetensi Spiritual Perawat di Kota Makassar 

  

Perawat sebagai tenaga kesehatan profesional yang setiap saat berinteraksi 

dengan pasien dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif, 

sehingga dituntut untuk memandang pasien secara biologis, psikologis, 

sosiokultural dan spiritual. Perawatan spiritual merupakan tindakan keperawatan 

yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien, Tujuan:  untuk 

mengetahui kompetensi keperawatan spiritual  yang dimiliki perawat. Metode: 

jenis penelitian adalah Desain kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat 

kompetensi spiritual perawat dengan menggunakan kuesioner Spiritual Care 

Competence Scale (SCCS), teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan consecutive sampling dalam pengambilan sampel yang memenuhi 

kriteria inklusi dan ekslusi. Hasil: penelitian di dapatkan kompetensi spiritual 

perawat dari 200 responden yang mengisi kuesioner dan di uji secara deskriptif 

kepada responden di dapatkan hasil gambaran kompetensi spiritual perawat yang 

memiliki tingkat kompetensi Tinggi sebanyak 150 responden (75%), 43 

responden (21,5%) termasuk dalam kategori sedang dan 7 responden (3,5%) pada 

kategori Rendah. Dari data diatas kompetensi spiritual perawat di kota Makassar 

mayoritas memiliki kompetensi kategori tinggi sebanyak 150 responden  (75%) 

dari 200 responden. Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa 

kategori kompetensi keperawatan spiritual pada perawat mayoritas memiliki 

kategori kompetensi tinggi.  

Kata Kunci: Kompetensi, Spiritual, dan Perawat 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

          Pelayanan kesehatan di dunia saat ini berusaha untuk menerapkan 

konsep holistik, yaitu memandang manusia dalam pelayanan sebagai satu 

kesatuan yang utuh meliputi dimensi fisiologis, psikologis, sosio-kultural dan 

spiritual oleh Gordon (Sulisno,2012). Hadijah,(2015) menguraikan kebutuhan 

dasar manusia menjadi 11 pola, salah satunya yaitu pola nilai atau spiritual. 

Perawat dengan petugas khusus bina rohani di rumah sakit berupaya untuk 

dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan spiritual klien sebagai bagian 

dari kebutuhan menyeluruh klien, antara lain dengan; memfasilitasi 

pemenuhan kebutuhan spiritual klien tersebut, walaupun keyakinan spiritual 

atau keagamaan perawat dan klien tidak sama (Intana & Benny , 2019) 

         Perawat merupakan tenaga kesehatan profesional yang setiap saat 

berinteraksi dengan pasien dalam memberikan asuhan keperawatan yang 

komprehensif. Menurut data WHO, (2017) Perawat dan bidan mencakup 

hampir 50% tenaga kesehatan. Dari 43,5 juta tenaga kesehatan di dunia, 

diperkirakan 20,7 juta adalah perawat dan bidan, Sedangkan jumlah perawat di 

Indonesia 296.876 orang, untuk wilayah Sulawesi Selatan 18.240 orang dan 

sedangkan untuk jumlah perawat untuk wilayah Makassar sendiri sebanyak 

4657 orang. (BPPDSMK Kemenkes, 2017). Perawat sebagai tenaga kesehatan  

dituntut untuk memandang pasien secara biologis, psikologis, sosiokultural dan 

spiritual (hamid, 2016). The American Association of Colleges of Nurses 

(AACN) mengharuskan perawat untuk mampu dalam menilai kebutuhan 
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spiritual pasien dan mengenali pentingnya aspek spiritual terhadap pelayanan 

kesehatan yang komprehensif. 

Penelitian yang dilkukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 91% 

pasien yang berkunjung ke rumah sakit meyakini kesehatan spiritual sama 

pentingnya dengan kesehatan fisik. Berdasarkan penelitian (MJ Balboni ,et al 

(2013) Pasien, perawat, dan dokter memandang perawatan spiritual sebagai 

komponen perawatan yang penting, tepat, dan bermanfaat. Perawatan spiritual 

Jarang diberiakan terhadap pasien terutama karena kurangnya pelatihan, 

sehingga pelatihan perawatan spiritual sangat penting untuk dilakukan. 

Penelitian EJ Taylor ,et al (2017) menegaskan penelitian sebelumnya terkait 

perawatan spiritual yang masih jarang diberikan terhadap pasien.  Lebih dari 

44% pasien menyatakan bahwa hendaknya petugas kesehatan memberikan 

terapi psikoreligius (Iswari, 2016). Dari survey tersebut menunjukkan bahwa  

pasien juga membutuhkan terapi spiritual selain pemberian terapi dengan 

tindakan medis. 

Kompetensi keperawatan spiritual diperlukan oleh setiap perawat dalam 

pemenuhan kebutuhan spiritual. Kompetensi menjadi suatu bagian yang 

penting dalam mengembangkan diri seorang perawat dalam melaksanakan 

asuhan keperawatan sehingga akan tercapai tujuan dari pelayanan kesehatan 

yang diberikan rumah sakit. Ruang lingkup kompetensi terdiri dari 

pengetahuan, sikap dan komunikasi serta keterampilan yang dimiliki perawat 

(Munawaroh, 2016). Perawat dalam memenuhi asuhan spiritualnya dituntut 

mampu melakukan 4 bagian yaitu komunikasi perawat dengan klien, 
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pengkajian dan implementasi keperawatan spiritual, merujuk ke rohaniwan, 

dukungan pribadi dan konseling perawat (Leeuwen, 2008). 

Pelayanan keperawatan merupakan kewenangan dan tanggung jawab bagi 

perawat untuk memiliki kompetensi yang baik agar pelayanan yang bermutu 

dapat tercapai. Tantangan utama pada saat ini dan masa yang akan mendatang 

adalah peningkatan daya saing dan keunggulan kompetitif di bidang 

keperawatan. Sehingga kompetensi menjadi suatu yang penting bagi pelayanan 

keperawatan untuk meningkatkan mutu layanan keperawatan PPNI, (2010).  

Salah satu penelitian di tahun 2014 yang dilakukan oleh Rosita menemukan 

bahwa tingkat kompetensi perawat di Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan 

spiritual masih cukup rendah, yaitu sebesar 57,5%. Rendahnya kompetensi 

yang dimiliki menyebabkan perawat cenderung ragu untuk memberikan 

perawatan spiritual sehingga pada akhirnya perawat akan mengabaikan aspek 

spiritual ini. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman konsep keperawatan 

spiritual oleh perawat.  

  Novita & Jannah, (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa banyak 

perawat mengakui belum memahami secara jelas dan mengalami kebingungan 

antara konsep spiritualitas dan religius. Pada dua penelitian yang telah 

dilakukan oleh Cooper danTimmins F, (2013) ditemukan bahwa hampir 75% 

universitas di Amerika Serikat tidak mengajarkan tentang keperawatan spiritual 

sehingga membuat mahasiswa kurang memahami pengertian dan makna 

perawatan spiritual. Pada penelitian lain, Hadijah, (2015) menemukan banyak 

perawat yang mengakui bahwa mereka tidak dapat memberikan asuhan 
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spiritual secara kompeten karena selama masa pendidikannya mereka kurang 

mendapatkan panduan tentang bagaimana memberikan asuhan spiritual secara 

kompeten. Dalam sebuah penelitian ditemukan adanya peningkatan pengakuan 

tentang pentingnya perawatan spiritual dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, 

namun peningkatan pengakuan ini tidak diimbangi dengan pengawasan tentang 

bagaimana perawatan spiritual yang telah diajarkan di institusi, bagaimana 

pemahaman dan bagaimana penerapan keperawatan spiritual oleh mahasiswa 

keperawatan (Iwan Ardian, 2016). 

Penelitian yang telah dilakukan lhamsyah, (2013) di Rumah Sakit Ibnu Sina 

Makassar, di dapatkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan keperawatan 

spiritual masih kurang terlaksana, dimana hasil penelitian yang telah 

dilakuakan menunjukkan sebanyak 17 orang yang menyatakan puas terhadap 

pelaksanaan keperawatan spiritual yang telah diberikan sedangkan 28 orang 

lainnya menyatakan kurang puas terhadap pelaksanaan pelayanan keperawatan 

spiritual yang telah diberikan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saharuddin, Amir, (2018) tentang 

penerapan model pelayanan keperawatan berbasis spiritual ditinjau dari aspek 

proses asuhan keperawatan spritual di rumah sakit islam faisal Makassar 

menjelaskan bahwa proses asuhan keperawatan spiritual di Rumah Sakit Islam 

Faisal telah menyajikan 5 tahapan yaitu termasuk pengkajian spiritual, 

diagnosis spiritual, perencanaan spiritual, implementasi spiritual, dan evaluasi 

spiritual. Namun demikian, model penerapan spiritual di rumah sakit belum 

optimal. 
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Selain itu penelitian yang  dilakukan Nurul Rezki Anisa (2018) di bagian 

Onkologi RSUD Dr.Wahidin Sudirohusodo kota Makassar  menemukan bahwa 

terdapat 12 perawat (50%) yang bekerja di bagian onkologi memiliki 

kompetensi spiritual care yang masih rendah. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul, Analisis Tingkat Kompetensi spiritual perawat Kota 

Makassar.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian pada perawat yang bekerja di rumah  sakit dengan judul 

“Analisis Tingkat Kompetensi Spiritual Perawat di Kota Makassar”? 

C. Tujuan Penelitian  

     1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui kompetensi keperawatan spiritual perawat  

     2. Tujuan Khusus 

a.  Diketahuinya kompetensi spiritual domain sikap terhadap spritualitas 

pasien kompetensi spiritual 

b. Diketahuinya kompetensi spiritual domain komunikasi 

c.  Diketahuinya kompetensi spiritual domain penilaian dan implementasi 

perawatan spiritual 

d. Diketahuinya kompetensi spiritual domain peningkatan rujukan 

perawatan spiritual 
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e.  Diketahuinya kompetensi spiritual domain dukungan pribadi konseling 

pasien 

f.  Diketahuinya kompetensi spiritual domain Profsionalisasi dan 

peningkatan kualitas perawatan spiritual 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Mahasiswa 

Dapat menjadi gambaran presepsi mahasiswa mengenai kompetensi spirtual 

yang dimiliki perawat sehingga diharapkan mahasiswa mampu 

meningkatkan kompetensinya terutama dalam bidang keperawatan spiritual. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan masukan tentang 

keperawatan spiritual mengingat pentingnya pemenuhan kebutuhan spiritual 

untuk bisa dipahami dan diaplikasikan. 

3. Bagi Penelitian Berikutnya 

Dapat digunakan sebagai data dasar dalam penelitian berikutnya khususnya 

penelitian tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan spiritual sebagai salah 

satu aspek penting yang harus dimiliki perawat. 

F. Defenisi Operasional  

        Definisi operasional adalah suatu variabel operasional yang dilakukan  

penelitian berdasarkan langkah penelitian atau karakteristik yang diamati 

(Donsu, 2016). Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu 

Kompetensi spiritual perawat. 
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Tabel 1.1 Defenisi Operasional 

 Defenisi operasional Kriteria objektif Alat ukur 

Kompetensi  

kompetensi adalah kemampuan 

menguasai dan melakukan suatu 

pekerjaan atau bagian dari pekerjaan 

secara kompeten.(Rustikayanti, 2017) 

 

  Keperawatan Spiritual 

Keperawatan Spritual merupakan bentuk 

pemberian asuhan keperawatan yang 

mana seorang perawat memberikan 

tindakan dalam pemenuhan kebutuhan 

Spritual atau segala bentuk masalah yang 

telah terjadi terkait spiritual 

pasien.(Leeuwen, R. van, & Schep-

Akkerman, 2015)  

Skor instrumen : 

(1)sangat tidak setuju 

(2) tidak setuju 

(3) Ragu-ragu 

(4) setuju  

(5) sangat setuju 

 

Kategori kompetensi : 

27-54   : Tidak kompetensi 

55-94 : Kompetensi rendah 

95-107: Kompetensi sedang 

>108 : Kompetensi tinggi 

 

Kuisioner 

Spiritual Care 

Competencies 

Scale (SCCS). 

 



8 
 

 
 

G. Kajian Pustaka 

            Kajian pustaka bertujuan untuk membantu peneliti menyelesaikan 

masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan. 

Tabel 1.2 Kajian pustaka 

No Nama peneliti Judul Metode penelitian Hasil  penelitian Perbedaan dengan 

riset 

1  (Syntia & Andhika, 

2016) 

Kecerdasan 

Spiritual Perawat 

dalam 

Melaksanakan 

Kompetensi 

Perawat  

Melakukan 

Asuhan Spiritual 

Kepada Pasien 

Rumah Sakit 

Islam Ibnu Sina 

Yarsi Padang 

Panjang  

 

Total sampling 

cross sectional 

Hasil analisis 

menunjukkan lebih dari 

setengah (73,2%) 

responden laki-laki 

memiliki kecerdasan 

spiritual yang tinggi dan 

lebih dari setengahnya 

(68,3%) responden 

memiliki kompetensi 

dalam perawatan 

spiritual. Hasil analisis 

bivariat dengan spearmen 

korelasi ada hubungan 

signifikansi (p=0.000) 

dan hubungan kuat pola 

positif (r=0.652). 

Konklusi ada di 

sanaadalah korelasi 

antara kompetensi  

kecerdasan spiritual 

perawat dalam perawatan 

rohani di Rumah Sakit 

Islam Ibnu Sina Padang 

Panjang pada tahun 

2013. 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

menambah 

variable 

kecerdesaan 

spiritual pada 

penenlitian dengan 

menggunakan 

instrumen Khalil 

A khavari (2006). 

 

2. 
(Selly Puspita Sary, 

2018) 

Hubungan 

Kecerdasan 

Spiritual Perawat 

dengan 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Spiritual Pasien di 

Ruang Rawat Inap 

Rumah Sakit 

Umum Kaliwates 

Jember 

Total sampling 

cross sectional 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

sebagian besar perawat 

memiliki kecerdasan 

spiritual yang tinggi 

(80,9%). Sebagian besar 

perawat memiliki rata-

rata pemenuhan 

kebutuhan pasienpiritual 

(76,6%). Hasil analisis 

Bivariat dengan korelasi 

somers'd menunjukkan  

nilai p adalah 0,017 (α = 

0,05), ada korelasi antara 

perawat kecerdasan 

spiritual dengan pasien 

pemenuhan kebutuhan 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

variable yang di 

teliti lebih 

berfokus pada 

kecerdasan 

spiritual perawat. 

.Kuisioner yang di 

gunakan dari 

Prihantini (2009), 

Mamier dan taylor 

yang telah 

dimodifikasi. 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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spiritual di RSPi 

Kaliwates Jember 

3. (Hana Nur Arini, 

Wastu Adi 

Mulyono,  2015) 

Hubungan 

spiritualitas 

perawat dan 

kompetensi 

asuhan spiritual 

 

Studi cross-

sectional, 

simple random 

sampling 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

spiritualitas perawat 

paling banyak (50.8%) 

dengan kategori baik dan 

kompetensi spiritual 

perawat (47.45%) adalah 

kategori bagus dan 

sangat bagus. Sedangkan 

hasil uji Spearman's rank 

menunjukkan ada 

hubungan sedang positif 

yang bermakna antara 

kedua variabel (r: 

+0,504; p: 0,000). 

Sehingga 

dapatdisimpulkan bahwa 

persespsi perawat 

terhadap nilai spiritual 

berkontribusi terhadap 

perkembangan 

kemampuan  professional 

dalam memberikan 

asuhan keperawatan 

spiritual. 

 

Perbedaan 

penelitian ini 

menengunakan 2 

kuisioner ,dengan 

menambahkan 

instrumen 

spiritualitas 

perawat 

modifikasi dari 

kuesioner 

spiritualitas 

Utomo (2011), 

4. (Hsieh S-I, Hsu L-

L, Kao C-Y, 2019) 

Faktor yang 

terkait dengan 

kompetensi 

perawatan 

spiritual pada 

perawat klinis 

Taiwan: Sebuah 

studi korelasional 

deskriptif 

 

descriptive 

correlational 
Hasilpenelitian 

Kompetensi perawatan 

spiritual berkisar antara 

44-123 (rata-rata 84,67 ± 

12,88; kisaran 27-

135). Mayoritas perawat 

klinis menilai 

kompetensi perawatan 

spiritual mereka sebagai 

sedang (64-98). Faktor 

signifikan yang 

berhubungan dengan 

kompetensi pengasuhan 

spiritual perawat adalah 

pendidikan, agama, 

minat pengasuhan 

spiritual, memiliki role 

model, peristiwa 

kehidupan lampau, 

hambatan pemberian 

asuhan spiritual terhadap 

skor latihan spiritual 

care, dan skor sikap dan 

keterlibatan 

spiritual. Model secara 

keseluruhan adalah 

signifikan ( p  <0,001) 
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dan menyumbang 55,0% 

dari varians 

(disesuaikan R 
2
  = 

0,488). 

 

5. (Nurul Rezki Anisa 

, Kadek Ayu Erika, 

2019) 

Kompetensi 

Perawatan 

Spiritual Perawat 

untuk Pasien 

dengan Tahap 

Akhir Kanker 

payudara 

 

Deskriptif 

Total sampling 

 

Hasil penelitian 

menemukan bahwa 

terdapat 12 perawat 

(50%) yang bekerja di 

bagian onkologi 

memiliki kompetensi 

spiritual care yang 

rendah. 

 

Perbedaan 

penelitian ini pada 

variebel dependen 

yang di  teliti 

hanya perawat 

yang bekerja di 

bagian onkologi. 

6. (Hardianto, 2017) Pemenuhan 

Kebutuhan 

Spiritual Pasien 

di Ruang ICU 

Rumah 

Sakit Umum 

Daerah Haji 

Makssar 

Jenis penelitian 

kualitatif dengan 

menggunakan 

pendekatan 

fenomonologi,non 

purposive 

sampling 

pemenuhan kebutuhan 

spiritual perawat 

terhadap kebutuhan 

spiritual pasien yang 

dirawat di ruang ICU 

Rumah Sakit Umum 

Daerah Haji Makassar 

menunjukkan belum 

terlaksana dengan baik. 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

secara kualitatif  

dengan 

menggunakan 

desaain deskriptif 

untuk mengetahui 

persepsi perawat 

dan pasien dengan 

metode 

wawancara,dan 

informan yang 

diteliti perawat 

dan pasien di 

ruangan ICU. 

7. (Intana Vita Silma 

Khonita, 2019) 

Hubungan 

Kompetensi 

Perawat Dalam 

Perawatan 

Spiritual Dengan 

Praktik 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Spiritual Pasien 

Di Ruang Icu Di 

Rumah Sakit 

Pemeritah 

Pekalongan 

Deskriptif 

Correlational, 

Cross Sectional 

Rata-rata skor 

kompetensi perawat 

dalam perawatan 

spiritual adalah 12,10 

(±6,451), dan praktik 

pemenuhan kebutuhan 

spritual pasien 64,49 

(±9,159). Kompetensi 

perawat berhubungan 

dengan praktik 

pemenuhan kebutuhan 

sprititual (R=0,564), 

dengan arah pengaruh 

positif sebesar (B 

=0,801) dan p-value 

<0.01. 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

terletak pada 

variabel dependen 

dengan 

pemenuhan 

kebutuhan 

spiriiual dan 

intrumen yang 

digunakan peneliti 

menambahkan 

kuisioner NSCTS 

(Nursing Spiritual 

Care Therapeutic 

Scale). Serta 

responden hanya 

pada ruang ICU.  

  



 
 

ii 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Kompetensi Keperawatan Spiritual 

1. Keperawatan spiritual 

a. Pengertian Perawat 

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi 

keperawatan (vokasi, akademik atau profesi), baik di dalam maupun di 

luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang memberikan asuhan kepada 

individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan 

sakit maupun sehat (UU RI, Nomor 38 Tahun 2014). 

 Praktik keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh 

perawat dalam bentuk asuhan keperawatan dimana adanya interaksi 

antara perawat dengan klien dan lingkungannya guna mencapai tujuan 

pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya, 

dimana dalam praktiknya harus berasaskan perikemanusiaan, nilai 

ilmiah, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, 

kesehatan dan keselamatan klien (UU RI, Nomor 38 Tahun 2014).  

b. Pengertian perawatan spiritual 

 Perawatan spiritual adalah tindakan keperawatan yang dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien. Gusnia., (2013) 

menyatakan bahwa pelayanan spiritual tidak hanya menyangkut orang 

berdoa atau tidak berdoa, tetapi juga bagaimana seseorang itu bisa 
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memaknai setiap peristiwa hidup yang dialami, dan bagaimana 

seseorang bisa membawa diri, berarti dan bermakna dalam hidupnya. 

Menurut Meehan (2012) perawatan spiritual adalah kegiatan dalam 

keperawatan untuk membantu pasien melalui sikap dan tindakan 

praktek keperawatan berdasarkan nilai-nilai keperawatan spiritual 

yaitu dengan mengakui martabat manusia, kebaikan, belas kasih, 

ketenangan dan kelemah lembutan. Perawatan spiritual berfokus pada 

menghormati pasien, interaksi yang ramah dan simpatik, 

mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan kekuatan 

pada pasien dalam menghadapi penyakitnya (Mahmoodishan, 2010). 

Perawatan spiritual tidak mempromosikan agama atau praktek untuk 

meyakinkan pasien tentang agamannya melainkan memberi 

kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan nilai-nilai dan 

kebutuhan mereka, dan memberdayakan mereka terkait dengan 

penyakitnya (Sartori P., 2010) 

Elemen kesehatan berkualitas adalah dengan menunjukkan kasih 

sayang kepada klien sehingga terbentuk hubungan saling percaya yang 

diperkuat ketika pemberi perawatan menghargai dan mendukung 

kesejahteraan spiritual klien. Kesejahteraan spiritual dari individu 

dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan perilaku diri yaitu sumber 

dukungan untuk dapat menerima perubahan yang dialami 

(Seyedrasooly et al 2014). 
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Dalam perspektif keperawatan, manusia di pandang sebagai 

makhluk holistik, sehingga hirarki kebutuhan dasar manusia tidak 

cukup hanya dengan lima, seperti yang dipublikasikan Abraham 

Maslow pada tahun 1970 yaitu kebutuhan fisiologis, keselamatan, dan 

keamanan,mencintai dan dicintai,harga diri, serta kebutuhan 

aktualisasi diri, akan tetapi menjelang akhir hayatnya, Abraham 

Maslow menambahkan hierarki kebutuhan manusia yang keenam yaitu 

kebutuhan transsendental diri, dimana seseorang memerlukan adanya 

hubungan kedekatan dengan Tuhan. (Asmadi, 2008). 

 Teori Abraham Maslow hierarki yang ke enam sesuai dengan teori 

Virginia Handerson (Hidayat, 2008), dimana kebutuhan dasar manusia 

terdiri atas 14 komponen yaitu: 

1) Bernapas secara normal 

2) Makan dan minum yang cukup 

3) Eliminasi (buang air besar dan kecil) 

4) Bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan 

5) Tidur dan istirahat 

6) Memilih pakaian yang tepat 

7) Mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan 

menyesuaikan pakaian yang dikenakan dan memodifikasi 

lingkungan. 

8)  Menjaga kebersihan diri dan penampilan 
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9) Menghindari bahaya dan lingkungan dan menghindari 

membahayakan orang lain. 

10) Berkomunikasi dengan orang lain dalam mengepresikan emosi, 

kebutuhan kekhawatiran, dan opini. 

11) Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan 

12) Bekerja sedemikian rupa sebagai modal untuk membiayai 

kebutuhan hidup. 

13) Bermain atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan rekreasi. 

14) Belajar, menemukan, atau memuaskan rasa ingin tahu yang 

mengarah pada perkembangan yang normal, kesehatan, dan 

pengguanaan fasilitas kesehatan yang tersedia. 

Berdasarkan komponen yang telah dikemukakan, diantaranya 

beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, menunjukkan 

kebutuhan transendental diri merupakan puncak kesadaran eksistensi 

manusia dimana secara fitrahwi menyadari akan adanya Tuhan dan 

memerlukan pertolongan-Nya. Dengan demikian, individu yang telah 

mencapai level ini mengalami keseimbangan hidup di mana hidup 

bukan hanya sekedar pemenuhan jasmaniah semata, tetapi unsur 

rohani pun terpenuhi (Asmadi, 2008). sehingga dapat di tarik 

kesimpulan bahwa spiritualitas merupakan bagian inti dari individu 

melebihi keyakinan dan praktek beragama, yang berhubungan dengan 

keunikan individu dan menghubungkan jalan pikiran, tubuh, emosi, 

hubungan dengan orang lain dan dengan sesuatu di luar diri, serta 
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merupakan proses aktif dan positif berkaitan dengan pencarian tujuan, 

makna, harapan, dan prinsip hidup.(Qur‟ana, 2012) 

Keperawatan Spritual merupakan bentuk pemberian asuhan 

keperawatan yang mana seorang perawat memberikan tindakan dalam 

pemenuhan kebutuhan Spritual atau segala bentuk masalah yang telah 

terjadi terkait spiritual pasien. (Leeuwen, R. van, & Schep-Akkerman, 

2015) 

Dari uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa perawatan 

spiritual adalah praktek dan prosedur  pelayanan keperawatan yang 

diberikan perawat dalam memenuhi kebutuhan spiritual pasien 

berlandaskan nilai-nilai keperawatan spiritual yang berfokus pada 

menghormati pasien, interaksi yang ramah dan simpatik, 

mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi kesempatan kepada 

pasien untuk mengekspresikan kebutuhan pasien, memberikan 

kekuatan pada pasien serta memberdayakan mereka terkait dengan 

penyakityang di alaminya. 

a. Peran Perawat dalam Memenuhi Kebutuhan Spiritualitas Pasien 

Perawat memberi asuhan secara holistik yaitu memberikan bentuk 

asuhan keperawatan meliputi bio-psiko- sosio-spiritual pasien (Dossey 

et al dalam (Habsari Zakia, 2017). Perawat merupakan tenaga 

kesehatan yang selalu hadir ketika seseorang sakit, kelahiran, bahkan 

kematian. Pada peristiwa kehidupan tersebut kebutuhan spiritual sering 

menonjol, dalam hal ini perawat berperan untuk memberikan  
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perawatan spiritual (Cavendish R, 2003). Konsep kehadiran, dengan 

meningkatkan rasa empati dan aktif mendengarkan, mencerminkan 

kepercayaan dan hal positif pasien pada perawat, yang akan 

memungkinkan kebebasan klien untuk mengekspresikan masalah atau 

kebutuhan  ruhaninya (O‟Brien, P.A dan Mary, 2011).Peran perawatan 

spiritual terhadap pasien dapat ditunjukkan dengan rasa empati, kasih 

sayang, mendengarkan cerita pasien, merawat pasien dengan hormat, 

berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien, membantu pasien 

dalam menemukan makna dan tujuan hidup, mendukung mereka 

dengan budaya dan keyakinan agama mereka, memulihkan iman atau 

kepercayaan mereka, menemukan harapan, cinta, dan pengampunan 

(Wu,et al 2016). Peran perawat dalam proses keperawatan yaitu 

melakukan pengkajian, merumuskan diagnosis keperawatan, 

menyusun rencana dan implementasi dan melakukan evaluasi 

kebutuhan spiritual pasien, selain itu perawat juga berperan dalam 

komunikasi terhadap pasien, tim kesehatan lainnya dan organisasi 

klinis/pendidikan, serta dalam menjaga masalah etik keperawatan 

(Baldacchino RD, 2006). Peran  perawat  dalam memberikan asuhan 

spiritualitas menurut Potter dan Perry (2012) yaitu: 

1) Mengeksplorasi spiritualitas pasien dari budaya yang berbeda, kaji 

arti kesehatan dan bagaimana pasien mencapai keseimbangan, 

stabilitas, kedamaian dan kenyamanan dalam hidupnya. 

2) Menawarkan sebuah pendekatan universal dan holistik ketika 
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mengkaji kebutuhan perawatan dan menggunaka komunikasi 

terapeutik pada pasien. 

3) Selama mengkaji hormatilah hak asasi, nilai, kebiasaan, dan 

keyakinan pasien. 

4) Pengkajian spiritual bisa dirujuk ke rohaniawan. Jika perawat tidak 

merasa nyaman atau kesulitan dengan agama pasien, 

5) Dilarang menggunakan bahasa yang mendiskriminasikan karena 

berbeda budaya dengan perawat. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Pemenuhan Kebutuhan Spiritual 

Pasien 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan perawat dalam 

memberikan perawatan spiritual, diantaranya : 

1) Kesadaran mengenai spiritualitas, kesadaran akan adanya kekuatan 

yang lebih tinggi, dan kemampuan dalam mencari makna hidup. 

Perawat ketika memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, akan lebih 

peka, tanggap dan reflektif terhadap makna dalam hidupnya. Hal 

tersebut akan memudahkan perawat dalam memberikan pelayanan 

spiritual yang baik pula pada pasien. 

2) Kurangnya pengetahuan dan pelatihan mengenai asuhan 

keperawatan spiritual. Pemahaman perawat mengenai perawatan 

spiritual dapat mempengaruhi bagaimana seorang perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan spiritual pada klien. Perawat 

yang masih merasa bingung dengan hal tersebut dikarenakan masih 
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kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai asuhan keperawatan 

spiritual yang di daptakan (Chiang, et al 2015). 

3) Perawat merasa kurang mampu dalam memberikan perawatan 

spiritual  Perawat masih memandang agama sebagai masalah 

pribadi yang merupakan hubungan individu dengan penciptanya. 

Perawat yang tidak bisa memahami akan spiritualitas dirinya, tentu 

akan kesulitan untuk memberikan asuhan spiritual pada pasien 

(Chiang, et al 2015). 

4) Perawat beranggapan bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual bukan 

menjadi bagian dari tugasnya, tetapi merupakan tugas pemuka 

agama (Chiang, et al 2015). 

5) Beban kerja yang meningkat, dan kurangnya waktu perawat yang 

bekerja di rumah sakit sering dihadapkan dengan tuntutan dan 

beban kerja yang berlebih untuk memberikan perawatan fisik pada 

pasien. Hal ini lah yang menjadi alasan bahwa perawat tidak punya 

waktu untuk memberikan asuhan spiritual pada pasien (Chiang, et 

al 2015). 

6) Kecerdasan spiritual, perawat yang memiliki kecerdasan spiritual, 

mampu menempatkan pemberian pelayanan keperawatan dalam 

konteks yang lebih agung yaitu atas dasar ibadah dan pertologan 

bagi manusia yang membutuhkan (Yosep, 2005). 

7) Perlunya kompetensi dan pedoman praktis untuk menerapkan 

asuhan spiritual kepada pasien (Akkerman dan Leeuwen, 2009). 
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8) Organisasi penting dalam memberikan perawatan spiritualitas 

kepada pasien (Timmins & McSherry, 2012). Spiritualitas dan 

perawatan spiritual memiliki potensi untuk mengubah budaya 

organisasi, nilai, dan sikap. Selain itu peran kepemimpinan dan 

manajemen juga dibutuhkan menyangkut pelaksanaan perawatan 

spiritual (Battey, 2012). 

9) Iman atau kepercayaan terhadap Tuhan, perawat yang tidak 

beragama (atheis maupun agnostik) memiliki iman yang rendah 

dalam sikap atau keterlibatan spiritual (tingkat keterkaitan yang 

lebih rendah dengan diri sendiri, orang lain, alam dan transenden) 

daripada perawat yang memiliki agama. Faktor terpenting yang 

berkontribusi dalam persepsi spiritualitas dan kompetensi 

perawatan spiritualitas adalah terletak pada spiritualitas pribadi 

perawat itu sendiri (Akkerman dan Leeuwen, 2009). Pemahaman 

dan hubungan dengan Tuhan secara tradisional dipahami dalam 

kerangka hidup keagamaan. Akan tetapi, saat ini telah 

dikembangkan dengan lebih luas dan tidak terbatas. Tuhan 

dipahami sebagai daya yang mampu menyatukan, prinsip hidup 

atau hakikat hidup. Kodrat Tuhan mungkin mengambil berbagai 

macam bentuk dan mempunyai makna yang berbeda bagi satu 

orang dengan yang lainnya. Tenaga kesehatan yang efektif dapat 

mengintegrasikan semua ungkapan spiritualitas dalam perawatan 

pada pasien. Kebutuhan spiritual meemiliki arti suatu keyakinan 
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pendekatan, harapan serta kepercayaan kepada tuhan dan 

kebutuhan dalam menjalankan agama yang dianut, kebutuhan 

untuk dicintai serta diampuni oleh Tuhan yang seluruhnya dimiliki 

dan harus dipertahankan oleh seseorang sampai kapanpun agar 

memperoleh pertolongan, ketenangan, keselamatan, kekuatan, 

penghiburan serta kesembuhan (Bambang, 2010).  

Kebutuhan spiritual bertujuan untuk mempertahankan atau 

mengembalikan keyakinan serta untuk mendapatkan manfaat atau 

pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya 

dengan Tuhan. Kebutuhan spiritual sebagai bagian dari kebutuhan 

manusia secara utuh hanya akan dapat terpenuhi apabila perawat 

dibekali dengan kemampuan dalam memberikan asuhan 

keperawatan dengan memperhatikan spiritual pasien. Selain itu 

berdoa dan ritual agama dapat membangkitkan harapan dan rasa 

percaya diri seseorang yang sedang sakit, sehingga dapat 

meningkatkan imunitas (kekebalan) tubuh sehingga mampu 

mempercepat proses penyembuhan (Hawari, 2008). Di dalam 

ajaran Islam penyakit dianggap sebagai suatu bentuk cobaan dan 

ujian keimanan bagi seseorang, hal ini berkaitan dengan Firman 

Allah dalam (Nursalam, 2017) Q.S Al-Ankabut ayat/29: 2. 

اُس أَن يُتَْرُكوا أَن يَقُولُوا آَمن ا َوهُْم ََل يُفْتَنُوَن  أََحِسَب الن    
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Terjemahnya:  

“Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan 

hanya dengan mengatakan, “kami telah beriman” dan mereka 

tidak diuji”   

Menurut M. Quraish Shihab (2002) dalam tafsir Al-Mishbah, 

kata yuftanun berasal dari kata fatana yang pada mulanya berarti 

membakar emas untuk mengtahui kadar kualitas emasnya. Dari 

akar kata yang sama, lahir kata fitnah yang digunakan Al-Quran 

dalam arti memasukkan keneraka atau dalam arti siksaan. Ayat di 

atas menggunakan bentuk pasif yuftanun. Pelakunya tidak 

disebutkan.Atas dasar itu pula ulama berbeda pendapat tentang 

maksudnya. Ada yang memahaminya dalam arti siksaan dan 

dengan demikian pelakunya adalah kaum musyrikin Mekah. 

Dalam yutraku/ditinggalkan dalam arti dibiarkan melaksanakan 

ajaran agama dengan bebas merdeka.Yakni “apakah mereka 

menduga akan dibiarkan oleh lawan-lawan Islam melaksanakan 

ajaran agama dengan bebas tanpa disiksa?” ada juga yang 

memahami kata yuftanun dalam arti diuji dengan aneka ujian, 

seperti kewajiban keagamaan atau kendisi positif dan 

negatif.Pelaku ujian ini adalah Allah Swt. Ibn Asyur berpendapat 

bahwa pelaku fitnah/penyiksaan itu adalah kaum musrikim 

Mekah.Ayat di atas mengajak kita agar meyakini bahwa seseorang 
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yang memporoleh musibah/cobaan maka itu adalah ujian bagi 

keimanan mereka. Orang-orang yang memiliki keimanan yang 

tinggi juga tetap akan diberi ujian oleh Allah. Misalnya dalam 

menghadapi cobaan penyakit, seseorang harus berusaha untuk 

senantiasa berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan dan 

kesembuha penyakit yang dideritanya hal ini juga berkaitan dengan 

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/1: 153 

ابِِريَن   َ َمَع الص  ََلةِِۚ إِن  َّللا  ْبِر َوالص   يَاأَيَُّها ال ِذيَن آَمنُوا اْستَِعينُوا بِالص 

Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan 

(kepada Allah SWT) Dengan sabar dan shalat, sesungguhnya 

Allah beserta orang-oang yang sabar”  

Menurut M. Quraish Shihab (2002) dalam tafsir Al-Mishbah, 

Ayat tersebut mengajak orang-orang yang beriman untuk 

menjadikan shalat seperti yang diajarkan Allah di atas dan dengan 

mengarah ke kiblat dan kesabaran sebagai penolong untuk 

menghadapi cobaan hidup. Kata ash-shabr/sabar yang dimaksud 

mencakup banyak hal: sabar menghadapi ejekan dan rayuan, sabar 

dalam petaka dan kesulitan, serta sabar dalam berjuang 

menegakkan kebenaran dan keadilan. 

Penutup ayat yang menyatakan sesungguhnya Allah bersama 

orang-orang yang sabar dalam mengisyaratkan bahwa jika 

seseorang ingin teratasi penyebab kesedihan atau kesulitannya, jika 
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ia ingin berhasil memperjuangkan kebenaran dan keadilan, ia harus 

menyertakan Allah dalam setiap langkahnya. Ia harus bersama 

Allah dalam kesulitan dan dalam perjuangannya. Ketika itu, Allah 

Yang Maha Mengetahui, Maha Perkasa, lagi Maha Kuasa pasti 

membantunya karena Diapun telah bersama hamba-Nya. Tanpa 

kebersamaan itu, kesulitan tidak akan tertanggulangi bahkan tidak 

mustahil kesulitan diperbesar oleh setan dan nafsu amarah manusia 

sendiri. Karena kesabaran membawa kepada kebaikan dan 

kebahagiaan, manusia tidak boleh berpangku tangan atau terbawa 

kesedihan oleh petaka yang dialaminya, ia harus berjuang dan 

berjuang. Memperjuangkan kebenaran dan menegakkan keadilan 

dapat menyebabkan kematian.Puncak petaka yang memerlukan 

kesabaran adalah kematian. Ibn Katsir, (2003) dalam kitab 

tafsirnya menyatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu 

merupakan obat (penawar) dan rahmat bagi kaum yang 

beriman.Bila seseorang mengalami keraguan, penyimpangan dan 

kegundahan yang terdapat dalam hati, maka Al-Qur'an-lah yang 

menjadi obat (penawar) semua itu.Sebagaiman firman Allah SWT 

dalam Q.S Al-Isra’/17: 82. 

اِلِميَن إَِل  َخَساًرا ْلُمْؤِمنِيَن َوََل يَِزيدُ الظ  ُل ِمَن اْلقُْرآِن َما هَُو ِشفَاٌء َوَرْحَمةٌ ل ِ  َونُنَز ِ
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Terjemahnya:  

‘Dan kami turunkan dari Al-Quran (sesuatu) yang menjadi 

penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi 

orang yang zalim (AlQuran itu) hanya akan menambah kerugian.” 

Menurut M. Quraish Shihab (2002) dalam tafsir Al-Mishbah 

Kata syifa’ bisa diartikan kesembuhan atau obat, dan digunakan 

juga dalam artian keterbebasan dari kekurangan atau ketiadaan 

dalam memperoleh manfaat. 

Al Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan adanya dua 

pendapat ulama tentang penyakit yang bisa disembuhkan oleh Al 

Qur’an. Pendapat yang pertama, bahwa Al Qur’an itu 

menyembuhkan hati dari penyakit kebodohan dan keraguan. 

Pendapat kedua, menyembuhkan penyakit-penyakit jasmani 

dengan cara ruqyah, ta’awwudz dan sejenisnya (Qurthubi, 1940). 

Pendapat ini didasarkan pada Hadits Rasulullah saw yang berasal 

dari Abu Sa’id Al Khudri ra, bahwa pada suatu saat Rasulullah saw 

mengutus dia bersama 30 pasukan ke sebuah peperangan. Ketika 

sampai di pemukiaman salah satu suku Arab mereka meminta 

dijamu, akan tetapi suku tersebut enggan. Tiba-tiba ketua suku 

tersebut disengat kalajengking. Lalu datanglah utusan mereka 

menemui para sahabat dan bertanya: “Apakah di antara kalian ada 

yang bisa mengobati sengatan kalajengking?”Kata sahabat: “Ya. 

Akan tetapi kalian harus memberi kami imbalan.”Mereka berkata: 
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“Kami akan memberi kalian 30 ekor kambing.”Abu Sa’id pun 

meruqyahnya dengan surah Al Fatihah sebanyak tujuh kali, dan 

sembuh. Lalu mereka mengambil imbalan 30 ekor kambing dan 

membawanya kepada Rasulullah saw. Kepada mereka beliau 

bersabda: “Makanlah dan berilah kami makan dari kambing 

itu”(Jazairi, 2006) Menanggapi dua perbedaan pendapat yang 

dikemukakan Al Qurthubi di atas, Muhammad Sayyid Thanthawi 

menengahi dengan mengatakan: “(Pendapat) yang menenangkan 

jiwa adalah bahwa membaca Al Qur’an Al Karim dan 

mengamalkan hidayah, petunjuk dan syari’at yang ada di 

dalamnya… semuanya – dengan izin Allah SWT – dapat menjadi 

penyembuh bagi penyakit-penyakit hati dan jasmani.” (Thanthawi, 

2007). Allah  berfirman dalam QS Yunus/10:57. 

                                                                                                                                                  

Terjemahnya : 

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran 

(Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada 

dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. 

Tafsir Ringkas Kemenag 

Setelah diingatkan pada ayat sebelumnya bahwa semua yang 

hidup pasti akan mati dan akan kembali kepada Allah, lalu 

manusia diingatkan: Wahai manusia! Sungguh, telah datang 

kepadamu pelajaran berupa Kitab Suci Al-Qur'an dari Tuhanmu, 
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obat penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, yakni dalam 

hati manusia, seperti iri hati, dengki, dan lain-lain, dan petunjuk 

menuju kebenaran serta rahmat yang besar bagi orang yang benar-

benar beriman. (kemenag, 2020) 

Ibn Mas’ud r.a, yang memberitakan bahwa ada seseorang 

yang datang kepada Nabi Saw, mengeluhkan dadanya, maka 

Rasulullah Saw., bersabda “hendaklah engkau membaca Al-

Quran.”Riwayat dengan makna serupa dikemukakan juga oleh al-

Baihahi melalui Wai’lah Ibn al-Ashqa’. Tanpa mengurangi 

penghormatan terhadap Al-Quran dan hadits–hadits Nabi Saw., 

riwayat ini bila benar, yang dimaksud bukan penyakit jasmani, 

tetapi ia adalah penyakit ruhani/jiwa yang berdampak pada 

jasmani. Ia adalah psikosomatik.Tidak jarang seseorang merasa 

sesak atau dada bagaikan tertekang karena adanya ketidak 

seimbangan ruhani. Jika Al-Quran disifati sebagai rahmat untuk 

orang-orang mukmin, maknanya adalah limpahan karunia 

kebajikan dan keberkahan yang disediakan Allah bagi mereka yang 

menghayati dan megamalkan nilai-nilai Al-Quran.Ayat ini 

membatasi rahmat Al-Quran untuk orang-orang mukmin karena 

mereka yang paling berhak menerimanya sekaligus paling banyak 

memperolehnya.Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa selain 

mereka tidak memperoleh walau secercah dari rahmat akibat 

kehadiran Al-Quran.Perolehan mereka yang sekedar beriman tanpa 
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kemantapan jelas lebih sedikit dari porolehan orang mukmin, dan 

porolehan orang kafir atas kehadirannya lebih sedikit lagi 

dibandingkan orang-orang sekedar beriman. 

c. Aspek Pemenuhan Kebutuhan Spiritual Perawat kepada 

Pasien 

Menurut Leeuwen, (2008) terdapat beberapa hal yang harus 

dilakukan perawat untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien 

yaitu: 

1) Komunikasi perawat dengan klien 

Perawat ketika memberikan asuhan keperawatan spiritual 

kepada pasien dituntut untuk menggunakan komunikasi yang 

baik. Komunikasi terapeutik ini bertujuan untuk membina 

hubungan saling percaya dengan klien, memiliki sikap empati, 

tulus dan ikhlas dalam berkomunikasi, mendengar aktif serta 

tidak mendiskriminasi spiritual klien. 

2) Pengkajian dan implementasi keperawatan spiritual 

Perawat dalam melakukan pengkajian dan implementasi terkait 

asuhan spiritualitas klien yaitu dengan mengkaji kebutuhan 

spiritual klien. selain itu perawat berdiskusi dengan tim 

kesehatan lainnya dalam menetapkan perawatan spiritual yang 

sesuai, dan berdiskusi dengan klien terkait perawatan spiritual 

yang dibutuhkan. 

3) Merujuk klien ke rohaniwan 
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Perawat dituntut untuk bisa memberikan asuhan spiritual pada 

pasien, karena itu merupakan kewajibannya dalam 

menjalankan perawatan yang holistik. Perawat juga harus bisa 

merujuk ke rohaniwan, ketika pasien membutuhkan hal-hal 

mendalam yang terkait agamanya, dan dirasa perawat kurang 

mumpuni atau berbeda keyakinan dengan pasien. 

4) Perawat diharapkan mampu memberikan dukungan penuh dan 

konseling bagi klien. Bentuk dukungan dan konseling yang 

bisa dilakukan meliputi memberikan informasi tentang fasilitas 

ibadah di rumah sakit, membantu klien dalam menjalankan 

aktivitas spiritualnya, dan tetap memberikan asuhan spiritual 

meskipun belum ada kebijakan atau pedoman dari rumah sakit. 

d. Proses Keperawatan dalam Aspek Spiritual 

Proses keperawatan spiritual prinsipnya sama dengan 

pelaksanaan proses keperawatan pada umumnya terbagi menjadi 

beberapa tahap yaitu pengkajian, diagnosis, intervensi, 

implementasi dan evaluasi (Potter dan Perry, 2012). 

1)   Pengkajian keperawatan 

 Menurut Dossey,(2005) dan Potter,et al(2012) pengkajian 

spiritual yang harus dilakukan perawatan yaitu sebagai berikut: 

a) Meminta pasien untuk mendeskripsikan sumber kekuatan 

dan harapannya 

b) Mengkaji pasien untuk menggambarkan tingkat kepuasan 
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hidup 

c) Tentukan siapa yang menyediakan sumber kekuatan dan 

penyemangat terbesar selama pasien berada dalam masa 

sulit 

d) Mengkaji tujuan dan arti hidup 

e) Mengkaji sumber daya batin pasien, bagaimana kekuatan 

saat merasakan krisis, bagaimana berdamai dengan diri 

sendiri dan dunia 

f) Mengkaji keterkaitan atau hubungan dengan diri sendiri, 

Tuhan, orang lain dan alam 

g) Mengkaji transendensi yaitu kemampuan untuk melampaui 

batas pengalaman biasa, kemauan, mengatasi psikis dan 

kapasitas untuk mencapai kesehatan atau penyembuhan diri 

sendiri. 

Menurut (Kozier B, 2004), pengkajian kebutuhan spiritual 

terdiri dari pengkajian riwayat keperawatan dan pengkajian 

klinik. Pada tahap pengkajian riwayat keperawatan pasien 

diberikan satu atau dua pertanyaan misalnya ‟apakah 

keyakinan dan praktek spiritual penting untuk anda sekarang?”, 

bagaimana perawat dapat memberikan dukungan spiritual 

kepada anda?”. Pasien yang memperlihatkan kebutuhan 

spiritual yang tidak sehat yang beresiko mengalami distres 

spiritual, sehingga perlu dilakukan pengkajian spiritual lebih 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


30 
 

 
 

lanjut. Kozier menyarankan proses pengkajian spiritual 

sebaiknya dilakukan pada akhir proses pengkajian dengan 

alasan pada saat tersebut sudah terbangun hubungan saling 

percaya antara perawat degan pasien. Untuk itu perlu bagi 

seorang perawat untuk mampu meningkatkan sensitivitasnya, 

dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan saling 

percaya, hal ini akan meningkatkan keberhasilan dalam proses 

pengkajian spiritual pasien. Pertanyaan yang diajukan pada 

pasien saat wawancara untuk mengkaji spiritual pasien antara 

lain : adakah praktik keagamaan yang penting bagi anda?, 

dapatkah anda menceritakannya pada saya?, bagaimana situasi 

yang dapat mengganggu praktik keagamaan anda?, bagaimana 

keyakinan anda bermanfaat bagi anda?, apakah cara-cara itu 

penting untuk kebaikan anda sekarang?, dengan cara 

bagaimana saya dapat memberi dukungan pada spiritual anda?, 

apakah anda menginginkan dikunjungi oleh pemuka agama di 

rumah sakit?, apa harapan-harapan anda dan sumber-sumber 

kekuatan anda sekarang?, apa yang membuat anda merasa 

nyaman selama masa-masa sulit ini?. 

   Pengkajian klinik menurut (Kozier B, 2004) meliputi : 

a) Lingkungan yaitu apakah pasien memiliki kitab suci atau 

dilingkungannya terdapat kitab suci atau buku doa lainnya, 

literatur-literatur keagamaan, penghargaan keagamaan, 
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simbol keagamaan misalnya tasbih dan sebagainya 

diruangan? Apakah masjid atau gereja mengirimkan buletin 

atau bunga? 

b) Perilaku yaitu apakah pasien berdoa sebelum makan atau 

pada waktu lainnya atau membaca literatur keagamaan? 

Apakah pasien mengalami mimpi buruk dan gangguan tidur 

atau mengekspresikan kemarahan pada Tuhan? 

c) Verbalisasi yaitu apakah pasien menyebutkan tentang Tuhan 

atau kekuatan yang Maha Tinggi, tentang doa-doa, 

keyakinan, mesjid, gereja, kuil, pemimpin spiritual, atau 

topik-topik keagamaan? Apakah pasien menanyakan tentang 

kunjungan pemuka agama? Apakah pasien mengekspresikan 

ketakutannya akan kematian? 

d) Afek dan sikap yaitu apakah pasien menunjukkan tanda-

tanda kesepian, depresi, marah, cemas, apatis atau tampak 

tekun berdoa?Hubungan interpersonal yaitu siapa yang 

berkunjung? Apakah pasien berespon terhadap pengunjung? 

Apakah ada pemuka agama yang datang? Apakah pasien 

bersosialisasi dengan pasien lainnya atau staf perawat? 

Pengkajian data objektif dilakukan perawat melalui 

observasi. Hal-hal yang perlu diobservasi adalah apakah pasien 

tampak kesepian, depresi, marah, cemas, agitasi, atau apatis? 

Apakah pasien tampak berdoa sebelum makan, membaca kitab 
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suci, atau buku keagamaan? Apakah pasien sering mengeluh, 

tidak dapat tidur,mimpi buruk dan berbagai bentuk gangguan 

tidur lainnya, atau mengekspresikan kemarahannya terhadap 

agama? Apakah pasien menyebut nama Tuhan, doa, rumah 

ibadah, atau topik keagamaan lainnya? Apakah pasien pernah 

meminta dikunjungi oleh pemuka agama? Apakah pasien 

mengekspresikan ketakutannya terhadap kematian, konflik batin 

tentang keyakinan agama, kepedulian tentang hubungan dengan 

Tuhan, pertanyaan tentang arti keberadaannnya didunia, arti 

penderitaan? Siapa pengunjung pasien? Bagaimana pasien 

berespon terhadap pengunjung? Apakah pemuka agama datang 

menjenguk pasien? Bagaimana pasien berhubungan dengan 

pasien yang lain dan dengan tenaga keperawatan? Apakah pasien 

membawa kitab suci atau perlengkapan sembahyang lainnya? 

Apakah pasien menerima kiriman tanda simpati dari unsur 

keagamaan?. Pengkajian spiritual pasien dimulai dari pasien atau 

keluarga pasien dengan cara mendengarkan dan melalui 

pengamatan termasuk interaksi pasien dengan perawat, keluarga 

dan pengunjung lainnya, pola tidur, gangguan fisik, dan tekanan 

emosional(Smyth, 2011). 

 Namun dalam beberapa situasi perawat bertanya lebih 

mendalam misalnya tentang pandangan spiritual pasien atau 

bagaimana pasien mengatasi suatu kondisi yang sedang dihadapi. 
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Pada pasien tertentu perawat mengakui bahwa pengkajian 

spiritual dengan wawancara tidak perlu dilakukan, hanya melalui 

observasi saja, perawat berfikir pasien yang sekarat tidak etis 

untuk dilakukan wawancara. Perawat dapat mengkaji dan 

memperoleh kebutuhan spiritual pasien jika komunikasi yang 

baik sudah terjalin antara perawat dan pasien, sehingga perawat 

dapat mendorong pasien untuk mengungkapkan hal-hal yang 

terkait kebutuhan spiritual(Sartori P, 2010). 

2) Merumuskan Diagnosis Keperawatan  

Peran perawat dalam merumuskan diagnosis keperawatan 

terkait dengan spiritual pasien mengacu pada distress spiritual 

yaitu spiritual pain, pengasingan diri (spiritual alienation), 

kecemasan (spiritual anxiety), rasa bersalah (spiritual guilt), 

marah (spiritual anger), kehilangan (spiritual loss), putus asa 

(spiritual despair) (O’Brien, 2010). Distres spiritual selanjutnya 

dijabarkan dengan lebih spesifik sebagai berikut : 

a) Spiritual Pain 

Spiritual pain merupakan ekspresi atau ungkapan dari 

ketidaknyamanan pasien akan hubungannya dengan Tuhan. 

Pasien dengan penyakit terminal atau penyakit kronis 

mengalami gangguan spiritual dengan mengatakan bahwa 

pasien merasa hampa karena selama hidupnya tidak sesuai 



34 
 

 
 

dengan yang Tuhan inginkan, ungkapan ini lebih menonjol 

ketika pasien menjelang ajal. 

b) Pengasingan Diri (spiritual alienation) 

Pengasingan diri diekspresikan pasien melalui ungkapan 

bahwa pasien merasa kesepian atau merasa Tuhan menjauhi 

dirinya. Pasien dengan penyakit kronis merasa frustasi 

sehingga bertanya : dimana Tuhan ketika saya butuh Dia 

hadir? 

c) Kecemasan (spiritual anxiety) 

Dibuktikan dengan ekspresi takut akan siksaan dan hukuman 

Tuhan, takut Tuhan tidak peduli, takut Tuhan tidak menyukai 

tingkahlakunya. Beberapa budaya meyakini bahwa penyakit 

merupakan suatu hukuman dari Tuhan karena kesalahan-

kesalahan yang dilakukan semasa hidupnya. 

d) Rasa Bersalah (spiritual guilt) 

Pasien mengatakan bahwa dia telah gagal melakukan hal-hal 

yang seharusnya dia lakukan dalam hidupnya atau mengakui 

telah melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. 

e) Marah (spiritual anger) 

Pasien mengekspresikan frustasi, kesedihan yang mendalam, 

Tuhan kejam. Keluarga pasien juga marah dengan 

mengatakan mengapa Tuhan mengijinkan orang yang mereka 

cintai menderita. 



35 
 

 
 

f) Kehilangan (spiritual loss) 

Pasien mengungkapkan bahwa dirinya kehilangan cinta dari 

Tuhan, takut bahwa hubungannya dengan Tuhan terancam, 

perasaan yang kosong. Kehilangan sering diartikan dengan 

depresi, merasa tidak berguna dan tidak berdaya. 

e) Putus Asa (spiritual despair) 

Pasien mengungkapkan bahwa tidak ada harapan untuk 

memiliki suatu hubungan dengan Tuhan, Tuhan tidak 

merawat dia. Secara umum orang-orang yang beriman sangat 

jarang mengalami keputusasaan. 

Diagnosis keperawatan terkait kebutuhan spiritual menurut 

NANDA (Judith M, 2012) antara lain:  

a.  Distress spiritual yang berhubungan dengan konflik nilai, 

isolasi oleh orang lain, rasa takut, terpisah dari komunitas 

keagamaan,  

b. Cemas yang berhubungan dengan ancaman kematian, 

perubahan status kesehatan,  

c. Keputusasaan yang berhubungan dengan kehilangan 

keyakinan kepada Tuhan. 

3) Menyusun Rencana Keperawatan  

Rencana keperawatan membantu untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan dalam diagnosis keperawatan. Rencana 

keperawatan merupakan kunci untuk memberikan kebutuhan 
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spiritual pasien dengan menekankan pentingnya komunikasi 

yang efektif antara pasien dengan anggota tim kesehatan lainnya, 

dengan keluarga pasien, atau orang-orang terdekat pasien. 

Memperhatikan kebutuhan spiritual pasien memerlukan waktu 

yang banyak bagi perawat dan menjadi sebuah tantangan bagi 

perawat disela-sela kegiatan rutin di ruang rawat inap, sehingga 

malam hari merupakan waktu yang disarankan untuk 

berkomunikasi dengan pasien(Govier, 2000). 

 Pada fase rencana keperawatan, perawat membantu pasien 

untuk mencapai tujuan yaitu memelihara atau memulihkan 

kesejahteraan spiritual sehingga kepuasan spiritual dapat 

terwujud. Rencanaan keperawatan sesuai dengan diagnosis 

keperawatan berdasarkan NANDA (Judith M, 2012) meliputi :  

a) Mengkaji adanya indikasi ketaatan pasien dalam beragama, 

mengkaji sumber-sumber harapan dan kekuatan pasien, 

mendengarkan pendapat pasien tentang hubungan spiritual 

dan kesehatan, memberikan privasi, waktu dan tempat bagi 

pasien untuk melakukan praktek spiritual, menjelaskan 

pentingnya hubungan dengan Tuhan, empati terhadap 

perasaan pasien, kolaborasi dengan pemuka agama, 

meyakinkan pasien bahwa perawat selalu mendukung pasien.  

b) Menggunakan pendekatan yang menenangkan pasien, 

menjelaskan semua prosedur dan apa yang akan dirasakan 
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pasien selama prosedur, mendampingi pasien untuk 

memberikan rasa aman dan mengurangi rasa takut, 

memberikan informasi tentang penyakit pasien, melibatkan 

keluarga untuk mendampingi pasien, mengajarkan dan 

menganjurkan pasien untuk menggunakan tehnik relaksasi, 

mendengarkan pasien dengan aktif, membantu pasien 

mengenali situasi yang menimbulkan kecemasan, mendorong 

pasien untuk mengungkapkan perasaan, ketakutan, dan 

persepsi. 

c) Membantu pasien untuk beradaptasi terhadap perubahan atau 

ancaman dalam kehidupan, meningkatkan hubungan 

interpersonal pasien, memberikan rasa aman.  

4) Implementasi Keperawatan  

Pada tahap implementasi, perawat menerapkan rencana 

intervensi dengan melakukan prinsip-prinsip kegiatan asuhan 

keperawatan Membantu berdoa atau mendoakan pasien juga 

merupakan salah satu tindakan keperawatan terkait spiritual 

Islam pasien. Berdoa melibatkan rasa cinta dan keterhubungan. 

Pasien dapat memilih untuk berpartisipasi secara pribadi atau 

secara kelompok dengan keluarga, teman atau pemuka agama 

Islam. Pada situasi ini peran perawat adalah memastikan 

ketenangan lingkungan dan privasi pasien terjaga (Kozier B, 

2004). 
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Keadaan sakit dapat mempengaruhi kemampuan pasien 

untuk berdoa. Pada beberapa rumah sakit pasien dapat meminta 

perawat untuk berdoa dengan mereka dan ada yang berdoa 

dengan pasien hanya bila ada kesepakatan antara pasien dengan 

perawat. Karena berdoa melibatkan perasaan yang dalam, 

perawat perlu menyediakan waktu bersama pasien setelah selesai 

berdoa, untuk memberikan kesempatan pada pasien untuk 

mengekspresikan perasaannya (Kozier B, 2004). 

Menurut ((Kozier B, 2004), perawat perlu juga merujuk 

pasien kepada pemuka agama. Rujukan diperlukan ketika 

perawat membuat diagnosis distres spiritual, perawat dan 

pemuka agama dapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan 

spiritual pasien. Implementasi perawat harus peduli, penuh kasih, 

gembira, ramah dalam berinteraksi, dan menghargai privasi.( 

Puchalski CM 2005). 

5) Evaluasi  

Untuk melengkapi siklus proses keperawatan spiritual pasien, 

perawat harus melakukan evaluasi  yaitu dengan menentukan 

apakah tujuan telah tercapai. Hal ini sulit dilakukan karena 

dimensi spiritual yang bersifat subjektif dan lebih kompleks. 

Membahas hasil dengan pasien dari implementasi yang telah 

dilakukan tampaknya menjadi cara yang baik untuk 

mengevaluasi spiritual pasien (Sianturi, Nur, 2014). 
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Untuk melengkapi siklus proses keperawatan spiritual pasien, 

perawat harus melakukan evaluasi yaitu dengan menentukan 

apakah tujuan telah tercapai. Hal ini sulit dilakukan karena 

dimensi spiritual yang bersifat subjektif dan lebih kompleks. 

Membahas hasil dengan pasien dari implementasi yang telah 

dilakukan tampaknya menjadi cara yang baik untuk 

mengevaluasi perawatan spiritual pasien.(Govier., 2000).  

Hasil penelitian Narayanasamy tentang respon spiritual pada 

tahun 2004 mengatakan bahwa pada tahap evaluasi perawat 

menilai bagaimana efek pada pasien dan keluarga pasien dimana 

diharapkan ada efek yang positif terhadap pasien dan 

keluarganya, misalnya pasien dan keluarganya mengungkapkan 

bahwa kebutuhan spiritual mereka terpenuhi, mengucapkan 

terimakasih karena sudah menyediakan pemuka agama. Evaluasi 

yang harus dilakukan perawat dalam proses asuhan spiritual 

menurut Potter dan Perry,2012) yaitu: 

1) Review persepsi tentang kesehatan spiritual diri pasien 

2) Review pandangan tujuan hidup pasien 

3) Diskusikan hubungan pasien dengan keluarga dan rekan 

terdekat pasien 

4) Tanyakan apakah harapan pasien terpenuhi 
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2. Kompetensi Perawat 

a. Pengertian Kompetensi 

Rustikayanti,(2017) menyampaikan bahwa kompetensi adalah 

kemampuan menguasai dan melakukan suatu pekerjaan atau bagian 

dari pekerjaan secara kompeten. Kompetensi didefinisikan sebagai 

karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab 

akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau 

berpenampilansuperior di tempat kerja pada situasi tertentu.Persatuan 

Perawat Nasional Indonesia, (2010) menguraikan kompetensi sebagai 

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan 

yang didasari pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai petunjuk 

kerja yang ditetapkan serta dapat terobservasi. 

Menurut Wibowo, (2014) kompetensi adalah suatu kemampuan 

untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang 

dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap 

kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, 

kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang 

dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai 

sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tersebut. 

Nursalam (2008) menyampaikan bahwa kompetensi perawat 

merupakan sesuatu yang terlihat secara menyeluruh dari seorang 

perawat dalam memberi pelayanan profesional kepada klien, mencakup 

pengetahuan, keterampilan, dan pertimbangan yang dipersyaratkan 
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dalam situasi praktik. Kompetensi dalam dunia keperawatan 

mencerminkan: Pengetahuan, pemahaman dan pengkajian; Serangkaian 

keterampilan kognitif, teknik psikomotor dan interpersonal; 

Kepribadian dan sikap serta perilaku. Sikap yang perlu ditonjolkan 

sebagai sosok perawat yang siap bekerja di dalam dan di luar negeri 

dengan karakteristik budaya Indonesia adalah 5S (Salam, Senyum, 

Sapa, Sopan dan Santun). Kompetensi tidak hanya menyangkut bidang 

ilmu dan pengetahuan, tetapi tidak kalah pentingnya sikap dan 

keyakinan akan nilai-nilai sosok perawat dan berpenampilan menarik. 

Standar kompetensi profesi lebih berorientasi pada kualitas kinerja 

sehingga menggambarkan kinerja seperti yang diharapkan dan dapat 

dilakukan seseorang yang mempunyai kompetensi tersebut. 

c. Karakteristik Kompetensi 

Moeheriono, (2014) menyampaikan karakteristik kompetensi 

sebagai berikut:  

1) Motif, adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau 

diinginkan seseorang yang akan menyebabkan munculnya suatu 

tindakan. Motif akan mengarahkan dan menseleksi sikap menjadi 

tindakan atau tujuan sehingga lain dari yang lain.  

2) Bawaan, dapat berupa karakteristik fisik atau kebiasaan seseorang 

merespons situasi atau informasi tertentu. Contoh kompetensi 

bawaan adalah bertindak cepat dan tepat yang diperlukan perawat 

gawat darurat. 
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3) Pengetahuan Akademik, perawat memiliki informasi pada area 

yang spesifik. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. 

Skor pada tes pengetahuan sering kali kurang bermanfaat untuk 

memprediksi kinerja seseorang di tempat kerja karena sulitnya 

mengukur keperluan pengetahuan dan keahlian yang secara nyata 

digunakan dalam pekerjaan. 

4) Keahlian (skill) adalah kemampuan melakukan aktivitas fisik dan 

mental. Kompetensi keahlian, mental atau kognitif meliputi 

pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau data, menentukan 

sebab dan pengaruh, serta mengorganisasikan data dan rencana) 

juga pemikiran konseptual (pengenalan pola data yang kompleks). 

d. Kategori kompetensi 

Michael Zwell (dikutip oleh Wibowo, 2007) memberikan lima 

kategori kompetensi yang terdiri dari : 

1) Task achievement merupakan kategori kompetensi yang 

berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan 

dengan task achievement ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, 

mengelola kinerja, memengaruhi, inisiatif, inovasi dan keahlian 

teknis. 

2) Relationship merupakan kategori kompetensi yang berhubungan 

dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan 

memuaskan kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan 
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relationship meliputi : kerjasama, orientasi pada pelayanan, 

kepeduliaan antar pribadi, dan penyelesaian konflik. 

3) Personal attribute merupakan kompetensi instrinsik individu dan 

menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan 

berkembang. Personal attribute merupakan kompetensi yang 

meliputi : integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, 

kualitas keputusan, berpikir analitis, dan berpikir konseptual. 

4) Managerial merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan 

dengan pengelolaan, pengawasan, dan mengembangkan orang lain. 

Kompetensi manajerial berupa : memotivasi, memberdayakan, dan 

mengembangkan orang lain. 

5) Leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan 

memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan 

tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan leadership 

meliputi kepemimpinan visioner, berpikir strategis, membangun 

komitmen organisasional. 

e. Kompetensi Perawat 

Standar Kompetensi Perawat (SKP), merupakan tingkat 

penampilan/ kinerja yang ditunjukkan dengan penerapan pengetahuan, 

keterampilan dan pertimbangan yang efektif, sehingga dengan 

menguasai kompetensi tersebut, maka perawat mampu melakukan hal-

hal berikut:  

1) Mengerjakan suatu tugas/pekerjaan (task skills) 
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2) Mengorganisir pekerjaan agar dapat dilaksanakan (task 

management skills) 

3) Memutuskan apa yang harus dilakukan bila terjadi sesuatu yang 

berbeda dengan rencana semula (contigency management skills) 

f. Ranah Kompetensi Perawat dan Kerangka Kerja  

1) Ranah Utama Kompetensi Perawat 

Kompetensi perawat dikelompokkan menjadi 3 ranah utama yaitu : 

a)  Praktik Professional, etis, legal dan peka budaya 

b) Bertanggung gugat terhadap praktik professional 

c) Melaksanakan praktik keperawatan ( secara etis dan peka 

budaya) 

d) Melaksanakan praktik secara legal 

2) Pemberian asuhan dan manajemen asuhan keperawatan. 

a) Menerapkan prinsip-prinsip pokok dalam pemberian dan 

manajemen asuhan keperawatan 

b) Melaksanakan upaya promosi kesehatan dalam pelayanan 

keperawatan 

c)  Melakukan pengkajian keperawatan 

d) Menyusun rencana keperawatan 

e) Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai rencana 

f) Mengevaluasi asuhan tindakan keperawatan 

g) Menggunakan komunikasi terapeutik dan hubungan 

interpersonal dalam pemberian pelayanan 
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h) Menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman 

i) Menggunakan hubungan interprofesional dalam pelayanan 

keperawatan/pelayanan kesehatan 

j) Menggunakan delegasi dan supervisi dalam pelayanan asuhan 

keperawatan. 

3)  Pengembangan professional 

a) Melaksanakan peningkatan professional dalam praktik 

keperawatan 

b) Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan keperawatan dan 

asuhan keperawatan 

c) Mengikuti pendidikan berkelanjutan sebagai wujud tanggung 

jawab profesi 

 Kompetensi keperawatan yang sudah diuraikan tersebut 

wajib dimiliki perawat manajerial maupun perawat pelaksana. 

Kompetensi pada pelayanan kesehatan dapat ditandai dengan mutu 

pelayanan pada tempat pelayanan kesehatan tersebut baik di 

Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik maupun pelayanan kesehatan 

lainnya yang tercermin dalam hasil akreditasinya. 

f. Penilaian kompetensi perawatan spiritual 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur kompetensi perawat  

dalam memberikan asuhan spiritual kepada pasien yaitu Spiritual Care 

Competence Scale (SCCS). Instrumen ini dbuat oleh ( Leeuwen, et al 

2009). Instrumen ini terdiri dari 27 pertanyaan dengan 6 domain dan 



46 
 

 
 

pilihan jawaban menggunakan skala likert. 6 domain tersebut adalah 

Attitude Towards Patient Spirituality, Communication, Assessment and 

Implementation of Spiritual Care, Professionalisation and Improving 

the Quality of Spiritual Care, Referral to Professionals, dan Personal 

Support and Patient Counselling. Skala likert pada instrumen ini yaitu 

(1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) Ragu-ragu, (4) setuju, dan 

(5) sangat setuju. 
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Asuhan Keperawatan Spiritual 
Pemenuhan Kebutuhan 

Spiritual Pasien(Leeuwen, 

2008) : 

1. Komunikasi 

2. Pengkajian dan 

Implementasi 

Keperawatan Spiritual 

3. Rujukan ke rohaniawan 

4. Dukungan dan 

Konseling 

Faktor  yang  mempengaruhi  dalam 

pemenuhan kebutuhan spiritual : 

1. Pengetahuan dan pelatihan 

mengenai asuhan keperawatan 

spiritual 

2. Merasa belum mampu dalam 

memberikan perawatan spiritual 

3. Waktu yang terbatas dalam 

memberikan perawatan 

spiritual  

4. Beban kerja 

5. Merasa bahwa pemenuhan 

kebutuhan spiritual pasien bukan 

menjadi tugas /tanggung  jawab 

6. Kecerdasan spiritual 

7. Kompetensi dan pedoman 

praktis asuhan spiritual 

8. Organisasi dan manajemen 

pelayanan spiritualitas 

9. Iman atau kepercayaan terhadap 

Tuhan 

Bentuk Asuhan Keperawatan Holistik(Dossey, 

Keegan & Guzzetta, 2005) : 

1. Biologis 

2. Psikologis 

3. Sosial 

4. Spiritual 

Asuhan Keperawatan Holistik Perawat 

B. Kerangka Teori 

Bagan. 2.1  kerangka teori 
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C. Kerangka Konsep  

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep 

satu dengan konsep lainnya dari maslah yang akan di teliti. Kerangka konsep 

mengacu kepada tujuan penelitian yaitu gambaran tingkat kompetensi spiritual 

perawat serta ke 6 domain kompetensi spiritual. Peneltian ini memeliki satu 

variabel yaitu kompetensi spiritual. 

Bagan 2.2 Kerangka konsep 

 

 

 

 

Keterangan  

            : Diteliti      

D. Kerangka Kerja 

Kerangka kerja dalam penelitian ini di awali dengan pengambilan data dari 

penelitian sebelumnya untuk menetukan populasi dan sampel dalam penelitian. 

Langkah selanjutnya menentukan sampel yang masuk dalam kriteria, kemudian 

membagikan google form untuk mengukur kompetensi perawatan spiritual 

menggunakan kuesioner SCCS Leeuwen et al, (2009). Setelah pengisian 

kueisioner responden, kemudian tahap selanjutnya dilakukan  analisa data 

untuk menentukan hasil dan pembahasan penelitian, kemudian membuat 

kesimpulan penelitian. Berikut ini bagan dari kerangka kerja kompetensi 

keperawatan spiritual :

Kompetensi spiritual 

1. Sikap terhadap spirtitual pasien 

2. Komunikasi 

3. Penilaian dan implementasi  

4. Peningkatan dan rujukan spiritual 

5. Dukungan pribadi konseling pasien 

6. Profesionalisasi dan peningkatan kualitas  
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Bagan 2.3 Kerangka kerja 

 

 

 

 

Pengumpulan data awal 

Populasi 

(perawat di wilayah kota Makassar) 

Sampel 

(perawat yang dapat mewakili 

karakteristik populasi) 

Pengumpulam Data 

(Pengukuran kompetensi kuisioner 

SCCS) 

Analisis dan Pembahasan 

(Analisis serta pembahasan untuk 

meringkas data menjadi mudah 

dipahami) 

Laporan Hasil Penelitian 



 
 

ii 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian dikatakan baik apabila terstruktur mulai dari 

mengidentifikasi struktur penelitian yang akan di lakukan, merancang tehnik 

dalam pengumpulan data penelitian, menganalisis data penelitian untuk 

mencapai tujuan serta menjawab pertanyaan dari penelitian (Nursalam, 2017). 

Pada penelitian ini menggunakan desain kuantitatif. Desain kuantitatif 

digunakan untuk mengetahui kompetensi Spiritual perawat. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pengukuran distribusi 

frekuensi.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi : Wilayah Kota Makassar 

2. Waktu : Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2021 

selama 3 minggu 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan sumber data yang 

diperlukan dalam suatu penelitian (saryono, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perawat di Kota Makassar.  

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (saryono, 2013). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan consecutive sampling adalah teknik penentuan sampling 



51 
 

 
 

dimana semua subyek yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan 

dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subyek yang diperlukan 

terpenuhi (Ismael, 2014). Pengambilan sampel mengacu pada kriteria 

inklusi dan ekslusi yang telah ditetapkan. 

1. Kriteria Inklusi 

  Kriteria inklusi subjek penelitian adalah perawat di Kota Makassar 

yang telah mengisi lembar survey online yang dibuat oleh peneliti dan 

disebar ke wilayah penelitian. Adapun kriteria inklusi yang terdapat 

dari penelitian ini adalah : 

a) Perawat yang bersedia untuk menjadi responden dan koperatif atau  

bekerja sama dalam penelitian ini 

b) Perawat di wilayah Kota Makassar. 

2. Kriteria ekslusi  

 Kriteria ekslusi adalah kriteria dari subjek penelitian yang tidak 

dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat sebagai sampel 

penelitian, seperti halnya menolak menjadi responden, hambatan etis, 

atau suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan 

penelitian (Nursalam, 2017). Adapun kriteria eksklusi yang terdapat 

dari penelitian ini adalah : 

a) Responden tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini 

b) Responden yang tidak mengisi kuesioner online 

c) Responden tidak  berpartisipasi secara penuh 

d) Resign 
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e) Subjek penelitian tidak dapat mewakili sampel, karena tidak    

memenuhi syarat untuk menjadi sampel  

D. Cara Pengumpulan Data 

a. Data primer 

Survey dengan alat ukur kuisioner baku adalah pengumpulan data pada 

responden pada penelitian ini.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti berdasarkan sumber 

yang sudah tersedia. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan dalam 

mengukur fenomena alam ataupun sosial yang sedang diamati (Sugiyono, 

2014). Kuesioner adalah instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti. 

Kuesioner merupakan salah satu jenis alat ukur penelitian yang tersusun 

atas beberapa item pertanyaan terkait dengan variabel yang akan diteliti. 

Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioer terbuka, 

dimana responden dapat memillih jawabaan dari peranyataan yang sesuai 

dengan responden (Hidayat, 2008). 

Penelitian ini terdiri dari 2 bagian nstrumen yang digunakan : 

1. Kuesioner data demografi 

Angket penelitian ini berisi tentang data demografi, merupakan 

pertanyaan yang terdiri nama inisial, jenis kelamin, umur, pendidikan, 

agama, suku, lama bekerja, dan instansi. 

 



53 
 

 
 

2. Kuesioner kompetensi spiritual 

Peneliti Mengadopsi kuesioner baku Spiritual Care Competence 

Scale (SCCS), yang dibuat oleh Van Leeuwen telah melakukan uji 

validitas dan reliabilitas pada instrumen tersebut dengan 

menggunakan construct validity dan cronbach’s alpha kepada 197 

responden. Instrumen ini digunakan untuk mengukur kompetensi 

perawat dalam pemberian pelayanan spiritual terhadap pasien. 

F. Uji valid dan reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas bertujuan agar instrumen yang digunakan saat 

penelitian valid dan reliable sehingga diharapkan penelitian akan menjadi 

valid dan reliable.Dalam menilai valid atau tidak kuesioner maka nilai r hitung 

>r tabel, maka dapat dikatakan item pertanyaan valid. Uji validitas untuk 

menunjukkan indeks alat ukur yang benar (Saryono, 2013). Ukuran 

kompetensi perawatan spiritual yang valid dan andal. Memiliki homogenitas 

yang baik, korelasi antar item rata-rata (> 0,25) dan reliabilitas tes-ulang yang 

baik. Skor Alpha Cronbach berkisar antara 0,56 hingga 0,82. Uji validitas 

menggunakan product moment Pearson dengan signifikansi 0,05. Hal tersebut 

menunjukkan nilai korelasi dari 27 item adalah valid (≥ 0,2). Reliabilitas 

ditunjukkan dari nilai koefisien Cronbach's Alpha sebesar 0,694 untuk 27 item 

(R.R. van Leeuwen, et all 2009). 
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G. Langkah Pengolahan Data 

  Setelah semua data terkumpul, maka peneliti melakukan pengolahan data 

melalui beberapa tahap  

1. Editing 

Hasil wawancara, angket, atau pengamatan dari lapangan harus 

dilakukan penyuntingan (editing) terlebih dahulu. Secara umum 

editing yaitu kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isian formulir 

atau kuesioner (Notoatmodjo, 2012). Pada tahap ini peneliti melakukan 

pengecekan terhadap hasil pengisian kuesioner meliputi kelengkapan 

identitas dan jawaban yang diberikan oleh responden. Setelah 

pengumpulan data, dilakukan pemeriksaan kembali terhadap instrumen 

pengumpulan data (kuesioner), mengoreksi setiap kesalahan dalam 

pengisian dan pengambilan data, serta memastikan bahwa setiap item 

pertanyaan telah diisi secara lengkap. 

2. Coding 

 Setelah semua kuesioner diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan 

pengkodean atau coding yaitu mengubah data berbentuk kalimat atau 

huruf menjadi data angka atau bilangan. Kode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kode responden, jenis kelamin, usia, pendidikan, 

agama, suku, lama kerja dan instansi pengkategorian hasil untuk 

variabel penelitian. 

3. Memasukkan data (data entry) atau processing 

 Pada tahap ini data yang telah diberi kode disusun secara berurutan 

dari responden pertama sampai terakhir kemudian di input ke master 
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tabel dan data tersebut di olah dengan menggunakan program 

komputer yaitu SPSS. 

4. Pembersihan data (cleaning) 

Apabila semua sumber data atau responden selesai dimasukkan, di 

lakukan pengecekan kembali untuk melihat kemungkinan adanya 

kesalahan kode, ketidaklengkapan dan sebagainya kemudian dilakukan 

perbaikan atau koreksi (Imron, 2014). 

H. Analisa Data 

 Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul kemudian akan diolah 

dan dianalisis dengan menggunakan teknik statistik. Proses pemasukan 

serta pengelolahan data menggunakan aplikasi SPSS pada komputer. 

Analisis data pada penelitian ini, yaitu analisis data univariat. Analisis 

univariat merupakan proses analisis data pada tiap variabelnya. Analisis 

univariat yang digunakan untuk mendeskripsikan variabel berupa analisis 

kompetensi spiritual perawat Kota Makassar. Analisis univariat dilakukan 

untuk mendeskripsikan variabel dengan membuat tabel distribusi frekuensi 

dan persentase yang terdiri dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, 

agama, suku, lama kerja, instansi serta intsrumen Spiritual Care 

Competence Scale (SCCS) yang merupakan instrumen untuk mengukur 

kompetensi perawat dalam memberikan asuhan spiritual terhadap pasien. 

Instrumen ini dbuat oleh (Leeuwen, et al, 2009). 
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I. Etika Penelitian 

Etika penelitian yang penulis gunakan adalah : 

a. Respect for human dignity yaitu peneliti mempertimbangkan hak-hak 

subjek penelitian untuk mendapatkan informasi tentang tujuan 

dilakukan penelitian. Peneliti juga akan memberikan kebebasan kepada 

subjek penelitian untuk memberikan atau tidak informasi partisipasi. 

b. Respect for privacy and confidentiality yaitu peneliti tidak 

menampilkan informasi mengenai identitas dan kerahasiaan identitas 

subjek. Peneliti hanya menggunakan coding sebagai pengganti identitas 

responden.Semua informasi yang diberikan oleh perawat akan dijamin 

kerahasiaannya oleh peneliti. 

c. Respect for justice an inclusiveness yaitu prinsip keterbukaan dan adil 

perlu dijaga oleh peneliti dengan kejujuran, keterbukaan dan kehati-

hatian. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, peneliti akan 

menjelaskan prosedur penelitian. Sedangkan prinsip keadilan, peneliti 

akan menjamin bahwa semua subjek penelitian akan memperoleh 

perlakuan dan keuntungan yang sama. 

d. Balancing harms and benefit yaitu sebuah penelitian akan memperoleh 

manfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat pada umumnya dan 

khususnya subjek penelitian. Jadi peneliti akan berusaha mengurangi 

dampak yang merugikan bagi subjek penelitian. 

 

 



 
 

ii 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan google form 

kuesioner online yang dibagikan kepada responden, kuesioner ini terdiri dari 

informed consent, data demografi dan kuesioner spiritual care competence 

scale (SCCS) untuk mengetahui tingkat kompetensi spiritual perawat. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan 

consequtive sampling. 

Pengumpulan data pada penelitian ini di lakukan  mulai dari tanggal 16 

Januari – 3 februari 2021. Dari hasil pengumpulan data ini, sampel yang di 

dapatkan 217 sampel dengan jumlah sampel yang masuk kiriteria inklusi 

sebanyak 200 sampel dan terdapat 17 sampel yang di drop out. 

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden Penelitian Tahapan Kuantitatif 

a. Jenis Kelamin 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 200 

Responden perawat maka diperoleh tabel distribusi responden menurut 

jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini : 
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Tabel (1.3) 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

perawat di kota Makassar 

 
Variabel Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

74 

126 

 

37 

63 

Total  200 100% 

Sumber : Data Primer 2021 

 

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa jumlah 

responden perawat yang paling banyak adalah perempuan sebanyak 

126 orang (63%) sedangkan laki-laki 74 orang (37%). 

b. Usia  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 200 

Responden perawat maka diperoleh tabel distribusi responden menurut 

usia yang dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini : 

Tabel (1.4) 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia perawat di 

kota Makassar 
Variabel Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Usia 

20-30 Tahun 

31-40 Tahun 

41-50 Tahun 

51-60 Tahun 

 

143 

38 

18 

1 

 

71,5 

19 

9 

0,5 

Total  200 100% 

          Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah 

responden perawat adalah usia 20-30 tahun sebanyak 143 orang 

(71,5%), usia 31-40 Tahun sebanyak 38 orang (19%), usia 41-50 

Tahun sebanyak 18 orang (9%) dan usia 51-60 Tahun 1 orang (0,5%).  
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c. Agama 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 200 

Responden perawat maka diperoleh tabel distribusi responden menurut 

agama yang dapat dilihat pada tabek 1.5 berikut ini  

Tabel (1.5) 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Agama perawat di 

kota Makassar 
Variabel Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Agama 

Islam 

Protestan 

katolik 

Hindu 

 

193 

5 

1 

1 

 

96,5 

2,5 

0,5 

0,5 

Total  200 100% 

Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa agama 

responden adalah Islam 193 orang (96,5%), Protestan 5 orang 

(2,5%),Katolik 1 orang  (0,5 %), dan Hindu 1 orang (0,5 %). 

d. Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 200 

Responden perawat maka diperoleh tabel distribusi responden menurut 

Pendidikan yang dapat dilihat pada tabel 1.6 berikut ini : 

Tabel (1.6) 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Perawat 

di Kota Makassar 

 
Variabel Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Pendidikan 

SPK 

D3 

D4 

S1 

Ners 

S2 

 

3 

55 

1 

3 

131 

7 

 

1,5 

27,5 

0,5 

1,5 

65,5 

3,5 

Total  200 100% 

    Sumber : Data Primer 2021 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendidikan 

responden adalah SPK 3 responden (1,5%), D3 55 responden (27,5%), 

D4 1 reponden (0,5%) S1 3 responden (1,5%), Ners 131 responden 

(65,5 %) dan S2 7 responden (3,5 %). 

e. Suku 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 200 

Responden perawat maka diperoleh tabel distribusi responden menurut 

Suku yang dapat dilihat pada tabel 1.7 berikut ini : 

Tabel (1.7) 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Suku perawat di 

kota Makassar 
Variabel Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Suku 

Bugis 

Makassar 

Toraja 

Mandar 

Jawa 

Buton 

Sunda 

Bima 

Bungku 

Saluan 

Tionghoa 

 

89 

73 

16 

10 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

44,5 

36,5 

8 

5 

2 

1 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Total  200 100% 

Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan table (1.5) di atas dapat diketahui bahwa suku 

responden adalah Bugis 89 orang (44,5%), Makassar 73 orang 

(36,5%), Toraja 16 orang (8%), Mandar 10 orang (5%), Jawa 4 orang 

(2 %), Buton 2 orang (1 %).   Sunda 2 orang (1 %), Bima 1 orang (0,5 

%), Bungku 1orang (0,5 %), Saluan 1 orang (0,5 %), dan Tionghoa 1 

orang (0,5 %). 

f. Masa Kerja 

Berdaasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhdap 200 

responden maka diperoleh tabel distribusi responden perawat menurut 
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Masa Kerja di wilayah kota Makassar yang dapat dilihat pada tabel 1.8 

berikut ini : 

Tabel (1.8) 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja 

perawat di Kota Makassar 

 
Variabel Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Masa kerja 

<1 Tahun 

1-2 Tahun 

3-5 Tahun 

5> Tahun 

 

42 

57 

45 

56 

 

21 

28,5 

22,5 

28 

Total  200 100% 

 Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan  di atas dapat diketahui bahwa masa kerja responden 

adalah <1 tahun sebanyak 42orang (21 %), 1-2 Tahun sebanyak 57 

orang (28,5%),  3-5 Tahun sebanyak 45 orang (22,5%) dan >5 Tahun 

sebanyak 56 orang (28 %). 

g. Instansi 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 200 orang 

responden maka diperoleh tabel distribusi responden menurut Instansi 

yang dapat dilihat pada tabel 1.9 berikut ini : 

Tabel (1.9) 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Instansi perawat di 

kota Makassar 
Variabel Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Instansi 

Balai kesehatan 

Klinik 

Puskesmas 

Rumah Sakit 

Lainnya 

 

3 

10 

45 

136 

6 

 

1,5 

5 

22,5 

68 

3 

Total  200 100% 

Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa instansi responden a 



62 
 

 
 

dalah Balai Kesehatan 3 orang (1,5%), Klinik 10 orang (5%) 

,Puskesmas 45 orang (22,5%), Rumah Sakit 136 orang(68%) dan  

Lainnya 6 orang (3%). 

2. Gambaran Tingkat Kompetensi Spiritual Perawat 

Data gambaran tingkat kompetensi spirituak perawat di Kota 

Makassar di deskripsikan menggunakan rumus presentasi dan di 

golongkan menjadi tidak kompetensi.  Kompetensi rendah, kompetensi 

sedang dan  kompetensi tinggi.  

Tabel (2.0) 

Distribusi Frekuensi Kompetensi Spiritual  Perawat di Kota Makassar 

 
Komptensi Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Kompetensi Rendah 

Kompetensi Sedang 

Kompetensi Tinggi 

7 

43 

150 

3,5 

21,5 

75 

Total  200 100% 

 Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan Tabel 2.1 Kompetensi menunjukkan kompetensi 

spiritual perawat di dapatkan kompetensi Rendah sebanyak 7 orang 

(3,5%), responden kompetensi sedang sebanyak 43 (21,5%), dan 

Kompetensi tinggi sebanyak 150 (75%).Kuesioner terbagi menjadi 6 

domain dan dilkukan uji deskirptif sebagai berikut : 

a. Sikap Terhadap Spiritualitas Pasien 

Data gambaran domain sikap terhadap spirtualias pasien 

kompetensi spiritual perawat di Kota Makassar di deskripsikan 

menggunakan rumus presentasi dan di golongkan menjadi baik. cukup 

dan kurang.  
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Tabel (2.2) 

    Distribusi Frekuensi Domain Sikap Terhadap spiritualitas Pasien  

 
Kategori Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Baik 

Cukup 

Kurang 

52 

135 

13 

26 

67,5 

6,5 

Total  200 100% 

Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan Tabel 2.2 domain kompetensi sikap terhadap 

spritualitas pasien  di dapatkan kategori Kurang sebanyak 13 orang 

(6,5%), responden kategori Cukup sebanyak 135 (67,5%), dan Kategori 

Baik sebanyak 52 (26%). 

b. Komunikasi 

Data gambaran domain komunikasi kompetensi spritual perawat di 

Kota Makassar di deskripsikan menggunakan rumus presentasi dan di 

golongkan menjadi Baik, Cukup dan Kurang.  

Tabel (2.3) 

    Distribusi Frekuensi Domain Komunikasi  

 
Kategori Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Baik 

Cukup 

Kurang 

110 

76 

14 

55 

38 

7 

Total  200 100% 

  Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan Tabel 2.3 Kompetensi menunjukkan kompetensi 

spiritual di dapatkan Kompetensi Baik sebanyak 110 orang (55%), 

responden kompetensi Cukup sebanyak 76 (38%), dan Kompetensi 

kurang sebanyak 14 (7%). 

 



64 
 

 
 

c. Penilaian dan Implementasi Perawatan Spiritual 

Data gambaran domain peinilaian dan implementasi kompetensi 

spiritual perawat di Kota Makassar di deskripsikan menggunakan rumus 

presentasi dan di golongkan menjadi Baik, Cukup dan Kurang.  

Tabel (2.4) 

Distribusi Frekuensi Domain Kompetensi Penilaian dan 

implementasi Perawatatan Spiritual 

 
Kategori Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Baik 

Cukup 

Kurang 

60 

122 

18 

30 

61 

9 

Total  200 100% 

  Sumber : Data Primer 2021 

 

Berdasarkan Tabel 2.4 Kompetensi menunjukkan kompetensi 

Penilaian dan Implementasi Perawatan Spiritual di dapatkan Kategori 

Baik sebanyak 60 orang (30%), responden kategori Cukup sebanyak 

122 (61%), dan Kategori kurang sebanyak 18 (9%). 

d. Peningkatan dan rujukan perawatan spiritual 

Data gambaran domain peningkatan dan rujukan perawatan spiritual 

kompetensi spiritual perawat di Kota Makassar di deskripsikan 

menggunakan rumus presentasi dan di golongkan menjadi Baik, Cukup 

dan Kurang.  

Tabel (2.5) 

Distribusi Frekuensi Bagian Kompetnesi Peningkatan dan Rujukan 

Perawatan Spiritual 

 
Kategori Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Baik 

Cukup 

Kurang 

91 

95 

14 

45,5 

47,5 

7 

Total  200 100% 

Sumber : Data Primer 2021 
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Berdasarkan Tabel 2.5 Kompetensi peningkatan dan Rujukan 

perewatan spiritual  menunjukkan kompetensi spiritual di dapatkan 

Kategori Baik sebanyak 91 orang (45,5%), responden kategori Cukup 

sebanyak 95 (47,5%), dan Kategori kurang sebanyak 14 (7%). 

e. Dukungan Pribadi dan Konseling Pasien 

Data gambaran bagian  Kompetensi Dukungan Pribadi dan 

Konseling Pasien perawat di Kota Makassar di deskripsikan 

menggunakan rumus presentasi dan di golongkan menjadi Baik, Cukup 

dan Kurang.  

Tabel (2.6) 

Distribusi Frekuensi Bagian Kompetensi Dukungan Pribadi dan 

Konseling Pasien 

 
Kategori Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Baik 

Cukup 

Kurang 

48 

139 

13 

24 

69,5 

6,5 

Total  200 100% 

  Sumber : Data Primer 2021 
 

Berdasarkan Tabel 2.6 Kompetensi Dukungan Pribadi dan 

Konseling  menunjukkan kompetensi spiritual di dapatkan Kategori 

Baik sebanyak 48 orang (24%), Kategori kompetensi Cukup sebanyak 

139 (69,5%), dan Kategori kurang sebanyak 12 (6%). 

f. Profesionalisasi dan Peningkatan kualitas Perawatan spiritual 

Data gambaran bagian  Kompetensi Dukungan Pribadi dan 

Konseling Pasien perawat di Kota Makassar di deskripsikan 

menggunakan rumus presentasi dan di golongkan menjadi Baik, Cukup 

dan Kurang.  
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Tabel (2.7) 

Distribusi Frekuensi Domain Kompetensi Profesionalisasi dan 

Peningkatan kualitas Perawatan spiritual 

 
Kategori Frekuensi (n) Persentasi (%) 

Baik 

Cukup 

Kurang 

61 

122 

17 

30,5 

61 

8,5 

Total  200 100% 

  Sumber : Data Primer 2021 
 

Berdasarkan Tabel 2.7 Kompetensi Dukungan Profesionalisasi dan 

Peningkatan kualitas Perawatan Spiritual  menunjukkan kompetensi 

spiritual di dapatkan Kategori Baik sebanyak 61 orang (30,5%), 

responden kategori Cukup sebanyak 122 (61%), dan Kategori kurang 

sebanyak 17 (8,5%). 

C.  Pembahasan 

1. Gambaran kompetensi spiritual perawat 

Dalam penelitian ini, responden dipilih dengan kriteria inklusi yaitu 

perawat yang telah mengisi lembar survey online yang dibuat oleh peneliti 

dan disebar ke lokasi penelitian, dengan mengisi informed consent, data 

demografi dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam kuisioner 

Spiritual Care Competence Scale (SCCS) yang berjumlah 27 butir 

pernyataan,menggunakan skala Likert 1-5, skor 1 (sangat tidak setuju) 

sampai skor 5 (sangat setuju). Kuisioner ini dikategorikan menjadi 4 

kategori tidak kompeten, kompetensi rendah, kompetensi sedang, 

kompetensi tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, di dapatkan gambaran 

kompetensi spiritual perawat dari 200 responden yang mengisi kuisioner 
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Spiritual Care Competencce Scale (SCCS) yang disebar oleh peneliti dan 

dibantu oleh tim riset yang menggunakan uji deskriptif kepada responden 

perawat di Kota Makassar di dapatkan hasil gambaran kompetensi spiritual 

perawat memiliki tingkat kompetensi spiritual kategori kompetensi tinggi 

150 responden (75%), 43 responden (21,5%) untuk kompetensi kategori 

sedang dan 7 responden (3,5%) adalah kompetensi kategori Rendah. Dari 

data diatas kompetensi spiritual perawat dikota Makassar mayoritas 

memiliki kompetensi kategori tinggi yaitu sebanyak 150 responden  (75%) 

dari 200 responden yang diberikan kuesioner. Hal ini sejalan dengan 

penelitian (Selly Puspita Sary, 2018) yang mengatakan bahwa kompetensi 

spiritual perawat di RSU Kaliwates Jember terbanyak memiliki 

kompetensi spiritual perawat yang tinggi. Hasil sama juga di temukan 

pada penelitian (Syntia & Andhika, 2016), mengenai kompetensi asuhan 

spiritual pasien di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang 68,3% 

mayoritas responden memiliki kompetensi spiritual yang tinggi. 

Penelitian (Cut Husna, 2020) mengatakan kompetensi spiritual perawat 

sangat penting diterapkan oleh perawat untuk diberikan kepada klien dan 

diterapkan di pelayanan keperawatan dirumah sakit.  

Sedangkan penelitian Inggriane Puspita Dewi, (2020) didapatkan 

kompetensi spiritual perawat di RSUD Bandung sangat tinggi hanya saja 

berdasarkan hasil wawancara dari pasien terhadap pemberian asuhan 

keperawatan spiritual perawat masih belum menerapkan asuhan 

keperawatan spiritual sehingga perlunya penerapan asuhan keperawatan 
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spiritual pada pasien di RSUD. Hal tersebut di dukung oleh penelitian. 

Begitu pun penelitian (Maria Frani Ayu Andari Dias, 2020) mengatakan 

kompetensi spiritual perawat yang dimiliki perlu diterapkan di semua 

ruang lingkup perawatan di rumah sakit baik rumah sakit umum maupun 

rumah sakit khusus gangguan jiwa. Penelitian lainnya mengatakan 

kompetensi spiritual perawat sangat tinggi karena dilakukan pelatihan 

pemberian asuhan spiritual pada perawat yang dapat menunjang penerapan 

asuhan keperawatan spiritual di RSUD  (Siregar, 2019). Hasil penelitian 

yang sama juga pada penelitian Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Ross et al.(2013) menunjukkan responden yang telah 

mendapatkan pendidikan tentang perawatan spiritual lebih kompeten dari 

pada mereka yang tidak mendapatkan pendidikan. 

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti berasumsi bahwa rata-rata 

perawat memiliki kompetensi spiritual yang tinggi salah satu faktor yang 

mempengaruhi adalah pendidikan atau pelatihan yang sebelumnya yang 

pernah di dapatkan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan 

mengenai perawatan spiritual masih perlu untuk terus tingkatkan karena 

masih ada sekitar 25% responden yang masuk kategori sedang dan rendah. 

Kompetensi dalam islam dikenal dengan istilah ahli. Sesuai dengan 

QS.An Nahl/16: 43. 

ْكِر اِْن ُكْنتُْم ََل تَعْ  ا اَْهَل الذ ِ لَُمْوَن  َوَمآ اَْرَسْلنَا ِمْن قَْبِلَك اَِل  ِرَجاًَل نُّْوِحْيٓ اِلَْيِهْم  فَاْسـَٔلُْوٓ  
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Terjemahnya : 

Dan Kami tidak mengutus sebelum engkau (Muhammad), melainkan 

orang laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah 

kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, 

Surat dalam Al Qur’an ini juga dipertegas dengan hadis yang 

diriwayatkan Al Bukhori, yaitu Apabila suatu urusan diserahkan kepada 

yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Perilaku perawat 

kompeten atau profesional sangat dianjurkan dalam islam.Konsep 

kompeten diperlukan perilaku yang Amanah, Berfikir kritis, Sesuai waktu, 

& Mandiri. Profesional adalah bekerja dengan prinsip keilmuan, 

melaksanakan pekerjaan dengan jujur, bertanggung jawab, memberi 

pertolongan, dan bekerjasama. Profesional bila bekerja dengan cerdas dan 

sesuai ilmu. 

2. Gambaran 6 domain kompetensi spiritual perawat 

Berdasarkan uji deskriptif didapatkan hasil dari 6 domain kuesioner 

kompetensi spiritual perawat yang kemudian  dikategorikan setiap domain 

menjadi 3 kategori baik,cukup dan kurang yaitu : 

a. Gambaran kompetensi spiritual domain sikap perawat terhadap 

spritualitas pasien 

Sikap perawat terhadap spritualitas pasien dalam penelitian ini di 

dapatkan mayoritas responden kategori Cukup sebanyak 135 (67,5%), 

hal ini sejalan dengan penelitian (Syntia & Andhika, 2016) yang 

mengatakan bahwa seorang perawat yang baik adalah perawat yang 
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memiliki sikap yang baik terhadap spiritual klien, dalam penelitian ini 

sikap perawat terhadap spiritual klien adalah kategori cukup. Penelitian 

lainnya mengatakan bahwa professional perawat adalah seorang 

perawat yang melihat sikap spiritual klien (Hana Nur Arini , Wastu 

Adi Mulyono, 2015). Salah satu faktor mempengaruhi sikap perawat 

dalam memberikan pelayanan, di pengaruhi pelatihan yang telah di 

ikuti sehingga pihak yang berwenang sangat berperan penting dalam 

memfasilitasi perawat dalam mengikuti pelatihan sehingga dapat 

meningkatkan pelayanan yang di berikan kepada pasien (Mori 

Agustina 2020). 

b. Gambaran kompetensi spiritual domain komunikasi 

Domain komunikasi spiritual di dapatkan mayoritas responden 

kategori baik sebanyak 110 responden (55%).sejalan dengan penelitian 

Abell et al.(2017) domain komunikasi memiliki persepsi yang paling 

tinggi dengan jumlah responden kategori baik paling banyak diantara 

domain kompetensi spiritual lain. Hsieh S-I, Hsu L-L, Kao C-Y, 

(2019) mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kompetensi 

perawat termasuk kompetensi spiritual yang tinggi adalah komunikasi, 

seseorang yang memiliki komunikasi terbanyak adalah kategori baik 

akan menerapkan keperawatan spiritual yang baik kepada bagi pasien. 

Sedangkan penelitian lainnya mengatakan dalam menerapkan 

keperawatan spiritual kepada pasien harus memiliki komnikasi 

spiritual yang baik (Hsieh S-I, Hsu L-L, Kao C-Y, 2019). Keperawatan 
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spritual dengan intervensi sederhana seperti komunikasi terbuka dapat 

di implementasikan dalam perawatan kepada pasien untuk memenuhi 

kebutuhan spiritual mereka khususnya pasien yang dilakukan 

perawatan intensif. Sehingga perawat dapat dengan mudah dalam 

melakukan intervensi keperawatan spiritual sehingga pasien tidak 

mengalami distres spiritual, memiliki motivasi serta keyakinan untuk 

sembuh atau meningkatkan kondisi kesehatannya. Perawatan spiritual 

juga dapat membuat pasien menerima kondisinya, merasa nyaman, 

bahkan dapat menjadi fasilitas dalam mengantarkan pasien pada 

kematian yang damai(Laili Nadia Rohmatul,et al 2019). Komunikasi 

terapeutik erat kaitannya dalam dunia keperawatan, agar komunikasi 

spiritual yang dijalinnya memiliki sifat terapi, perawat harus 

memahami prinsip-prinsip dan teknik-teknik dalam komunikasi yang 

bersifat terapeutik (Dewi Mustikaningsih, 2020). Komunikasi spiritual 

terapeutik sebagai pendekatan mengatasi masalah spiritual, dilakukan 

sesuai tahapan pengkajian masalah, diagnosa masalah, rencana 

tindakan terapi, dan tindakan terapi. Kunci keberhasilan pendekatan ini 

terletak pada kualitas spiritualitas dan kualitas sikap/hubungan yang 

dibangunnya bersama(Ghofur, 2020). 

c. Gambaran kompetensi spiritual domain penilaian dan implementasi 

perawatan spiritual 

Domain penilaian dan implementasi perawatan spiritual di 

dapatkan mayoritas responden kategori cukup sebanyak 122 (61%), 
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Hal ini sejalan dengan penelitian (Inggriane Puspita Dewi, 2020) yang 

mengatakan penilaian dan keberhasilan perawatan spiritual yang 

dilakukan perawat dapat dinilai dari pasien yang dirawat di RSUD 

yang diterapkan keperawatan spiritual. Penlitian lainnya mengatakan 

walaupun kompetensi spiritual  perawat adalah kategori  sangat tinggi 

dapat dinilai oleh pasien yang menjalani perawatan di RSUD, 

penelitian ini sangat berguna dan penting diterapkan di layanan 

perawatan (Cut Husna, 2020). Sesuai dengan pendapat yang 

disampaikan (Anhorida, 2016) bahwa kehadiran perawat selalu 

memberikan ketenangan bagi pasien. 

d. Gambaran kompetensi spiritual domain peningkatan dan rujukan 

perawatan spiritual  

Peningkatan dan Rujukan perawatan spiritual  menunjukkan 

mayoritas responden kategori Cukup sebanyak 95 (47,5%). Penelitian 

lainnya mengatakan bahwa untuk meningkatkan dan menerapkan 

perawatan spiritual kepada pasien perawat harus memmiliki 

kompetensi keperawatan spiritual yang di terapkan rumah sakit dan 

menjadi rujukan penerapan keperawatan spiritual (Intana Vita Silma 

Khonita & Benny Arief Sulistiyanto, 2019). 

e. Gambaran kompetensi spiritual domain dukungan pribadi dan 

konseling  

Domain dukungan pribadi dan konseling menunjukkan mayoritas 

kategori responden  katgori cukup sebanyak 139 (69,5%). Penelitian 
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lainnya mengatakan dukungan pribadi dan konseling yang baik di 

berikan kepada klien akan mempercepat penyembuhan akan tetapi 

perawat harus memiliki kompetensi keperawatan spiritual dan 

dukungan pribadi dan konseling yang baik (Zafarian Moghaddam et 

al., 2016). Pemenuhan kebutuhan spiritual pasien dapat meningkatkan 

perilaku koping dan memperluas sumber–sumber kekuatan pada 

pasien. Kebutuhan spiritual sebagai faktor yang penting untuk 

mempertahankan atau memelihara hubungan pribadi yang dinamis dari 

seseorang dengan Tuhan , dengan membantu pasien dalam pemenuhan 

dan dukungan dalam praktek keagamaan dapat membantu peningkatan 

koping pasien saat terjadi sebuah krisis (Wright, 2005). 

f. Gambaran kompetensi spiritual domain profesionalisasi dan 

peningkatan kualitas perawatan spiritual 

Profesionalisasi dan peningkatan kualitas perawatan spiritual  

menunjukkan mayoritas responden kategori cukup sebanyak 122 

(61%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hadijah, 2015) dalam 

memiliki kompetensi yang baik perawat harus memiliki 

profesionalisasi untuk peningkatan spiritual perawat dan dalam 

penelitian ini terbanyak adalah perawat yang memiliki dukungan 

profesonalisasi bagi perawat dalam peningkatan kompetensi 

keperawatan spiritual (Nurul Rezki Anisa , Kadek Ayu Erika, 2019). 

(Hana Nur Arini 2015) dalam penelitian yang dilakukan menyatakan 

bahwa perkembangan kemampuan professional dalam memberikan 
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asuhan spiritual oleh perawat dipengaruhi persepsi terhadap nilai 

spiritual. 

D.  Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan dalam peneltian ini : 

1. Dalam menyebarkan kuesioner peneliti tidak terjun langsung ke responden 

disebabkan situasi pandemic covid 19 yang tidak memungkinkan sehingga 

peneliti menyebarkan kuesioner melalui google form. 

2. Pengumpulan data secara online yaitu pengisisan survey kuesioner online 

melalui google form memungkin responden tidak menjawab dengan tidak 

jujur sehingga akurasi data bisa tidak optimal.  

 

 

 



 

ii 

BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa analisis demografi 

berdasarkan jenis kelamin didapatkan bahwa responden terbanyak 

merupakan perawat berjenis kelamin perempuan.Untuk usia responden 

mayoritas berusia 20-30 tahun. Sedangkan untuk agama responden 

mayoritas beragama islam, kemudian untuk suku mayoritas responden 

bersuku bugis, sedangkan instansi mayoritas bekerja di rumah 

sakit,dengan pendidikan mayoritas ners dan masa kerja mayoritas 1-2 

tahun. 

2. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kategori kompetensi 

spiritual perawat di wilayah Kota Makassar mayoritas kategori kompetensi 

tinggi. 

3. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan domain kompetensi komunikasi 

keperawatan spiritual mayoritas responden kategori baik dan merupakan 

domain dengan jumlah repsonden atau skor paling banyak kategori baik 

dibandingkan domain yang lain sedangkan domain penilaian dan 

implementasi jumlah responden dengan jumlah kategori kurang paling 

banyak. 

4. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan domain kompetensi sikap, 

penilaian serta  implementasi, peningkatan rujukan. dukungan pribadi serta 

konseling dan profesionalisasi perawat terhadap keperawatan spiritual 

pasien mayoritas responden kategori cukup. 
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B. Saran 

1. Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sumber informasi 

bagi institusi kesehatan, terkait dengan kompetensi keperawatan spiritual  

serta sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya terkait keperawatan spiritual. 

2. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan mahasiswa 

untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dalam bidang pengembangan 

keperawatan spiritual, dikarenakan keperawatan spiritual sangat dibutuhkan 

dalam memnuhi kebutuhan spiritual pasien. 

3. Bagi Penelitian selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman bagi peneliti terkhusus terkait perawatan spiritual, sehingga 

dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya.Selain itu, sebagai sumber 

referensi tambahan dan acuan pengembangan konsep dan intervensi pada 

penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan pada keperawatan spiritual. 
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LAMPIRAN 

Skala Kompetensi Perawatan Spiritual (SCCS) van Leeuwen 

1 = sangat tidak setuju   

2 = tidak setuju   

3 = Ragu-ragu  

4 = setuju  

5 = sangat setuju 

 

No Pilihan jawaban Skor 

1 Sangat Setuju (SS) 5 

2 Setuju (S) 4 

3 Ragu-ragu(RR) 3 

4 Tidak setuju(TS) 2 

5 Sangat Tidak Setuju(STS) 1 
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KUESIONER SCCS VAN LEEUWEN (2008) 

skor:  

1 : Sangaat Tidak Setuju (STS) 

2 : Tidak Setuju (TS) 

3 : Ragu-ragu (RR) 

4 : Setuju (S) 

5 : sangat setuju (SS) 

Kategori kompetensi :  

27-54    : Tidak kompetensi 

55-94    : Kompetensi rendah 

95-107  : Kompetensi sedang 

>108     : Kompetensi tinggi 

 

 

 

No.  

 

Pernyataan 

 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

 

Tidak 

Setuju 

 

Ragu-

ragu 

 

Setuju 

 

Sangat 

Setuju 

Sikap terhadap spiritualitas pasien 

1. 

Saya menunjukkan rasa hormat yang tidak 

berprasangka buruk terhadap keyakinan spiritual / 

religius pasien terlepas dari latar belakang spiritual / 

agamanya 

 

     

2. Saya terbuka terhadap keyakinan spiritual / agama 

pasien, meskipun keyakinan tersebut berbeda dengan 

keyakinan saya 

 

     

3. Saya tidak mencoba memaksakan keyakinan spiritual 

/ religius saya sendiri pada pasien  

 

     

4. Saya menyadari keterbatasan pribadi saya saat 

berurusan dengan keyakinan spiritual / agama pasien  

 

     

 Komunikasi 

5. Saya dapat mendengarkan secara aktif 'kisah hidup'      



 
 

 
 

pasien sehubungan dengan penyakit / kecacatannya 

 

6. Saya memiliki sikap menerima dalam berurusan 

dengan pasien (peduli, simpatik, kepercayaan dan 

keyakinan yang menginspirasi, empati, tulus, sensitif, 

tulus dan pribadi) 

 

     

Penilaian dan implementasi perawatan spiritual 

7. Saya dapat melaporkan secara lisan dan / atau tertulis 

tentang kebutuhan spiritual pasien 

 

     

8. Saya dapat menyesuaikan perawatan dengan 

kebutuhan / masalah spiritual pasien dengan 

berkonsultasi dengan pasien 

 

     

9. Saya dapat menyesuaikan perawatan dengan 

kebutuhan / masalah spiritual pasien melalui 

konsultasi multidisiplin 

 

     

10. Saya dapat mencatat komponen keperawatan dari 

perawatan spiritual pasien dalam rencana 

keperawatan 

 

     

11. Saya dapat melaporkan secara tertulis tentang fungsi 

spiritual pasien 

 

     

12. Saya dapat melaporkan secara lisan tentang fungsi 

spiritual pasien 

 

     

peningkatan rujukan perawatan spiritual 

13. Saya dapat secara efektif memberikan perawatan 

untuk kebutuhan spiritual pasien ke penyedia 

perawatan / pekerja perawatan / disiplin perawatan 

lain 

 

     

14. Atas permintaan pasien dengan kebutuhan spiritual, 

saya dapat secara tepat waktu dan efektif merujuknya 

     



 
 

 
 

ke petugas perawatan lain (misalnya seorang ustadz / 

pendeta / imam pasien sendiri) 

 

15. Saya tahu kapan saya harus berkonsultasi dengan 

penasehat spiritual mengenai perawatan spiritual 

pasien 

 

     

16.  Saya dapat memberikan perawatan spiritual kepada 

pasien 

 

     

Dukungan pribadi dan konseling pasien 

17. Saya dapat mengevaluasi perawatan spiritual yang 

telah saya berikan dengan berkonsultasi dengan 

pasien dan dalam tim disiplin / multidisiplin 

 

     

18. Saya dapat membantu pasien melanjutkan praktik 

spiritual hariannya (termasuk memberikan 

kesempatan untuk ritual, doa, meditasi, membaca 

Alquran /Al Kitab) 

 

     

19. Saya dapat memberikan informasi kepada pasien 

tentang fasilitas spiritual di dalam institusi perawatan 

(termasuk perawatan spiritual, pusat meditasi, 

layanan keagamaan) 

 

     

20. Saya dapat memperhatikan spiritualitas pasien 

selama perawatan sehari-hari (misalnya perawatan 

fisik) 

 

     

21. Saya dapat merujuk anggota keluarga pasien ke 

penasihat spiritual / pendeta, dll. Jika mereka 

bertanya kepada saya dan / atau jika mereka 

mengungkapkan kebutuhan spiritual 

 

     

21. Di dalam departemen, saya dapat berkontribusi pada 

jaminan kualitas di bidang perawatan spiritual 

 

     



 
 

 
 

Profesionalisasi dan peningkatan kualitas perawatan spiritual 

23. Di dalam departemen, saya dapat berkontribusi pada 

pengembangan profesional di bidang perawatan 

spiritual 

 

     

24. Di dalam departemen, saya dapat mengidentifikasi 

masalah yang berkaitan dengan perawatan spiritual 

dalam sesi diskusi rekan 

 

     

25. Saya dapat melatih petugas perawatan lainnya di 

bidang penyampaian perawatan spiritual kepada 

pasien 

 

     

26. Saya dapat membuat rekomendasi kebijakan tentang 

aspek perawatan spiritual untuk manajemen bangsal 

perawatan 

 

     

27. Saya dapat menerapkan proyek peningkatan 

perawatan spiritual di bangsal perawatan 

     

 

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 74 37.0 37.0 37.0 

Perempuan 126 63.0 63.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 20-30 Tahun 143 71.5 71.5 71.5 

31-40 Tahun 38 19.0 19.0 90.5 

41-50 Tahun 18 9.0 9.0 99.5 

51-60 Tahun 1 .5 .5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 



 
 

 
 

 
 

Agama 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Hindu 1 .5 .5 .5 

Islam 193 96.5 96.5 97.0 

Katolik 1 .5 .5 97.5 

Protestan 5 2.5 2.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 
 

Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid D3 55 27.5 27.5 27.5 

D4 1 .5 .5 28.0 

S1 3 1.5 1.5 29.5 

S1 Ners 131 65.5 65.5 95.0 

S2 7 3.5 3.5 98.5 

SPK 3 1.5 1.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 
 

Suku 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Bima 1 .5 .5 .5 

Bugis 89 44.5 44.5 45.0 

Bungku 1 .5 .5 45.5 

Buton 2 1.0 1.0 46.5 

Jawa 4 2.0 2.0 48.5 

Makassar 73 36.5 36.5 85.0 

Mandar 10 5.0 5.0 90.0 

Saluan 1 .5 .5 90.5 

Sunda 2 1.0 1.0 91.5 

Tionghoa 1 .5 .5 92.0 

Toraja 16 8.0 8.0 100.0 



 
 

 
 

Total 200 100.0 100.0  

 
 

 

Status Perkawinan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Belum Kawin 90 45.0 45.0 45.0 

Cerai Hidup 4 2.0 2.0 47.0 

Cerai Mati 1 .5 .5 47.5 

Kawin 105 52.5 52.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 
 

Masa Kerja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid <1 Tahun 42 21.0 21.0 21.0 

1-2 Tahun 57 28.5 28.5 49.5 

3-5 Tahun 45 22.5 22.5 72.0 

>5 Tahun 56 28.0 28.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 
 

Statistics 

Kategori   

N Valid 200 

Missing 0 

Mean 3.7150 

Std. Error of Mean .03709 

Median 3.7409
a
 

Mode 4.00 

Std. Deviation .52455 

Skewness -1.672 

Std. Error of Skewness .172 

Kurtosis 1.933 



 
 

 
 

Std. Error of Kurtosis .342 

Minimum 2.00 

Maximum 4.00 

Sum 743.00 

a. Calculated from grouped data. 

 
 

Kategori 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kompetensi Rendah 7 3.5 3.5 3.5 

Kompetensi Sedang 43 21.5 21.5 25.0 

Kompetensi Tinggi 150 75.0 75.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

Statistics 

 Sikap keimanan penilaian peningkatan dukungan profesionalisasi 

N Valid 200 200 200 200 200 200 

Missing 0 0 0 0 0 0 

 
 

Sikap 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 52 26.0 26.0 26.0 

Cukup 135 67.5 67.5 93.5 

Kurang 13 6.5 6.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 
 

komunikasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 110 55.0 55.0 55.0 

Cukup 76 38.0 38.0 93.0 

Kurang 14 7.0 7.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 



 
 

 
 

 

penilaian 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 60 30.0 30.0 30.0 

Cukup 122 61.0 61.0 91.0 

Kurang 18 9.0 9.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 
 

peningkatan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 91 45.5 45.5 45.5 

Cukup 95 47.5 47.5 93.0 

Kurang 14 7.0 7.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 
 

dukungan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 48 24.0 24.0 24.0 

Cukup 139 69.5 69.5 93.5 

Kurang 13 6.5 6.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 
 

Profesionalisasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baik 61 30.5 30.5 30.5 

Cukup 122 61.0 61.0 91.5 

Kurang 17 8.5 8.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
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